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APRESENTAÇÃO
Este Relatório tem por objetivo apresentar os resultados da autoavaliação
institucional. Reúne as ativi dades realizadas no período 2015/2016 na
Universidade Federal da Bahia, em conformidade com o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior – S INAES, instituído pela Lei 10.861 de 14
de abril de 2004. Portanto, as atividades aqui relatadas foram retiradas dos
relatórios anuais apresentad os por cada Unidade Universitária, Pr ó-Reitoria,
Superintendências, e demais órgãos da Universidade. Alguns trechos são
transcritos diretamente desses relatórios, que se constituem como importante
fonte de dados para a avaliação institucional.
A avaliação institucional deve ser elaborada anualmente, conforme
Portaria Normativa Nº 40, de 12 de dezembro de 2007 (consolidada e publicada
em 29 de dezembro de 2010). Assim, o primeiro relatório parcial da UFBA foi
depositado no E-MEC em março de 2012, e o ciclo avaliativo se completar ia
em 2016, coincidindo com o período quinquenal do nosso Plano de
Desenvolvimento Institucional -PDI. No entanto, em outubro de 2014, através
da Nota Técnica nº 065, o INEP/DAES/CONAES decidiram estabelecer o prazo
de três anos para completar o ciclo de avaliação, contado a partir de 2015.
Assim, obedecendo o novo prazo estabelecido pela Nota Técnica nº 065, a
UFBA finalizou o ciclo avaliativo em 2014, conforme apontado no Relatório
da CPA 2014, para iniciar um novo ciclo avaliativo e m 2015. Apesar de contar
o início de um novo ciclo avaliativo, o PDI da UFBA possuía vigência até 2016
com prorrogação até setembro/2017 e, portanto, muitas das metas e objetivos
estabelecidos no PDI continuam sendo perseguidos até meados de 2017. Neste
caso, a opção adotada pela CPA foi retirar o foco na avaliação das metas e
objetivos e destacar a avaliação das dimensões S INAES a partir dos indicadores
e desempenho da Universidade, desenvolvidos pela SUPAD.
Este documento está dividido em quat ro partes, seguindo o modelo
proposto pela CONAES/DAES/ INEP (2014): a introdução, que caracteriza e
contextualiza a Instituição; a metodologia, que descreve o processo de auto
avaliação na UFBA; o desenvolvimento e análise , que apresenta as principa is
atividades realizadas em 2015/2016 , e os resultados obtidos com base nas
dimensões estabelecidas pelo SINAES (2004), e organizados por eixos,
conforme Nota Técnica nº 14/2014, e a análise dos resultados obtidos através
dos indicadores de desempenho criados par a este fim; 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: 0678
CARACTERIZAÇÃO: Instituição Pública Federal – Universidade
ESTADO: Bahia
MUNICÍPIO: Salvador

A Universidade Federal da Bahia, criada em 1946, incorporou cursos já existentes
isoladamente, alguns criados no século IXX, e foi, ao longo do tempo, criando novas Unidades
de Ensino, implantando novos cursos e ampliando a oferta de vagas. Mais recentemente,
aproveitando a ação governamental que resultou no REUNI, a UFBA ampliou não somente a
oferta de vagas, como ampliou as suas instalações físicas e implantou novos polos no Estado
da Bahia. Ainda em decorrência deste impulso no desenvolvimento institucional, a UFBA
desmembrou a Faculdade de Agronomia, situada no Recôncavo baiano, que deu origem à
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia -UFRB e implantou mais dois polos de educação
superior: um em Barreiras, no Oeste baiano, que deu origem à atual Universidade Federal do
Oeste da Bahia – UFOB em 2013 e o outro em Vitória da Conquista, na região Sudoeste do
Estado. Atualmente a Universidade Federal da Bahia funciona em quatro campi universitários,
três deles situados em Salvador (Campus de Ondina, Canela e São Lázaro) e um em Vitória da
Conquista (Campus Anísio Teixeira). No total, são cerca de 40.000 alunos (graduação e pósgraduação), 2.500 professores (efetivos e temporários) e 3.195 servidores técnicoadministrativos, conforme quadro 1 apresentado a seguir.
É interessante destacar, de início, que a criação e posterior desmembramento de campi
no interior do Estado em novas universidades, pode gerar algum impacto nos indicadores de
desempenho da Universidade no período. Cursos existentes em um ano, por exemplo, deixaram
de existir no ano seguinte, por força da criação da nova Universidade. As séries históricas de
8
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vários dados de desempenho da Universidade devem ser analisadas à luz dessas transformações
em curso.
Quadro 1 - Quantidade de Cursos, Professores, Alunos e Servidores Técnico-administrativos da UFBA 2016.

Cursos de
Graduação

99

Cursos de
Pósgraduação
129

Professores

Professores
substitutos

Alunos

Servidores
Técnicoadministrativ
os

176

Grad.: 33.798
Pós-Grad.:
5.379

3.195

2.337

Fonte: UFBA em Números: Retrospectiva Especial 70 anos.

Durante muito tempo a UFBA foi única universidade pública federal no Estado da
Bahia. Hoje, o Estado conta com um total de seis universidades – UNIVASF, UFRB, UFSB,
UFOB e UFBA, além dos Institutos Federais de Educação Superior – IFBaiano e o IFBA. Este
cenário ampliou e diversificou enormemente a oferta de vagas para o ensino superior no nosso
Estado, o que provoca a necessidade de redefinir as metas, objetivos e estratégias institucionais
no médio e longo prazos.
A avaliação interna, ou autoavaliação na Universidade Federal da Bahia é executada
pela Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional – SUPAD, órgão criado
em 2013, desonerando a Comissão Própria de Avaliação – CPA do trabalho de execução de um
processo tão extenso numa Universidade com as dimensões da UFBA. A CPA, eleita para um
período de dois anos, com mudança de Presidência em abril/2016, iniciou a sua gestão em abril
de 2015, com a seguinte composição:

1.2 - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
Presidente

Sheizi Calheira de Freitas (até
abr/2016)

9
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Jeilson Barreto Andrade (a partir
de abr/16)
Especialistas em avaliação

Mara Menezes Kroger
Sheizi Calheira de Freitas
Claudia Sá Malbouisson Andrade

Representante do Corpo Docente

Uilma Rodrigues de M Amazonas
Sílvia Maria Leite de Almeida

Representantes do Corpo Técnico-Administrativo

Jeilson Barreto Andrade

Representante Estudantil

Ellen Rebeca Almeida da Silva

Representante da Sociedade Civil

Theresinha Guimarães Miranda

1.3 PERÍODO DE MANDATO DA CPA:
Abril de 2015 a abril de 2017

ATO DE DESIGNAÇÃO DA CPA:
Portarias n.º 076/2016 – GAB, publicada em 23/05/2016, e n.º 119/2016 – GAB, publicada
em 25/09/2016, nos termos do Art. 55 do Regimento Geral da UFBA

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

2. METODOLOGIA
A avaliação institucional na UFBA é realizada anualmente a partir de alguns indicadores
criados especificamente para a avaliação interna. Além disso, adotamos outros indicadores
utilizados pelo TCU e outros, ainda, pelo INEP no ENADE. Os dados, coletados em função
desses indicadores, são obtidos através de consulta direta às fontes, aos relatórios anuais das
Unidades Universitárias, aos relatórios das Pró-Reitorias, das Superintendências e dos Sistemas
Universitários. Os dados disponibilizados nos relatórios do ENADE e nos relatórios de
avaliação externa são considerados e utilizados como fonte secundária. Para a avaliação do
10
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docente pelo discente, a UFBA dispõe de um sistema próprio, o SIAV – Sistema de Avaliação
Docente (www.siav.ufba.br), que permite avaliar o desempenho dos professores em cada
componente curricular num determinado semestre letivo. O sistema é disponibilizado na época
da matrícula para todos os alunos da UFBA avaliarem o período letivo imediatamente anterior.
Portanto, trata-se de uma pesquisa censitária, semestral e, após o período determinado para a
avaliação,

o

sistema

disponibiliza

automaticamente

relatórios

para

os

docentes,

individualmente, de modo que cada docente tem acesso aos resultados das avaliações das
turmas que ensinou no respectivo período. Os chefes de Departamentos têm acesso aos
resultados das avaliações de todas as turmas vinculadas ao seu Departamento. Os Diretores de
Unidades têm acesso aos resultados das avaliações de todos os componentes curriculares
vinculados aos Departamentos que compõem a sua Unidade Universitária. O Reitor, Pró-reitor
de Graduação, Superintendente de Avaliação e Desenvolvimento e Presidente da CPA têm
acesso aos resultados de todos os componentes curriculares da Universidade. Os relatórios do
SIAV podem ser apresentados de duas formas: a) resultados individuais (de cada professor); b)
resultados agrupados (de todos os professores de um departamento, de todos os departamentos
de uma Unidade, ou de todas as Unidades da Universidade). As formas ‘a’ e ‘b’ podem ser
disponibilizadas para os gestores, de acordo com o seu nível de acesso; e a forma ‘a’ para os
professores. O processo de avaliação dos cursos de graduação, já discutido e aprovado pelos
Coordenadores de Colegiado de Cursos, aguarda a implantação do novo sistema de
gerenciamento acadêmico e do seu módulo de avaliação. Em linhas gerais, o novo modelo
contemplará aspectos mais globais, incorporando além da avaliação do docente pelo discente,
a avaliação dos docentes sobre o curso e os alunos e a avaliação da Coordenação dos cursos,
como também aspectos relacionados à infraestrutura, dentre outros. A avaliação insere-se em
um projeto de acompanhar longitudinalmente o aluno em todo o percurso da sua formação até
o seu ingresso no mercado de trabalho, gerando insumos mais ricos, complexos e amplos sobre
várias dimensões do processo de formação que deverão embasar políticas e práticas mais
específicas de gestão do ensino na Instituição.
A avaliação dos aspectos relacionados às dez dimensões do SINAES é feita anualmente,
com base nas informações prestadas por cada Pró-Reitoria e analisado à luz de indicadores de
desempenho criados especialmente para este fim. A CPA/SUPAD estabeleceram três tipos
11
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categorias de indicadores para a avaliação da UFBA, baseado na proposta de Schwartzman
(1994):
I – INDICADORES SIMPLES
Definição: são indicadores que expressam a capacidade instalada, o tamanho e a complexidade
da instituição. Estes indicadores são importantes para a compreensão do funcionamento da IES,
os desafios da gestão e as estratégias utilizadas pera gerir a IES.
II – INDICADORES DE DESEMPENHO
Definição: são indicadores que expressam a eficiência e a eficácia dos processos. Partem de um
padrão pré-estabelecido, em relação ao qual a avaliação se organiza. São, muitas vezes,
indicadores complexos, que envolvem insumos difíceis de se levantar e, mais ainda, envolvem
a compreensão do que é eficiência e eficácia no ensino superior.

III- INDICADORES GERAIS
Definição: são indicadores baseados em opiniões e juízos de valor de pessoas ou entidades
externas à IES.

Os resultados são comparados com períodos anteriores, mensurados (aqueles que são
passíveis de mensuração), e estimados em função das metas estabelecidas no Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI. Além disso, os resultados podem ser elaborados de forma
a permitir comparação entre os Cursos da própria Universidade, e entre o desempenho de outras
universidades organizadas de forma semelhante à UFBA.
Alguns aspectos são avaliados através de estudos específicos como por exemplo a
Imagem da Instituição, cujos estudos foram realizados pela Empresa Júnior de Psicologia,
apresentados nos relatórios da CPA de 2011 e 2012, e que deve ser atualizado em 2017. O apoio
para à realização de tais estudos prende-se ao objetivo de engajar parte da comunidade
acadêmica nos esforços de autoavaliação. Além disso, tais estudos são objeto de seminários
específicos de forma a disseminar os resultados e ensejar a necessária reflexão da comunidade
universitária.
12
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Vale destacar, adicionalmente, que a criação do Programa Estudos Interdisciplinares
Sobre a Universidade, em nível de Mestrado, pelo Instituto de Humanidades, Artes e Ciências
Prof. Milton Santos (IHAC), além dos Programas de Pós-Graduação em Educação,
Administração e Economia geram um conjunto de estudos que analisa importantes aspectos da
universidade, em especial, da própria UFBA. A SUPAD tem intensificado esforços para reunir
estas diversas contribuições, e se amparar nos resultados desses estudos, de modo a fazer com
que eles gerem impactos mais diretos sobre o gerenciamento da própria Universidade.
Em síntese, é importante assinalar que a estratégia de autoavaliação adotada se pauta
pela busca de indicadores de desempenho que não sejam calcados apenas em percepções e
julgamentos dos atores (alunos, docentes, funcionários). Procura-se ir além, identificando
resultados institucionais específicos que mostrem avanços, paradas ou recuos na sua trajetória.
Tal estratégia coloca um enorme desafio – a obtenção de dados confiáveis e auditáveis que
possam embasar os diferentes indicadores previstos na matriz de indicadores construída e
aprovada pela CPA. Para implementar tal estratégia muitos avanços há que se perseguir em
termos de sistemas de informação capazes de gerar dados sobre as diferentes dimensões da vida
universitária, em diferentes níveis de acessibilidade para gestores e avaliadores. Há um enorme
percurso a percorrer para que tal realidade se concretize na nossa Universidade, ainda
prisioneira de sistemas parciais, com pouca comunicabilidade entre si e baixa interatividade
com a gestão.

3.

ATIVIDADES

REALIZADAS,

AGRUPADAS

NOS

EIXOS

E

DIMENSÕES E ANÁLISE A PARTIR DOS INDICADORES DE
DESEMPENHO

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

O processo de autoavaliação da UFBA, pautado na Lei 10.861, analisa dados referentes
a onze dimensões, quais sejam: as dez dimensões propostas pelo SINAES, mais uma criada
13
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para atender às necessidades específicas da Universidade, os Sistemas Universitários – de
Saúde, Bibliotecas, Editoração e Museus.
A partir de 2013, com a criação da Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento
Institucional – SUPAD iniciou-se uma série de procedimentos que permitem a avaliação plena
das onze dimensões propostas para a autoavaliação institucional da UFBA. Contudo, algumas
providências foram adotadas para orientar o trabalho conjunto, demarcando com mais clareza
o papel da CPA e o papel da SUPAD no processo de avaliação institucional. Sendo a CPA uma
Comissão de caráter consultivo e deliberativo acerca dos processos de avaliação da
Universidade, cabe à SUPAD executar os procedimentos avaliativos, coordenar os processos
de avaliação, divulgar os resultados e produzir insumos para a gestão da Universidade, seguindo
as diretrizes estabelecidas pela CPA.
Assim, um conjunto de ações consideradas prioritárias foram estabelecidas, indicando
as estratégias a serem adotadas, para orientar a execução do trabalho, conforme descrito a
seguir:
1. Desenvolvimento de um novo sistema de avaliação institucional
A UFBA enfrenta uma grave dificuldade em relação ao seu sistema de gerenciamento
acadêmico. Antiquado e inadequado às necessidades da Universidade, o funcionamento do
atual sistema de gerenciamento SIAC, produz consequências, sobretudo, na consistência e
qualidade da informação sobre as diversas atividades realizadas na UFBA. Este problema se
transfere integralmente para a avaliação, pois o sistema de avaliação da UFBA, o SIAV tem no
SIAC a sua base de dados. Para solucionar o problema, a UFBA adquiriu o sistema de
gerenciamento acadêmico desenvolvido pela UFRN, o SIGA-A e, atualmente, encontra-se no
processo de customização para sua imediata implantação.
A SUPAD já havia elaborado uma proposta para um novo sistema de avaliação institucional
para substituir o SIAV, proposta esta apresentada e discutida com todos os Coordenadores de
Colegiado de Cursos, em Seminários de Avaliação Institucional realizados em 2013, 2014 e
2015. Com a decisão da Universidade em adotar o SIGA-A, a CPA e a SUPAD entenderam
que a adoção do módulo de avaliação do próprio SIGA-A seria mais vantajoso do que o
desenvolvimento de um novo sistema. Temos, portanto, a expectativa de implantar uma nova
sistemática de avaliação nos próximos anos, utilizando o módulo de avaliação do SIGA-A.
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2. Avaliação dos cursos de graduação
A Superintendência de Tecnologia da Informação – STI – estima um prazo de dois a três anos
para a migração dos dados do atual sistema (SIAC), para o SIGA-A, permitindo, assim, o seu
pleno funcionamento. Enquanto vencemos este prazo, os cursos de graduação deverão ser
avaliados semestralmente, através do SIAV e, anualmente, utilizando-se de coleta de dados
pontuais e sistemas auxiliares para análise dos dados. A SUPAD desenvolveu, e atualmente
está validando, os questionários que serão utilizados pelos alunos e pelos docentes para
avaliação dos cursos. Além disso, adaptou do instrumento de avaliação utilizado pelo INEP,
um questionário que permite ao Coordenador do Colegiado e ao NDE fazer uma autoavaliação
do curso, e traçar um diagnóstico geral identificando os aspectos positivos e negativos que
devem ser observados para o bom funcionamento do curso.
Além dessas ações, a SUPAD está preparando um ‘roteiro de avaliação dos cursos de
graduação’, que deverá ser disponibilizado em 2017, contendo todas as orientações para a
criação de uma comissão própria de avaliação em cada Unidade Universitária, e os
procedimentos para o planejamento e execução da avaliação do curso e/ou da Unidade
Universitária, com o apoio e assessoria da própria SUPAD. Esta metodologia está sendo testada
numa Unidade Universitária, que iniciou este processo no final do ano passado, cuja experiência
servirá como um projeto piloto a ser utilizado posteriormente em todas as demais Unidades
Universitárias.

3. Acompanhamento das avaliações externas
Juntamente com o Núcleo de Avaliação e Acompanhamento dos Cursos de Graduação criado
pela PROGRAD, a CPA e a PI da Universidade, com o objetivo de dar apoio aos Coordenadores
de Colegiado que receberão visitas de comissões externas de avaliação, realizam reuniões
previas, com orientação quanto à organização dos dados e procedimentos adotados pelas
referidas comissões.

4. Acompanhamento dos cursos com baixo rendimento
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Acompanhar os cursos que obtiveram conceitos abaixo de 3 no ENADE e CPC, buscando
identificar os pontos fracos e ajudando no planejamento de ações de melhoramento e
aperfeiçoamento do curso.

5. Divulgação dos resultados da avaliação institucional
A SUPAD tem preparado material para subsidiar e ajudar às Unidades Universitárias na
divulgação dos resultados da avaliação institucional junto à sua comunidade e, posteriormente,
na home page da CPA, tornando-o acessível para o público em geral.

6. Construção de indicadores de avaliação de desempenho da Universidade
Este trabalho foi iniciado em 2015, inicialmente com as Pró-reitorias, que resultou na criação
de 10 indicadores e no final de 2015 com a ampliação de mais 10 indicadores. A avaliação
institucional de 2016, cujos resultados são apresentados neste relatório, foi sustentada nos 20
indicadores de avaliação de desempenho da Universidade.

7. Institucionalização da avaliação institucional

Com o objetivo de promover a utilização cada vez mais intensa dos dados da avaliação como
insumo para a gestão da Universidade, o desenvolvimento dos indicadores de avaliação de
desempenho foi articulado com as metas de gestão do órgão imediatamente responsável pela
dimensão avaliada.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

A Universidade Federal da Bahia tem por missão produzir, socializar e aplicar o
conhecimento construído nos diversos campos do saber, através do ensino, da pesquisa e da
16
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extensão, indissociavelmente articulados, de modo a contribuir para o desenvolvimento social,
econômico e cultural, em especial no estado da Bahia, e promover a formação de cidadãos
capazes de atuar na construção da equidade, da justiça social e da democracia e de profissionais
bem qualificados para o mundo do trabalho.
Os valores definidos para a Universidade são: a excelência acadêmica nas ciências, tecnologias,
cultura, artes e humanidades; o respeito à diversidade intelectual, cultural, artística, de gênero
e política; a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a gestão democrática,
participativa, transparente, eficiente e eficaz; a equidade nas condições de acesso, permanência
e no trato das pessoas; a valorização e promoção do desenvolvimento e integração dos
segmentos da comunidade; o compromisso com a ética, democracia, desenvolvimento
socioeconômico e cultural e; o respeito ao meio ambiente e a vida.
Em 2011 foi elaborado um Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, com vigência 2012
– 2016, que estabeleceu diretrizes para garantir o cumprimento da sua missão, reafirmando os
valores institucionais. A vigência deste PDI foi prorrogada por meio de Portaria emitida pelo
Reitor para até setembro/2016. Esse decurso de tempo deve-se à elaboração do novo Plano
(2017 – 2021), com a devida apreciação e coleta de insumos pela comunidade universitária.
As diretrizes, em conjunto com os objetivos e metas traçadas pelos Órgãos da Administração
Central, Superintendências e Órgãos Estruturantes, constituem-se numa declaração consensual
do que se pretende alcançar nesse período, observando-se, por um lado, a complexidade da
própria Instituição e, por outro lado, o aparecimento de novos cenários (oportunidades e
ameaças), que possam surgir durante esse percurso, obrigando, assim, a revisões e reajustes que
possibilitem a constante adaptação à realidade.
As diretrizes institucionais propostas podem ser classificadas em sete perspectivas: Resultados
Institucionais, Processos Decisórios, Pessoas e Tecnologias, Planejamento e Orçamento, Ações
Afirmativas, Ações Socioambientais e de Infra(estruturas) e; Internacionalização e
Interiorização.
O compromisso da Universidade em cumprir a sua missão institucional, pautada na busca pela
excelência, pode ser percebido, ainda que estes sejam indicadores indiretos, pelos resultados
obtidos pela UFBA neste quadriênio 2012 – 2016. Por outro lado, grandes mudanças nos
cenários políticos e econômicos do País, exigem a adoção de novas estratégias de
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enfrentamento, cruciais para a manutenção dos serviços prestados pela Universidade, no mesmo
nível de qualidade e dedicação ressaltados na sua missão e valores institucionais. Esta situação
foi percebida pelo grupo de gestores que assumiu a administração da UFBA em meados de
2014, que já apontava, naquela ocasião, a necessidade de formulação de um novo PDI, mais
afinado com as necessidades e expectativas da comunidade universitária e condizente com a
realidade externa e os cenários de dificuldades orçamentários que já se descortinavam àquela
altura. A promessa de uma ampla reflexão sobre a Universidade, através de um congresso
envolvendo toda a comunidade universitária foi apresentada pelo atual Reitor, na sua posse,
que se confirmou em meados de 2016 e teve como horizonte a coleta de insumos para a
elaboração do PDI e um balanço das atuais condições de funcionamento da Universidade.

A RESPONSABILIDADE SOCIAL
A contribuição da UFBA neste campo é inquestionável. Tanto a contribuição para o
desenvolvimento social e econômico do Estado, quanto a contribuição para o desenvolvimento
científico, cultural e artístico, inclusive a defesa do patrimônio são alvo de grandes
investimentos.
No que diz respeito ao desenvolvimento social e econômico, a UFBA tem investido fortemente
na interiorização da educação superior no Estado da Bahia. Este processo se iniciou com a
criação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, a partir do desmembramento
do Campus Universitário de Cruz das Almas, onde funcionava a Escola de Agronomia da
UFBA; em seguida, a implantação do Campus Anísio Teixeira, localizado em Vitória da
Conquista, que oferece 06 cursos de graduação e 03 cursos de pós-graduação, a um total de
1002 estudantes; e o Campus Edgard Santos, que se transformou na Universidade federal do
Oeste da Bahia – UFOB, localizado em Barreiras, que oferece 12 cursos de graduação e 01
curso de pós-graduação a um total de 1.461 alunos (dados de 2015). Além disso, já foi aprovada
a implantação do polo de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, e que aguarda a
liberação de recursos orçamentários e a efetivação dos projetos pedagógicos.
A expansão do ensino superior, especialmente para o interior do Estado, facilitou a vida de
milhares de famílias, garantindo a inclusão de jovens, que por residirem em regiões distantes
da Capital do Estado, teriam dificuldades em ingressar neste nível de ensino. Além disso, a
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criação da Superintendência de Educação à Distância, com a perspectiva de ampliar a oferta
desta modalidade de cursos na UFBA, será mais uma iniciativa de alcançar populações
residentes no interior do Estado, contribuindo para a capacitação de professores e qualificação
de profissionais.
O esforço para a interiorização do ensino superior foi complementado por uma série de ações
de apoio ao estudante, que será detalhado na dimensão ‘Políticas de apoio ao estudante’. Porém,
vale a pena citar alguns equipamentos mantidos pela UFBA para garantir ao estudante de outras
regiões condições mínimas de permanência na Universidade, tais como:
✓ Residências universitárias – recuperação das residências já existentes (3), e construção de
mais uma residência nas cercanias do Campus da Federação/Ondina.
✓ Restaurante Universitário – recuperação do restaurante principal e construção de mais um
no campus de São Lázaro.
✓ Creche
✓ Serviço Médico e Odontológico.
✓ O programa de Bolsa-Moradia.
✓ Programa de Bolsa-alimentação.
✓ Bolsa Acolhimento
✓ Bolsa Incluir
✓ Transporte (BUZUFBA)

Estas iniciativas são complementadas por outras ações, tais como o Programa
Permanecer, Programa de Atenção à Vida Universitária etc, que, através de bolsas destinadas a
estudantes com comprovada dificuldade financeiras, não teriam condições de se manterem na
Universidade.
Em relação ao desenvolvimento científico, cultural e artístico, inclusive a defesa do
patrimônio, a UFBA desenvolve uma série de atividades, como o Café Científico e o Café
Científico UFBA, com transmissão ao vivo pela TV UFBA.
A “Agenda Arte, Cultura & Ciência” divulga semestralmente ao público interno e
externo à UFBA a produção acadêmica e cultural oriunda das suas Unidades Universitárias. A
Agenda Arte Cultura e Ciência da UFBA desenvolveu 2 portais para divulgação das notícias
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sobre a produção científica, artística e cultural da UFBA: (www.agendartecultura.ufba.br e
www.cienciaecultura.ufba.br); 2 fanpages (facebook), além de 2 twitters relacionados aos sites
já mencionados.
Outra importante iniciativa é o SEMENTE, Seminário anual de pesquisa e extensão da
UFBA, no qual são apresentados os trabalhos dos estudantes bolsista dos Programas PIBIC,
PIBIEX, ACCS e ProExt-MEC.
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;
USP - CINUSP e Escola de Comunicação e Artes – ECA, além das recém incorporadas
instituições de ensino: UFES, UFPB, UFG, UFMG, UFRJ e UFPEL).
A Orquestra Sinfônica da UFBA, que realiza regularmente apresentações gratuitas
abertas ao público, o Madrigal da UFBA, a Companhia de Teatro e Grupos de Dança são
produções culturais que contribuem para elevar o nível cultural e artístico da cidade de
Salvador.

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO
Ensino de graduação

Atualmente a UFBA conta com 99 cursos de Graduação, distribuídos em 89 Cursos de
Progressão Linear, 8 Bacharelados Interdisciplinares e 2 Superiores de Tecnologia e um total
de 33.798 alunos matriculados. Desses 99 cursos oferecidos, 31 funcionam no turno noturno,
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correspondendo a 31,3% da oferta, com um total de 9.654 alunos matriculados, conforme
informação disponibilizada à comunidade através do Boletim ‘UFBA em números 2016’.

A avaliação dos Cursos de Graduação da UFBA
A avaliação dos cursos de graduação da UFBA leva em consideração 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.
Numa série histórica de 2012 a 2015 (último resultado disponibilizado), o Conceito
Preliminar de Curso (CPC) obtidos pelos cursos de graduação da UFBA podem ser verificados
na tabela 1 e a evolução do CPC no mesmo período, no gráfico 1.
Tabela 1. Conceito Preliminar dos Cursos da UFBA 2012 - 2015
Número de cursos
Números de cursos com
ANO
Total de cursos
com CPC < 3
CPC = ou > 3
avaliados
N
N
%
%
2012
13
3
23,1
16
72,7
2013
9
2
22,2
7
77,8
2014*
37
2
5,4
32
86,5
2015
12
0
0
9**
75%
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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Gráfico 1 - Evolução do CPC dos Cursos de Graduação da UFBA, 2012 - 2015
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Fonte: INEP

Entre os anos de 2012 e 2015, 64,6% dos cursos de graduação da UFBA possuem CPC
igual ou superior a 3,0 (três), enquanto 7,0% possuem conceito abaixo de três. Outros 28,4% já
possuem conceito de curso, fruto de visitas in loco ou aguardam recepção de Comissões para
fins de Reconhecimento ou Renovação de Reconhecimento. Analisando essa série histórica,
percebe-se uma diminuição do percentual de cursos com conceito abaixo de 3,0 (três) ao longo
do tempo. Em relação ao Índice Geral de Cursos – IGC, a UFBA obteve conceito 4 (quatro),
que permanece inalterado nos últimos quatro anos.
Os conceitos obtidos através do ENADE de todos os cursos de graduação da UFBA
entre os anos de 2006 e 2015 estão apresentados no quadro 2.

Quadro 2 - Conceitos ENADE dos Cursos de Graduação da UFBA, 2006 - 2015
CURSOS
DESING
MUSICA
ARQUIVOLOGIA
JORNALISMO
DIREITO

ENAD
E2006

ENAD
E2007

ENADE
2008

4
4
3
3
5

S/C

ENAD
E2009

ENADE
2010

ENAD
E2011

ENAD
E2012

5
5
5

4
3
5
5

4

3

ENAD
E2013

ENAD
E2014

ENAD
E 2015
4

5
4
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ADMINISTRAÇÃO
CIENCIAS
CONTÁBEIS
CIÊNCIAS
ECONÔMICAS
SECRETARIADO
EXEC.
PSICOLOGIA
BIBLIOTECONOMI
A
TEATRO
ESTATÍSTICA
EDITORAÇÃO
FISIOTERAPIA
ZOOTECNIA
SERVIÇO SOCIAL
ODONTOLOGIA
FARMÁCIA
FONOAUDIOLOGI
A
MEDICINA
VETERINARIA
ENFERMAGEM
MEDICINA
NUTRIÇÃO
EDUCAÇÃO FÍSICA
ARQUIT. E
URBANISMO
ARTES
VISUAIS
(LINC)
BIOLOGIA
(LINC)
BIOLOGIA (BACH)
CIÊNCIAS SOCIAIS
(LINC)
CÍÊNCIAS
SOCIAIS
(BACH)
CIÊNCIA DA
COMP.
ELETROTÉCNICA
ENG. (Grupo I)
CIVIL
ENG. (Grupo II)
ELETRICA
ENG.
(G./ III)
MECANICA
ENG.
(G./VII)
PETROLEO
ENG.
MINAS
ENG. (G./IV) QUÍM.
E INDUST.
ENG. SANITÁRIA
FILOSOFIA (LINC)
FÍSICA (BACH)
FÍSICA (LINC)
GEOGRAFIA
(LINC)
GEOGRAFIA
(BACH)
HISTÓRIA
(LINC)
LETRAS (LINC)
MATEMATICA
(LINC)
MATEMATICA
(BACH)
PEDAGOGIA
(LINC)
QUÍMICA
(LINC)
QUÍMICA(BACH)

4
4
4
5
3
2
3
/
4

4
4
4
3
3
3
2
1
1
/
/
/
4
3
3
3
2
2
2
1

5
4
3
3
4

4
3
3
3
4
3
2
1
/
S/C
S/C
S/C
3
3
4
4
1
4
4

S/C
4
3
5
4
1
3
4
3
3

2
4
4
3

1
4
4
4
4
3
3 (B)
4
4
4

2
/
1

4
4
4
4

3
4
*
*

4
/
4
2
2
3
3
3
4
4
3
3
2
1

4
*
5
4
3
5
4
3 e4
4
3
3
4
4
2

3
/
5

4
5
4
3
4
3
4
4
4
3

3
3
4
1e3
4
5
5
3

Fonte: INEP

A avaliação dos docentes pelos discentes, de caráter censitário, é realizada
semestralmente, no período de matrícula do semestre letivo seguinte ao avaliado. 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.
Tomando como referência o ano de 2016, que compreendeu integralmente os semestres letivos
de 2015.2 e 2016.1, temos o total de 36.358 participantes, sendo 17.157 em 2015.2 e 19.201
em 2016-1. Deste total do ano de 2016, 143 acessaram o sistema e resolveram não responder à
avaliação, conforme o quadro 3.

Quadro 3 - Participação dos alunos no SIAV-UFBA, 2015.2/2016.1
Nº de
Nº de alunos que
Nº de alunos que
Nº de alunos que
alunos
acessaram o SIAV
responderam ao
acessaram o SIAV e não
questionário
responderam ao
ANO/SEM.
questionário
2015.2
2016.1

Nº
17.215
19.286

%
43,9
49,2

Nº
17.157
19.201

%
43,8
49,0

Nº
58
85

%
0,14
0,22

Fonte: SIAV UFBA

A participação no processo de avaliação do ano de 2016 foi de aproximadamente 50%
do total dos estudantes da UFBA regularmente matriculados no período. Considerando que a
participação do aluno é voluntária, o índice de participação é muito bom, pois metade dos
estudantes matriculados tem participação ativa no processo de avaliação institucional. A partir
do número total de estudantes que acessaram o sistema apenas 0,36% deles resolveram não
responder a avaliação, conforme podemos visualizar no gráfico 2, abaixo.
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Gráfico 2: Participação dos alunos UFBA na avaliação institucional 2015.2/2016.1
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É importante destacar que, nos dias anteriores à abertura do Sistema de Avaliação, são
enviadas mensagens por e-mail aos Colegiados de Curso e aos estudantes, incentivando-os à
participação e demonstrando a sua necessidade.

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
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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
Tabela 2. Conceitos ENADE dos Cursos da UFBA avaliados nos últimos três ciclos avaliativos
(2006 – 2014)

Fonte: INEP

Considerando o ano 2006 como ponto de partida de uma série histórica até o ano de
2014 (três ciclos completos), dos cursos avaliados no período, a UFBA obteve um escore médio
no ENADE de 3,31 no primeiro triênio; 3,32 no segundo e 3,77 no terceiro. Há um de
crescimento contínuo, embora moderado, dos escores obtidos no período analisado, o que
sugere um resultado positivo. No entanto, apesar da série histórica englobar 9 anos, a análise é
feita a cada ciclo avaliativo. Portanto, a cada três anos, quando cada curso é avaliado por três
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vezes. No último ano com resultados públicos e encerrando um ciclo completo (2014), verificase que 64,7% dos cursos obtiveram conceito 4 e 5 no ENADE. Em 2011, ano em que esses
mesmos cursos foram avaliados anteriormente, este percentual foi de 55,5%. E em 2008,
primeira avaliação do mesmo conjunto de cursos, o percentual foi também de 55,5%.
Os resultados no ENADE são fortemente afetados pelo grau de adesão dos alunos à
prova. Não há uma dimensão pública do quanto o escore reflete o boicote por parte dos alunos
ou o descompromisso com um bom desempenho no Exame. Mesmo assim, os escores do
ENADE são elementos importantes na definição, pelo INEP, do Conceito Preliminar do Curso
e da própria Instituição (IGC). O desempenho e a percepção dos alunos representam 70% do
CPC.
Este resultado ligeiramente mais positivo a cada ciclo e, em especial nos últimos anos
com resultados divulgados, reflete um esforço e uma preocupação da Instituição com a
qualidade dos cursos de graduação, que pode ser percebida tanto ao nível da Administração
Central, com a recuperação da estrutura física, investimento em laboratórios e bibliotecas, e
capacitação do corpo docente, como também ao nível das Unidades e dos Colegiados, com a
reestruturação dos currículos e constante avaliação dos cursos. Há, também, que se considerar
as ações desenvolvidas junto aos cursos avaliados para que docentes e alunos se engajem em
uma postura que valorize o ENADE como um importante indicador da qualidade da formação
que a UFBA vem oferecendo. Neste sentido, vídeos, cartazes e reuniões foram feitas com o
objetivo de sensibilizar o aluno para responder a prova com dedicação, o que pode estar
diminuindo o grau de boicote ou participação sem compromisso em efetivamente demonstrar o
que de fato aprendeu ao longo do processo de formação. Há que se destacar, também, a maior
atenção dada pela CPA aos cursos que recebem visitas por terem obtido notas inferiores a 3 no
ENADE, apoiando-os na preparação para tal visita.
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.
27

Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2016 – Comissão Própria de Avaliação

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 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 - 2016
Vagas oferecidas no
planejamento
Vagas preenchidas
Ano Semestre
EFICPLAN
acadêmico por
por semestre
semestre
1
156287
117023
2010
74,88
2
157275
115239
73,27
1
166534
127494
2011
76,56
2
171506
124470
72,57
1
171542
134429
2012
78,37
2
168789
129239
76,57
1
181405
132289
2013
72,92
2
174715
127967
73,24
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2014
2015
2016

1
2
1
2
1
2

175564
174284
182240
162762
178653
173731

128879
122844
134119
126528
134543
129452

73,41
70,48
73,59
77,74
75,30
74,51

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.
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. 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
29

Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2016 – Comissão Própria de Avaliação

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 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 – 2016
Período

Componentes
com resultados

Componentes
sem resultados

20101
20102
20111
20112
20121
20122
20131
20132
20141
20142
20151
20152
20161
20162

127225
130651
138872
133796
146697
141287
143392
143068
138357
133270
141985
124982
132828
--

1706
805
1695
1562
1380
428
881
1006
1483
1183
6490
1546
1715
--

Total de
componentes
oferecidos
128931
131456
140567
135358
148077
141715
144273
144074
134453
148475
148475
126528
134543

129452

Total de
trancamentos

Taxa de
trancamento

2822
2578
3068
3474
8060
4012
2889
3043
6113
3205
14893
8596
7214
--

2,19
1,96
2,18
2,57
5,44
2,83
2,00
2,11
4,37
2,38
10,03
4,42
5,36
--

Fonte: SIAC
(*) Semestre 2016.2 encontra-se em andamento em função da greve dos servidores técnico-adm. e docentes em
2015.

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
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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
fechados, o que merece uma investigação à parte (que componentes são estes e como aparecem
nos históricos dos alunos sem tal fechamento da caderneta no sistema). O número de matrículas
flutua ligeiramente entre os semestres dos diversos anos. Da série deve ser excluído o semestre
2 de 2016 por estar em andamento. 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.

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
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.
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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 2016

Período
20101
20102
20111
20112
20121
20122
20131
20132
20141
20142
20151
20152
20161
20162

Componentes
curriculares
com resultado

Componentes
curriculares
sem resultado

127225
130651
138872
133796
146697
141287
143392
143068
138357
133270
141985
124982
132828
--

1706
805
1695
1562
1380
428
881
1006
1483
1183
6490
1546
1715
--

Total de
componentes
curriculares
com
reprovações
26154
22279
26763
24707
31088
27657
29140
27996
32353
26941
34383
25115
26632
--

Total de
componentes
curriculares
com
aprovações
101071
108372
112109
109089
115609
113630
114252
115072
106004
106329
107602
103432
111987
--

Taxa de
aprovação
76,71
80,85
78,05
78,58
74,04
77,97
77,64
78,22
72,63
77,24
65,86
81,74
83,23
--

Fonte: SIAC
(*) Semestre 2016.2 encontra-se em andamento em função da greve dos servidores técnico-adm. e docentes em
2015

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
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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

Considerando as dimensões do Estado da Bahia, a dificuldade de acesso a algumas
regiões e, principalmente, o nível da renda per capita dessas regiões, o EAD é uma importante
estratégia a ser utilizada pela Universidade para difusão do conhecimento, da cultura, para
elevar o nível de capacitação dessas populações impossibilitadas de se deslocarem para cidades
maiores ou mesmo para a Capital. Deste ponto de vista, a participação da EAD - UFBA ainda
está muito aquém do necessário. No entanto, os avanços alcançados em 2016 são significativos,
se comparados aos de 2015.
A seguir serão estão relacionadas algumas das metas estabelecidas e alcançadas pela SEAD no
exercício de 2016:
- Ampliação do suporte à plataforma MOODLE, da capacidade de suporte ao quantitativo e
qualitativo para professores/tutores e alunos e prestação de suporte aos formandos de mídia
prevista para o projeto Suporte à Produção de Conteúdos Educacionais e Materiais Didáticos
para os Cursos EaD UFBA: foram disponibilizados dois servidores da área de Tecnologia da
Informação da SEAD, para trabalharem junto ao Núcleo de Ensino a Distância e Tecnologias
de Educação – NEAD–,Superintendência de Tecnologia da Informação - STI, no sentido de
fortalecer o suporte à plataforma MOODLE;
- Para o desenvolvimento e gerenciamento de indicadores de EaD: foi criado um grupo de
trabalho constituído pela SEAD, Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento
Institucional – SUPAD – e pela STI que vem desenvolvendo instrumentos de avaliação da
qualidade dos cursos em EaD oferecidos, com a finalidade de gerar indicadores de qualidade
para monitoramento dos cursos. Aliado a isso, questões relacionadas aos indicadores de acesso
e desenvolvimento dos alunos e tutores dos novos cursos de graduação foram monitoradas
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semanalmente, com vistas a evitar a evasão dos alunos e acompanhamento das atividades dos
tutores;
- Através do Projeto para Oferta de Disciplinas com Uso de Tecnologia de Informação e
Comunicação para Cursos de Graduação Presencial, a meta estabelecida para atingir a oferta de
um percentual de 20% das disciplinas, escolhidas através de articulação interna promovida pela
Pró-Reitoria de Graduação–PROGRAD– com apoio da SEAD, foi alcançada, com início de
uma parceria com a PROGRAD, para viabilizar o cumprimento da normatização já prevista no
Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-graduação, no seu artigo 37. Nesse sentido, foram
realizadas reuniões com Coordenadores de Curso e com a Reitoria para apresentação e
discussão dos caminhos para sua efetivação;
- Através do Projeto Suporte à Produção de Conteúdos Educacionais e Materiais Didáticos para
os Cursos EaD UFBA, a meta para viabilizar a produção de material didático foi integralmente
alcançada com a estruturação das coordenações da SEAD, em especial a Coordenação de
Tecnologia Educacional, por meio da contratação de uma equipe de estagiários das áreas de
editoração, edição e produção de áudio e vídeo, divididos em equipes responsáveis pelos novos
cursos de graduação, garantindo a produção de material impresso e audiovisual de excelente
qualidade;
- A partir do Projeto Capacitação de Docentes e Professores-Tutores da UFBA em Tutoria e
Elaboração e Produção de Material Didático em EaD, as metas foram alcançadas com as
capacitações oferecidas aos tutores selecionados para os novos cursos de graduação e pelas
capacitações e apoio aos professores que produziram os materiais didáticos e ministraram as
aulas, por meio de vídeo-aulas e aulas presenciais nos Polos de Apoio Presencial;
- A partir do Projeto Capacitação de Docentes e Professores-Tutores da UFBA na Plataforma
MOODLE, a meta de ampliar em 50,0% o número de professores usuários nesta Plataforma,
foi cumprida através da capacitação na referida Plataforma dos docentes envolvidos nos Cursos
de Graduação;
- A meta de ampliar gradativamente a oferta de Licenciaturas na modalidade a distância, através
do Sistema UAB, em articulação com a PROGRAD, foi alcançada com a criação do Curso de
Licenciatura em Dança e negociação para o próximo ano da criação do Curso de Licenciatura
em Pedagogia;
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- A meta de aumentar a oferta de cursos de formação continuada de Extensão e Especialização
na modalidade a distância, foi parcialmente alcançada por meio do Curso de Especialização em
Gestão de Pessoas para os servidores técnico-administrativos da UFBA e da submissão e
autorização para o lançamento de 09 (nove) Especializações para o ano de 2017;
- A meta para estabelecer um processo permanente de avaliação dos cursos a distância da
UFBA, visando à melhoria contínua da sua qualidade, em articulação com a SUPAD e a
Comissão Própria de Avaliação – CPA foi cumprida com o desenvolvimento dos instrumentos
de avaliação da qualidade dos cursos em EaD, em parceria com a STI e a SUPAD, que finalizou
o ano com a validação do instrumento de avaliação do discente e início da construção do
instrumento dos tutores;
- A meta para oferecer apoio pedagógico e metodológico aos cursos de educação a distância,
em articulação com a Faculdade de Educação - FACED, foi efetivada por meio da estruturação
e das ações desenvolvidas pela Coordenação de Design Educacional, que vem prestando apoio
aos novos coordenadores de curso;
- A meta para intermediar administrativa e financeiramente os cursos da Universidade Aberta
do Brasil, em articulação com a Pró-reitoria de Planejamento - PROPLAN, foi alcançada com
as ações desenvolvidas pela Superintendência, junto à PROPLAN, como por exemplo, a
contratação de estagiários e apoio financeiro para estruturação e realização do processo seletivo
dos novos Cursos de Graduação, fortalecendo a inserção da EaD nos processos administrativos
financeiros da UFBA;
- A meta de produzir material didático específico, na forma de textos, módulos do MOODLE,
vídeos e outros materiais audiovisuais, em articulação com EDUFBA, STI, TVUFBA, IHAC,
FACOM, foi alcançada com a produção dos materiais didáticos, na forma de textos, módulos
do MOODLE, vídeos e outros materiais audiovisuais, fortalecendo o papel da SEAD como
campo privilegiado de estágio para alunos, em especial da Faculdade de Comunicação FACOM, Instituto de Humanidades, Artes e Ciência Professor Milton Santos - IHAC, Escola
de Belas Artes - EBA, articulando-se com a TV UFBA e a Editora da Universidade Federal da
Bahia - EDUFBA para a produção dos vídeos de divulgação dos novos cursos e da produção
da Revista EaD UFBA em revista.
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- A meta de disseminar informações sobre a EaD através da página da SEAD na Internet, bem
como da realização de seminários, em articulação com a STI e ASSCOM, foi alcançada por
meio da contratação de duas estagiárias de Comunicação, pelo Programa Permanecer UFBA,
para apoiar e desenvolver a divulgação da EaD nas redes sociais, em parceria com a Assessoria
de Comunicação Institucional - ASCOM e dar suporte para a publicação da Revista EaD UFBA
em Revista.
- A meta estabelecida para informar à comunidade da UFBA sobre os cursos e demais
atividades de EaD da Instituição, bem como sobre as oportunidades de fomento disponíveis, foi
alcançada por meio da divulgação de todos os processos em andamento à comunidade da UFBA
e comunidade externa pelas redes sociais, publicação da revista, criação e divulgação de folder
com as ações da SEAD e participação em reunião de diversas instâncias da Universidade com
o objetivo de partilhar as atividades realizadas e as novas oportunidades.
- Foi atingida a meta de apoio à criação de cursos na modalidade a distância para servidores
técnico-administrativos da UFBA, consolidada com o desenvolvimento do curso de
Especialização em Gestão de Pessoas, com ênfase em Gestão por Competências e submissão
de proposta de novos cursos para o Edital da UAB, para o Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação – PCCTAE.
- O primeiro número da EAD UFBA em revista foi lançado no Congresso UFBA 70 Anos. A
revista é um veículo de divulgação e discussão de ideias e experiências em Educação a
Distância. O lançamento da revista acompanhou a expansão e nova perspectiva de ensinoaprendizagem na instituição, e contou ainda com uma versão impressa, que foi distribuída
durante o lançamento.
- No mês de outubro, a UFBA, em parceria com a UAB, realizou o processo seletivo para acesso
a 3 (três) novos cursos de Graduação na modalidade EAD: Licenciatura em Dança, Tecnologia
em Segurança Pública e Bacharelado em Ciências Contábeis. Foram ofertadas 480
(quatrocentas e oitenta) vagas distribuídas em 6 (seis) polos de apoio presencial nos municípios
de Camaçari, Lauro de Freitas, Juazeiro, Vitória da Conquista, Mata de São João e Campo
Alegre de Lourdes, tendo como público-alvo não apenas candidatos que tenham concluído o
Ensino Médio como também professores e profissionais da Administração Pública.
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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. Atualmente são
oferecidos 81 cursos de pós-graduação stricto sensu. Destes, segundo a avaliação da CAPES,
25 possuem conceito 3,0; 36 cursos possuem conceito 4,0; 16 cursos possuem conceito 5,0; 3
cursos possuem conceito 6,0 e 1 curso possui conceito 7,0, atestando a qualidade dos cursos
stricto sensu oferecidos pela Instituição.
Em 2016 a UFBA conseguiu reforçar seu papel social na formação em nível pósgraduação 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 podemos observar na tabela 6, abaixo.

Tabela 6. Evolução do número de cursos strictu senso na UFBA, 2005 - 2016
MESTRADO
MESTRADO
ANO
DOUTORADO
TOTAL
PROFISSIONA ACADÊMICO
L
2005
3
37
19
59
2006
4
41
25
70
2007
4
43
31
78
2008
4
45
34
83
2009
4
50
38
92
2010
7
59
41
107
2011
7
60
44
111
2012
10
60
46
116
2013
11
63
48
122
2014
12
65
51
128
2015
12
65
52
129
2016
12
65
52
129
Fonte: NEPG/PROPG
*Considera, em cada ano em questão, apenas os cursos em funcionamento, mas não inclui cursos em processo de
descontinuação, seja por incorporação ou por desmembramento; razão pela qual alguns casos os números relatados
diferem das informações disponibilizadas na página da CAPES.
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O mesmo efeito pode ser notado por um significativo aumento do número de vagas
oferecidas nos cursos de pós-graduação, entre 2009 e 2016, conforme tabela 7, a seguir.

Tabela 7. Evolução do número de vagas oferecidas nos cursos de Pós-graduação da
UFBA, 2009 - 2016
NÚMERO DE VAGAS
NÍVEL
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Mestrado 1.274
1.321
1.445
1.898
2.177
2.861
2158
2008
Doutorado 626
618
685
830
859
887
1018
1115
3.748
3176
3123
Total
1.900
1.939
2.130
2.728
3.036
Fonte: NEPG/PROPG

Em 2016, os números se mantiveram estabilizados em relação ao ano de 2015.
Considerando a série histórica, entre 2009 e 2016 houve crescimento na oferta de vagas de
67,1%.
O reflexo foi também correspondente no número de estudantes matriculados em 2016,
como pode ser visto na tabela 8. Nesta relação histórica de 2009 a 2016 é possível notar que os
percentuais obtidos indicam um aumento de 44,4% no número de alunos matriculados no
mestrado e um aumento de 93,2% no número de alunos matriculados no doutorado.

Tabela 8. Evolução do número de matrículas nos Cursos de Pós-graduação da UFBA,
2009 - 2016
NÚMERO DE MATRICULADOS* **
NÍVEL
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Mestrado
2.293
2.216
2.364
2.547
2.908
2.840
3313
3122
Doutorado 1.379
1.571
1.732
1.913
2.164
2.301
2665
3062
Total
3.672
3.786
4.096
4.460
5.072
5.141
5.978
6.184
Fonte: SIAC

* Incluindo Mestrados Profissionalizantes e Minter.
** Incluindo Doutorado Institucional.
Ao tomarmos como referência o período 2009-2016, o avanço foi especialmente
marcante no caso de matriculados nos cursos de doutorado, em que o número total mais que
dobrou de 1.379 para 3.062, com um crescimento considerável nos sete anos considerados.
Financiada pela CAPES, a Demanda Social oferece Bolsas de Mestrado e Doutorado
em quotas. Até 2015 houve um aumento de 105% em relação às bolsas para o mestrado e um
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aumento de 187,2% em relação ao número de bolsas para o doutorado, um crescimento total de
137,7% para o período de 2010/2015, conforme demonstrado na tabela 9.
Tabela 9. Evolução do número de bolsas CAPES, Demanda Social, na UFBA, 2010 - 2016
NIVEL
ANO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Mestrado
378
682
729
777
650
775
711
Doutorado
250
392
449
544
796
718
693
Total
628
1074
1178
1321
1545
1493
1404
Fonte: NEPG

Apesar de um aumento do número de bolsas no período em discussão, contata-se uma
diminuição, não só do ritmo de crescimento, como também diminuição do número absoluto de
bolsas em 2016, quando comparado a 2015.
Ainda se tratando do número de bolsas concedidas, temos os dados referentes aquelas
concedidas pelo CNPQ, tanto para mestrado, quanto para doutorado, conforme a tabela 10,
abaixo:
Tabela 10. Evolução do número de bolsas concedidas pelo CNPq, UFBA 2010 – 2016
Ano
Mestrado
Doutorado
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

210
155
132
128
237
136
148

144
104
108
108
113
107
114

Fonte: CNPq.

Neste caso, há uma diminuição histórica das bolsas do CNPq tanto se comparado o
período mais longo, como de um ano para outro. A queda do número de bolsas tanto para
mestrado como para doutorado reflete, em parte, a crise econômica que o país atravessa.
Quanto aos indicadores específicos de desempenho da pós-graduação na UFBA,
três indicadores são utilizados para avaliar este aspecto da vida acadêmica. A definição dos
indicadores, sua justificativa, a forma como os resultados são calculados, e a apresentação e
discussão dos resultados, são discutidos a seguir:
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INDICADOR 5
ÍNDICE DE EXPANSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO I (EXPPG I)

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 estruture a formação pós-graduada stricto
senso. Historicamente a Universidade brasileira voltou-se prioritariamente para a formação de
profissionais para o mercado de trabalho, consolidando uma ampla rede de cursos de graduação
que foi sendo ampliada gradativamente ao longo do tempo. A pós-graduação é, certamente,
mais recente e toma impulso a partir dos anos 1970/80. A oferta de um curso de pós-graduação
tem como pré-requisito a existência de grupos de pesquisa consolidados, o que se traduz em
produção científica de qualidade. Assim, a forte associação entre pesquisa e pós-graduação,
justifica avaliar qual a participação do alunado de pós-graduação no total de alunos da
Universidade.

Fórmula de cálculo:
EXPPG I= (TAPG*100) / (TAGPG)

TAPG - Total alunos matriculados cursos PG ano base
TAGPG - Total alunos matriculados na Universidade (Graduação e Pós-Graduação) ano base
RESULTADOS
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Tabela 11. Evolução da matrícula e índice de expansão da pós-graduação na UFBA,
2004 - 2016
Ano

Média do Aluno
Ativo Graduação

Média do Aluno
Ativo PG

2004

20.826

2.641

2005

22.650

2.794

2006*

22.665

2.990

2007

22.670

3.236

2008

24.367

3.275

2009

25.796

3.672

2010

28.562

3.995

2011

31.840

4.355

2012

32.241

4.926

2013

34.276

5.087

2014 **

33.762

5.454

2015

33.237

5.700

2016

33.798

5.379

Total de alunos

23.467
25.444
25.655
25.906
27.642
29.468
32.557
36.195
37.167
39.363
39.216
38.937
39.177

EXPPG1
%PG total alunos

11,25
10,98
11,65
12,49
11,85
12,46
12,27
12,03
13,25
12,92
13,91
14,64
15,91

Fonte: Secretaria Geral de Cursos (SGC)
*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 UFOB
Obs: Dados sem as Licenciaturas Especiais (Convênios) e Educação à Distância.

Na série histórica que se inicia em 2004, pode-se perceber um lento, mas progressivo
aumento da participação de alunos matriculados em cursos de pós-graduação stricto sensu nem
relação ao total dos alunos da Universidade. Por serem cursos voltados para um número mais
reduzido de alunos, com vagas bem mais limitadas que os cursos de graduação, há uma grande
diferença no volume bruto de alunos nos dois níveis de formação. Na UFBA, em 2016, são
aproximadamente sete vezes mais alunos de graduação do que de pós-graduação. Em 2004, no
entanto, tal diferença se aproximava de 10 vezes. Ou seja, ao longo dos anos analisados, o
crescimento da pós-graduação foi bem mais acelerado do que o crescimento da graduação
(apesar do crescimento que tais cursos experimentaram com o REUNI). No período analisado,
a UFBA ampliou o número de alunos em 65,9%. Enquanto o crescimento de matriculados na
graduação foi de 59,6% no período, na pós-graduação foi de 115,8%. Tal crescimento fez com
que a participação de alunos da PG aumentasse 11,25 para 15,91% do total de alunos da UFBA.
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INDICADOR 6
ÍNDICE DE EXPANSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO II (EXPPG II)

Definição:
Proporção de cursos de pós-graduação em relação ao total de cursos oferecidos pela
Universidade.

Justificativa do Indicador:
Trata-se de um segundo indicador da expansão da PG no interior da Universidade, agora
tomando-se como unidade o número de cursos nos dois níveis de formação. Tal indicador tornase importante pelo impacto na estrutura organizacional da universidade, já que cada curso novo
implica em um órgão colegiado e, portanto, em uma unidade de administração acadêmica. O
crescimento da pós-graduação traduz-se, portanto no desenvolvimento de uma rede de
colegiados mais complexa, um indicador adicional da sua expansão e inserção na estrutura e
cotidiano da vida universitária.

Fórmula de cálculo:
EXPPG II= (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
Tabela 12. Evolução do número de cursos de graduação e pós-graduação, UFBA 2005 2016
Graduação
Pós-graduação
Total
EXPPG
Ano
cursos
2
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
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

111
111
111
111 (99)*
99
99
99

113
113
113
113 (101)*
101
101
101

107
111
116
122
128
129
129

218
222
227
221
227
228
228

49,1
50,0
51,1
55,2
56,4
56,6
56,6

Fonte: SSOA / PROPG/UFBa em Dados- Proplan
* 1º sem com Barreiras (2º semestre sem Barreiras)
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
Nota Graduação 5: Os cursos à distância não estão contabilizados nestas relações por não ser ofertado anualmente.

Um primeiro aspecto que deve ser destacado é que os ritmos de crescimento do número
de cursos da graduação e de pós-graduação na UFBA são bastante distintos. Embora em ambos
os níveis de formação, o total de cursos tenha mais que duplicado entre 2005 e 2016, o
crescimento da PG é continuo e a cada ano novos aparecem. A queda do número de cursos de
graduação a partir de 2013 deve-se ao desmembramento do campus de Barreiras que veio a se
constituir na Universidade do Oeste da Bahia (UFOB). Isto se deve ao fato de que, anualmente,
a UFBA submete propostas de criação de novos cursos de pós-graduação à CAPES e, aqueles
recomendados, são implantados. Na graduação, por outro lado, estamos desde 2010, com o
mesmo número de cursos. Entretanto, 2010 e 2011 são dois anos atípicos, em que muitos cursos
de graduação foram implantados na Universidade. Apesar da implantação dos novos cursos
nestes dois anos, o indicador calculado não sofreu grandes transformações ao longo dos dez
anos da série. De início os cursos de PG representavam 50,9% e em 2016 eles representam
56,6%. Ao longo do tempo há flutuações nos percentuais.

INDICADOR 7:
ÍNDICE DE EXPANSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO III (EXPPG III)
Definição:
Proporção de alunos matriculados em cursos de doutorado em relação ao total de alunos
matriculados em cursos de pós-graduação stricto sensu na Universidade.
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Justificativa do Indicador:
A lógica que estrutura o surgimento de cursos de pós-graduação é que os doutorados surgem
após a consolidação dos mestrados. Apenas quando os mestrados atingem a nota 4 na avaliação
da Capes lhe é facultado o direito de pleitear a abertura do doutorado. Tal regra pode ser
quebrada quando os indicadores de consolidação e produtividade são compatíveis com a nota
4 embora esta ainda não tenha sido atribuída em uma avaliação. Em síntese, o avanço dos cursos
de doutorado e, portanto, dos alunos neles matriculados é um indicador adicional importante de
consolidação da pesquisa e da pós-graduação na instituição. O presente indicador analisa a
proporção de alunos de doutorado no conjunto dos discentes matriculados em cursos de pósgraduação stricto sensu na Universidade.

Fórmula de cálculo:
EXPPG III= (TotAluMatDout *100) / (TotAluMatDout+Mest)
TotAluDout - Total de alunos matriculados em cursos PG ano base
TotAluDout+Mest - Total de alunos matriculados em cursos da Universidade (Graduação e
Pós-Graduação) ano base
RESULTADOS

Tabela 13. Número de alunos matriculados em cursos de Pós-graduação Stricto sensu,
UFBA 2004 – 2016

Fonte: SGC-SIAC/PROPPG
* Em funcionamento.
** Incluindo Mestrados Profissionalizantes e Minter.
*** Incluindo Doutorado Institucional.

A consolidação e expansão da PG na Universidade também pode ser verificada
examinando-se os dados gerados pelo indicador EXPPG III. Na série acima, constata-se que o
número de alunos de cursos de doutorado variou de 32,94% a 35,70%. Tal crescimento é
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expressivo quando se considera que o número de alunos matriculados nos cursos de mestrado
também teve um crescimento elevado no período, saltando de 1.274 para 2.008 alunos. O
crescimento da participação dos alunos de doutorado é constante e vem se acentuando nos
últimos anos. A tendência é que a demanda pela formação de doutores se intensifique, o que
aliado ao processo de consolidação dos cursos de mestrado, progressivamente o perfil do
alunado da pós-graduação na Universidade amplie a presença dos doutorandos que
permanecem na Universidade por um tempo mais longo.

Extensão

A atuação da Pró-Reitoria de Extensão, no 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 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
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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, em 2016, contribuíram, ainda,
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:
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;
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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 PróReitora 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 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,
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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 técnicoadministrativos 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
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
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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.
Em 2016, a PROEXT dedicou-se especialmente a promover o aumento da quantidade de
estudantes envolvidos em atividades de extensão, bem como a diversificação dos tipos de
atividade das suas modalidades participativas. Buscou-se não apenas ampliar o número de
bolsas e auxílios concedidos pelos programas existentes PIBIEX e ACCS mas, também,
implementar novos programas enfocando além da concessão de bolsas para realização de
Planos de Trabalho em projetos de docentes, à semelhança do PIBIC e do PIBIEX, também a
concessão de bolsas e auxílios para projetos propostos pelos próprios estudantes. Dessa forma,
foram criados o Programa Institucional de Iniciação Artística – PIBIArtes e, com enfoque no
protagonismo estudantil, o Programa Institucional de Experimentação Artística – PIBExa e a
Chamada Pública para Apresentação Artística e Cultural.
Ainda voltados à participação estudantil em atividades de extensão, foram incrementadas as
Chamadas Públicas de Apoio a Eventos Estudantis e de Monitoria para os eventos Congresso
da UFBA, Seminário Integrado de Ensino Pesquisa Extensão SEMENTE e Ciclo Mutações de
conferências temáticas, ambas no âmbito do Programa Enredamentos; e de Apresentações
Artísticas na programação comemorativa dos 70 Anos da UFBA, no âmbito do Programa
Memórias UFBA 70 Anos. E, por meio do Programa de Apoio às Artes, a PROEXT apoiou a
participação estudantil na programação e realização da Virada Artística da Escola de Teatro.
Um terceiro segmento de apoio estudantil constou do apoio às viagens para participação em
eventos acadêmicos e culturais, cujas propostas, embora relevantes à formação acadêmica e à
consolidação de projetos artísticos e/ou culturais e/ou de pesquisa dos estudantes, não se
enquadravam no perfil contemplado pelo Edital Participar da PROPCI. O grande número de
solicitações contempladas (33) sob a forma de concessão de Auxílio Estudantil por Demanda
Espontânea, levaram a PROEXT a estabelecer nova linha de apoios (Auxílio a Viagens
Estudantis) em seu Programa de Apoio à Extensão, cuja regulamentação será construída em
parceria com a PROAD, para ser implementada em 2017.
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Para ampliar o escopo participativo dos docentes da UFBA em atividades de extensão, foi
criado o Programa de Apoio à Extensão Docente, contemplando com recursos e bolsas 3 linhas
diferentes de propostas : Turbulências (para recém contratados); Variações (para dar novos
rumos a projetos consolidados); Ressonâncias (para publicação de resultados).
Considerando, ainda, que a regulamentação da extensão na UFBA admite a participação de
servidores técnico-administrativos sem, contudo, oferecer programas específicos ao
protagonismo desse segmento nas atividades de extensão, a PROEXT anunciou a criação do
Programa de Apoio à Extensão de Servidores Técnico-administrativos – PAEXTec, cuja
implementação adiada para 2017 devido à greve, foi testada em um projeto Piloto, de montagem
do espetáculo coreográfico Mulheres de Assé, envolvendo, no elenco e equipe técnica, somente
servidores-artistas das 4 Unidades de Artes da UFBA, integrando as programações
comemorativas UFBA 70 ANOS e integrando o Programa Memórias UFBA 70 ANOS.
Nas suas relações interinstitucionais, a PROEXT participou de todos os 4 encontros anuais em
Fóruns (Regional e Nacional) de Pró-Reitores de Extensão, integrando mesa de debate sobre
Curricularização da Extensão no Fórum Regional (UFOB) e Comissão de Cultura do Fórum
Nacional; e protagonizou a mobilização de 3 encontros entre as 12 Instituições Públicas de
Ensino (10 Universidades e 2 Institutos Federais), com vistas à estruturação do Fórum de PróReitores de Extensão da Bahia, cuja consolidação se fará pela assinatura de Termo de
Cooperação Interinstitucional, em processo de tramitação. Além disso, por ocasião do
Congresso da UFBA, a PROEXT foi responsável pela proposição da programação do
Seminário da ANDIFES sobre Extensão Universitária, definindo seu tema geral (A extensão e
o compromisso público da Universidade), os temas das suas 3 mesas de debates (Avaliação da
extensão e indicadores; Extensão e espaço público; Extensão e políticas públicas), bem como,
os nomes dos respectivos palestrantes convidados (Ângela Maria Gordilho Souza – UFBA,
Heloísa Soares de Moura Costa – UFMG, Luiz Antonio Souza – UNEB, Antonio Dias
Nascimento – UNEB).
No mesmo sentido de incremento da sua interlocução com outras iniciativas de ação
extensionista realizadas por outras instituições, a PROEXT também organizou, no Congresso
da UFBA, 6 encontros para debates temáticos denominados Pontos Críticos da Extensão, com
a participação de convidados internos diretamente responsáveis pelos temas e convidados
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externos (profª Drª Cristina Freire, diretora do MAC-USP; profº Drº Maurício Bolonha, maestro
da OSUSP; cineasta Vincent Careli, criador do programa Vídeo nas Aldeias), cujas experiências
acadêmica e/ou profissional pudessem contribuir para o redesenho das estratégias de ação da
PROEXT.
Destacamos, ainda, as ações da PROEXT em apoio ao intercâmbio da UFBA com demais
setores da sociedade, por meio de projetos voltados para intercâmbio de saberes acadêmicos,
populares e cotidianos. No âmbito do Programa Desfronteiras, foram realizados o projeto
piloto Saveiristas de Coqueiros na UFBA, constando de visita a Coqueiros de estudantes de
Arquitetura e Urbanismo do projeto Tectônica, coordenado pela docente Akemi Tahara,
pesquisadora de casas flutuantes, e de workshop dos saveiristas na Faculdade de Arquitetura,
por ocasião do SEMENTE; e projeto AÚ: a UFBA e os Mestres/as de Capoeira, constando de
4 edições bimestrais de rodas de capoeira participativas e demonstrativas, conduzidas por
mestres(as) convidados(as), em espaços abertos do campus Ondina. Ambos os projetos
evidenciaram grande dificuldade burocrática e legislativa da UFBA para pagamento de
colaboradores externos em projetos de extensão, de maneira ocasional ou sistemática, exigindo
da PROEXT especial dedicação ao estudo de solução alternativa para assegurar a incorporação
de participantes externos nos projetos como esse, de relevância estratégica para a consolidação
das política de extensão, conforme será encaminhado em 2017.
No âmbito do Programa Entrâncias, a PROEXT promoveu dois eventos de grande importância
política e cultural para a UFBA, que contribuíram para a desejável abertura da UFBA ao fluxo
de frequentação pública em seus espaços e atividades, bem como à consolidação da sua tradição
de nexo com a cultura popular: Alabês Celebram os 70 Anos e Filarmônicas Visitam a UFBA,
ambos promovidos como parte da programação comemorativa UFBA 70 ANOS.
E, no âmbito do Programa Memórias UFBA 70 Anos, a PROEXT promoveu, ao longo de 8
meses, a realização do projeto piloto UFBA/ Museu de Arte Popular (mapeamento de
documentação em arquivos sobre as relações da UFBA com o MAM, a partir de
correspondência trocada entre Lina Bo Bardi e o reitor Edgard Santos), cujo processo foi
apresentado em exposição montada no Congresso da UFBA e cujo resultado final foi levado a
público, em dezembro, pela montagem da exposição Popular/Moderno, Cidade/Universidade:
70 Anos em Discussão, no Teatro Castro Alves.
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Ainda como iniciativas de dinamizar as relações da UFBA com a sociedade de que faz parte,
por meio da promoção de atividades artísticas culturais, a PROEXT apoiou a realização do
Festival de Pesquisa em Música Paralaxe e das Ações Artísticas realizadas por ocasião da
Outorga do Título de Doutor Honoris Causa a Maria Bethânia.

Tabela 14. Número de propostas registradas e participantes por modalidade de extensão,
UFBA - 2016
MODALIDADE

PROPOSTAS REGISTRADAS

PARTICIPANTES

Programas

35

3.080

Projetos

137

2.447

Cursos e minicursos

238

3.928

Publicações e outros produtos
acadêmicos

36

-

Eventos

232

297

Prestação de serviços

19

39

Ação curricular em comunidade
e sociedade (ACCS)

82

1.122

Fonte: PROEXT e SIATEX

Uma avaliação global da extensão na UFBA é realizada anualmente, a partir dos
indicadores de desempenho apresentados a seguir:

Indicadores de desempenho da Extensão
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:
52

Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2016 – Comissão Própria de Avaliação

O Indicador I 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.
O Indicador I 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.
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Tabela 15. Evolução do indicador IEXEG I, UFBA 2010 – 2015*

Fonte: Dados do SIAC. Extraídos em 02/03/2016.
*Para o ano de 2016, os dados ainda não foram totalmente sistematizados.

Os dados revelam uma estabilidade, em patamar bastante reduzido, da oferta de componente
curricular especificamente voltado para atividades de extensão (ACC, depois definido como
ACCS) no total de componentes curriculares ofertados na série histórica que se inicia em 2010.
Certamente não se poderia esperar um percentual elevado, considerando que os currículos dos
cursos de graduação contemplam um amplo conjunto de componentes voltados para
desenvolver habilidades e competências básicas e profissionais. Verifica-se, todavia que entre
2010 e 2011 houve um aumento bem expressivo de oferta de turmas de ACC e este número se
estabilizou variando entre 87 e 102, considerando o ano inicial da série quando foram oferecidas
55 componentes. No ano de 2015 houve uma queda para 94 componentes tipo ACCS ofertados,
o que pode se dever à diminuição observada na oferta geral de componentes curriculares (pelo
desmembramento do Campus de Barreiras) e, talvez, pela situação atípica do segundo semestre
após vários meses de paralisação das atividades acadêmicas durante o ano de 2015. Os dados
levam a que o indicador IEXEC não sofra alterações muito expressiva ao longo dos últimos
quatro anos (variando de 1,50% a 1,70%. Embora existam outras modalidades de inserção do
aluno de graduação em atividades de extensão (via projetos de docentes), a oferta das ACCS é
mais expressiva política institucional para ampliar o papel da prestação de serviços 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.
54

Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2016 – Comissão Própria de Avaliação

Indicador 9
ÍNDICE DE INSERÇÃO DA EXTENSÃO NO ENSINO DE GRADUAÇÃO II - IEXEG
II

Definição
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). Tratase 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 anobase.
B = Média mensal de número de estudantes de graduação (exceto cursos à distância e
licenciaturas especiais) matriculados em disciplinas nos dois semestres letivos do anobase.
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RESULTADOS

Tabela 16. Evolução do indicador IEXEG II, UFBA 2010 – 2015*

Fonte de Dados: SIPAC/ UFBA.
*Para o ano de 2016, os dados ainda não foram totalmente sistematizados.

Cálculo do Indicador II:

Embora o preenchimento de vagas em ACC/ACCs represente um percentual bastante
reduzido do total de vagas preenchidas, o que se destaca na série iniciada em 2010 é o
crescimento sistemático desse indicador, que saltou de 0,27% para 0,60% em 2015. 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 constituem 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 anobase.

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 17. Evolução do indicador SUPEXT, UFBA 2010 – 2015*
Ano

Total de bolsas

Média do Aluno Ativo

2010
2011
2012
2013
2014

52
82
166
443
338

28.562
31.840
32.241
34.276
33.767

2015

514

33.809

SUPEXT
0,18
0,26
0,51
1,29
1,00
1,52

Fonte de dados: SIAC
Total de Bolsas: Proext removendo-se os duplos registros. Média aluno ativo
Para o ano de 2016, os dados ainda não foram totalmente sistematizados.

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 2010-2015 revelam, em principio, uma
presença ainda tímida do alcance da referida política, pois, em 2015 apenas 1,52% 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%. Há uma pequena queda no ano de 2014 que merece levantar possíveis explicações.

Pesquisa
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,
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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.

Coordenação de Iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação

O Programa Institucional de Iniciação Científica lançou três editais em 2016, PIBIC, PIBICAF e PIBITI. Do total de bolsas concedidas no edital PIBIC, 330 foram financiadas pela
FAPESB, 410 pelo CNPq e 362 pela UFBA. Um total de 102 alunos são voluntários no
programa. Das 79 bolsas concedidas no edital PIBIC-AF, 34 são financiadas pelo CNPq e 45
pela UFBA. Além disto tivemos 9 (nove) voluntários. Das 71 bolsas concedidas no edital
PIBITI, 28 são financiadas pelo CNPq e 43 pela UFBA. Observamos que pela primeira vez nos
últimos anos nem toda a demanda qualificada pôde ser atendida, certamente refletindo os cortes
introduzidos pela FAPESB e pelo CNPQ, e a maior qualificação dos projetos apresentados. A
recuperação das bolsas CNPQ no início de 2017 traz algum alento quanto à possibilidade de
aproximarmos a oferta de bolsas da demanda qualificada. Por fim, ao longo de 2016 o PIBIC
enfrentou um sério problema de inadimplência de professores da UFBA, o que nos levou propor
ao CAPEX a flexibilização desta norma no corrente ano. Para 2017, esperamos que melhorias
no sistema de informática do PIBIC contribuam para uma identificação antecipada dos
problemas de inadimplência.

Coordenação de Pesquisa e Criação
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No âmbito do Programa Pense, Pesquise e Inove a UFBA – PROUFBA continuaram a ser
apoiados 28 projetos aprovados entre 2013 e 2014. O PROUFBA foi desdobrado de modo a
termos uma comissão e edital específico para o apoio ao estudo da UFBA no período da ditadura
militar, edital no qual temos apoiado 11 projetos.
Continuamos, em 2016, a apoiar os 11 projetos no âmbito do Programa Pesquisador UFBA de
Produtividade CNPQ - PROPI, que tinham vigência entre julho/2015 e junho/2016. Este
programa era voltado a apoiar pesquisadores da UFBA com aprovação de mérito em editais do
CNPq para Bolsas de Produtividade, mas não apoiados pela agência por limitação de recursos.
De 2016 o programa foi descontinuado.
Demos continuidade ao Programa de Apoio Emergentes da UFBA - PRODOC, programa
voltado ao apoio de pesquisadores emergentes da UFBA. Apoiamos 90 projetos sendo: 55
projetos apoiados no edital 01/2013, divulgado o resultado em 05/2014, e 35 no edital 01/2014,
publicação dos contemplado em 06/2015. Os projetos apoiados no âmbito do edital PRODOC
têm vigência de 2 anos. Em 2016 este programa foi transformado em Programa de Apoio a
Jovens Professores Doutores (PROPESQ) através de acordo com o MCTI, o que nos permitiu
lançar um programa mais robusto possibilitando contemplar até 50 pesquisadores com valores
da ordem de R$30.000,00. Tivemos 185 inscritos e o processo seletivo será finalizado em
fevereiro de 2017, com implantação imediatamente após a seleção.
Apoio FINEP – CT-INFRA

Os resultados da Carta Convite 01/2014, suplementação para obras inacabadas, permitiram à
UFBA a captação de quase 9 milhões de reais, viabilizando as obras dos seguintes projetos:
LAPAG, CIENAM, 1ª Etapa da Biblioteca Isaías Alves e Setor de Ovinocultura e
Caprinocultura da EMVZ. Ao longo de 2016 concentramos esforços na elaboração dos projetos
executivos de modo a realizar licitações para as obras. Este esforço logrou êxito de modo que
no início de 2017 temos licitações abertas para as três primeiras obras apontadas e mais para o
Biotério do IMS-CAT em Vitória da Conquista. A perspectiva de liberação dos recursos para
tais obras (Carta Convite 01/2014) passou a sofrer incertezas no final de 2016, o que foi
equacionado a contento na audiência com o diretor da FINEP, Dr. Wanderley de Souza,
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realizada em 20.01.2017. Deste modo, temos expectativa d, ao longo de 2017, avançar na
efetiva construção destas obras
O Edital PROINFRA 01/2009, para o qual nenhum recurso havia sido repassado para a UFBA,
teve a sua vigência máxima esgotada e a FINEP não aceitou as diversas tentativas de extensão
empreendidas pela universidade. O problema arrastou-se sem solução ao longo de 2016, mas a
referida audiência com Dr. Wanderley de Souza abriu perspectiva de a FINEP equacionar o
problema via encomenda.
A UFBA concorreu ao Edital FINEP 02/2014, Equipamentos Multiusuários, com proposta
aprovada no CONSUNI em 2015, proposta que teve por base a proposta aprovada nesta
instância em 2013 mas agora readequada às especificidades do Edital. A FINEP finalmente
liberou os resultados em meados de 2016, o que levou a UFBA a captar valor de
R$8.754.082,19.
Ao longo de 2016 pesquisadores da UFBA se organizaram para concorrer ao Edital FINEP
02/2016 - Centros Nacionais Multiusuários. Cinco propostas foram apresentadas (CEGQPEMA
- IGEO; CEMBIOTEC - IMS; CIENAM; CMA2 - FÍSICA; LABGEN - HUPES) mas nenhuma
obteve resultado favorável. Este insucesso ainda demanda análise por parte da administração e
dos pesquisadores desta universidade.
Ainda em 2016, pesquisadores da UFBA concorreram em Edital FINEP para apoio a estudos
sobre o ZIKA, com o projeto Zika Biomarkers (ZikaMarks): marcadores clínicos, genéticos e
imunológicos pelo vírus ZIKA, tendo captado R$1.310.539,00.
Globalmente a execução dos convênios FINEP pela UFBA e FAPEX tem corrido a contento,
destacando-se no início de 2017 a entrada em operação do computador de grande porte, o SGI
ICE X, adquirido com recursos da FINEP.

Programa de proficiência para servidores e estudantes da UFBA - PROFICI

O PROFICI permitiu a apoio a 54 projetos. Trata-se de programa voltado à formação de
docentes, discentes e técnicos em línguas estrangeiras (inglês, espanhol, francês, alemão, e
italiano, e português para estrangeiros). O número de projetos corresponde ao número total de
coordenadores (8) e monitores (58), por mês, envolvidos na execução do programa. O PROFICI
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beneficiou 2829 alunos distribuídos em duas edições ao longo de 2016 e apoiou a realização de
testes de proficiência 7

regulamentados. Ademais, a UFBA foi contemplada com três ETAs (English Teaching
Assistants), através do projeto “Atuação dos ETAs no NucLi e curso de Letras da UFBA:
intercâmbio de saberes e experiências para formação de falantes de língua inglesa”, pela
Fulbright para atuação no PROFICI (programa de proficiência de línguas) para o período de
março a novembro de 2016.

Coordenação de Criação e Inovação

- Criação de espaços e adaptação de espaços existentes para estimular atividades de
inovação:
Foi criado um novo espaço de apoio à inovação na UFBa, o IhacLab-i. Este espaço foi
inaugurado em 20 de janeiro de 2016. Intermediado pela Coordenação houve a cessão pela
SECTI de dezenas de equipamentos e máquinas, que estavam no Parque, para a montagem do
IhacLab-i. Todas as atividades realizadas neste espaço estão descritas no seu facebook:
https://www.facebook.com/ihaclabi/
Outro espaço, a INOVAPOLI, foi completamente reestruturado para se adaptar ao novo modelo
de apoio à inovação, mais focado nos estudantes e no trabalho colaborativo.
– Apoio ao desenvolvimento de Soluções Tecnológicas por professores e estudantes:
Foi lançado um Edital PIBIT, em formato diferente do que tradicionalmente era feito na UFBa.
Este edital visava claramente a geração de produtos, e não a realização de estudos e/ou ensaios.
Foram apoiados 51 projetos:11 projetos de produtos ou serviços propostos por professores, 2
relacionados a Tecnologias Sociais, 2 relacionados a Indicações Geográficas, 8 projetos de
inovação propostos por empresas juniores e 28 projetos de produtos ou serviços propostos
diretamente por estudantes.Ao todo, foram concedidas 68 bolsas.
– Propriedade Intelectual:
Foi informatizada toda a Base de Dados relativos à Propriedade Intelectual da UFBa e foram
depositados 26 novos Pedidos de Patentes.Na transição de 2015 para 2016 foram identificados
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problemas na situação de patentes cujos registros foram perdidos por atrasos na atualização dos
dados junto ao INPI. Para o exame desta situação foram realizados uma comissão de sindicância
e um processo administrativo, as recomendações destes processos estão sendo implementadas.
- Cartilha baseada no novo Marco Legal da Inovação
Em janeiro de 2016, foi assinado o novo Marco Legal da Inovação. Iniciamos então a
elaboração de uma Cartilha cujo objetivo é esclarecer o corpo docente da UFBa sobre o que é
legal e o que não é, à luz deste novo Marco. Uma primeira versão desta Cartilha foi submetida
à Procuradoria Federal da UFBa e recebeu uma série de críticas e sugestões. Estamos ajustando
o texto a estas sugestões e depois vamos submetê-lo novamente à Procuradoria Federal.
- Cursos, Workshops e Seminários:
Foram realizados dezenas de cursos e palestras sobre Inovação e Tecnologia no IhacLab-i e na
INOVAPOLI. Realizamos, também, o Segundo Seminário Aberto de Criação e Inovação – 2º
SACI, em 2016, e o 3º SACI em janeiro de 2017. Estes eventos reuniram pessoas da UFBa e
de fora dela que estão desenvolvendo soluções tecnológicas aplicáveis, para um momento de
discussão e troca de experiências.
Há que se destacar que, quando da realização do 3º SACI, três iniciativas de estudantes da
UFBA, apoiados pelos diversos editais e equipamentos da UFBA, tinham se convertido em
empresas. Há que notar que tais empresas dispensaram o estágio da incubadora e estão hoje
ativas no mercado. 8

Elas são a empresa NBio Tecnologia (Agrobusiness), que em julho de 2016 fechou contrato de
investimento com o Grupo Light House; empresa dedicada ao tratamento de água em
associação com uma multinacional; e a StartOnApp, empresa de Sistemas WEB e Aplicativos
Mobile.

Indicadores de produção científica e de captação de recursos

Os dados a seguir expressam séries históricas de totais de publicações científicas da
UFBA bem como de Bolsistas de Produtividade do CNPq. Na avaliação destas Pró-Reitorias
estes dados devem ser objeto de reflexão e de avaliação pela própria UFBA. Até recentemente
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a UFBA não tinha registro do total de recursos para pesquisa aportados à UFBA pelas diferentes
agências. Os dados levantados a seguir, embora ainda parciais, expressam a relevância destas
fontes de financiamento para a qualidade da pesquisa e da pós-graduação da UFBA.
Tabela 18. Valores captados pela UFBA (docentes e projetos institucionais), 2016
Agência de Apoio
CNPQ
CAPES*
FAPESB

Valor total em R$
18.960.000,00
34.537.200,00
820.219,00

Fonte: CNPq, CAPES e FAPESB
*Os valores da CAPES referem-se apenas às bolsas

Através dos indicadores de desempenho específicos da pesquisa na UFBA, pode-se
verificar os avanços obtidos no último ano, conforme demonstrado a seguir:

Indicadores de desempenho de pesquisa
INDICADOR 11
ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA (PRODPESQ I)

Definição:
Ampliação da produção de trabalhos publicados em periódicos indexados na Web of
Science (ISI), medida pelo percentual de crescimento da produção, considerando os dois
últimos anos completos em relação aos dois anos imediatamente anteriores.

Justificativa do Indicador:
Trata-se de um importante indicador da internacionalização da produção científica da
Universidade, algo congruente com as diretrizes da Área de Ciência e Tecnologia do país que
prioriza dar visibilidade internacional à produção científica nacional. A utilização de um
intervalo de dois anos justifica-se pelo fato de que a publicação de artigos pode flutuar de um
ano para o outro, em função da agilidade dos periódicos em publicarem os seus volumes, não
refletindo adequadamente a produção dos pesquisadores. Este intervalo procura minimizar a
flutuação do índice em função de fatores extrínsecos ao fenômeno que está sendo avaliado. A
utilização do ano anterior como referencial justifica-se pelo fato de que os dados do ano corrente
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estão incompletos, já que muitos trabalhos publicados no ano relativo ao relatório deverão
aparecer durante o ano seguinte.
Tabela 19. Trabalhos publicados por docentes da UFBA e citações em periódicos
indexados no Web of Science, 2000 – 2016
Ano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Publicações
165
184
197
207
264
367
355
472
530
560
633
680
707
847
793
848
952

Citações
2618
4068
3582
3705
4844
5772
4233
7093
8544
5410
6363
4796
3862
3250
1343
441
521

Número de docentes
1684
1667
1697
1681
1691
1697
1708
1746
1768
1961
2085
2257
2279
2233
2276
2337
2413

Fonte: Web of Science, dados coletados em março 2016.

Como apontado em relatórios anteriores, ao longo do período e tomando o ano 2000 como
ponto de partida da série histórica, verificou-se um crescimento expressivo da produção
científica da UFBA indexada na principal base de indexação internacional. Este crescimento
foi constante embora com intensidade diferenciadas ao longo do período analisado. Cresceu
inicialmente 19% entre 2000 e 2003. A taxa aumentou para níveis próximos a 50% nos anos de
2006 e 2007. Nos dois anos seguintes manteve uma taxa de crescimento ligeiramente superior
a 30%. Tal período de elevados níveis de crescimento coincide com aquele em que maior
número de periódicos nacionais foram indexados no ISI, aumentando expressivamente a
produção científica brasileira internacionalizada. Nos três anos seguintes, o percentual de
crescimento situa-se ainda em patamares bem elevados (entre 30 e 40%). A partir de 2011 as
taxas de crescimento tornaram-se menos elevadas, mas nem por isto menos expressivas. Em
2013 atingiu 15,1%, em 2014 atinge 14,7% e em 2015, 15,6%. Tais taxas de crescimento são
expressivas quando se considera que o número de docentes da Universidade se mantém
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praticamente inalterado entre 2011 e 2015, após o período de expansão mais forte do REUNI
(saímos de 2.257 docentes em 2011 para 2.337 em 2015). Vale ainda destacar que o número de
artigos publicados em 2015 foi de 848, o maior da série histórica e que não entra no cálculo do
indicador por ser um número que ainda pode modificar em função de novas publicações.
Em síntese, os dados indicam um crescimento consistente ao longo do tempo de publicações de
pesquisadores da UFBA em periódicos da principal base de indexação internacional, sinal
inequívoco da crescente internacionalização da sua produção científica. Tal índice de
produtividade é um importante indicador de maturidade dos grupos de pesquisa na
Universidade e da sua internacionalização, ao mesmo tempo em que é uma medida significativa
da consolidação e expansão do nosso sistema de pós-graduação.

INDICADOR 12
ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA (PRODPESQ II)
Definição:
Número médio de itens publicados (artigos, livros, capítulos, organização de livros,
tradução, trabalhos em Anais, partituras musicais) por docentes .

Justificativa do Indicador:
Trata-se de um indicador adicional da produtividade considerando-se um leque mais
amplo de produtos dos docentes, conforme registrado nos seus Curriculos Lattes. Assim,
diferente do PRODPESQ I que verifica apenas o crescimento do número de artigos publicados
em periódicos indexados na Web of Science (indicador da internacionalização da produção
científica da Universidade) o PRODPESQ II toma um conjunto bem mais amplo de itens
registrados nos currículos dos docentes, abrangendo tipos de produção que são mais típicos da
área de humanidades, ciências sociais aplicadas e artes. Diferentemente de apresentar apenas o
crescimento do número de artigos, o presente indicador aponta para uma variação do coeficiente
de itens produzidos por total de docentes. Tal indicador foi desdobrado em dois índices. Um
que toma todos os itens publicados e o segundo que calcula o coeficiente apenas de artigos
publicados em periódicos científicos. A exemplo do que acontece no PRODPESQ I, não são
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utilizados os dados do último ano da série pois eles são sempre incompletos com itens que são
publicados no início do ano seguinte e que, portanto, não constam ainda do Lattes.

Fórmula de cálculo:
PRODPESQ IIa = (Número total de itens publicados por ano) / (Total de docentes)
PRODPESQ IIb= (Número total de artigos publicados em periódicos por ano) / (Total de docentes)
PRODPESQ IIc= (Número total de artigos publicados em periódicos por ano) / (Total de docentes
doutores)
t = ano de referência para o cálculo do indicador

Quadro 4. Evolução do número de trabalhos publicados e registrados nos currículos
Lattes dos docentes, UFBA 2010 - 2016

Ano

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

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2012

6204
6301
6282
5281
5524
5647
4518
6282

Número
Docentes

Itens/
Docentes

Artigos/
Docentes

2085
2257
2279
2233
2276
2337
2413
2279

3,0
2,8
2,8
2,4
2,4
2,4
1,9
2,8

0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,9
0,8
0,3

Fonte:Plataforma Lattes, dados extraídos através da plataforma http://www.stelaexperta.com.br/. Publicações
de 2016 podem ocorrer somente no ano seguinte, portanto, os dados estão sujeitos a retificação. Acesso às
bases em 27/12/2016.

Os dados de produção do corpo docente permitiram a criação de três indicadores. Quando se
considera o total de itens publicados (PRODPESQ IIa) o indicador atingiu um valor máximo
de 2,98 itens por docente nos anos de 2010 caindo para patamares ligeiramente mais baixo nos
anos seguintes. Ou seja, mesmo considerando-se a produção veiculada em Anais de eventos, o
seu crescimento foi inferior ao crescimento do número de docentes da Universidade. Na
realidade o número bruto de itens publicados nos anos de 2013 e 2014. O ano de 2016 não pode
ser inserido na série, pois os dados certamente estão incompletos, com muitos currículos Lattes
ainda desatualizados, exatamente antes da expansão referida anteriormente. O segundo índice
– PRODPESQ IIb toma apenas o total de artigos, livros e capítulos publicados e traduções
(eliminando-se trabalhos em anais e partituras musicais). Trabalha-se com a produção total e
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com o total de docentes. Neste caso, a variação para menos é menos expressiva (de 1,41
itens/docente em 2010 para 1,37 itens em 2014). O terceiro indicador – PRODPESQ IIc limitase a avaliar a publicação de livros, capítulos, traduções e artigos dos docentes com titulo de
doutorado. O escore é maior embora acompanhe a mesma tendência – em 2010 foi de 2,04
itens/docente doutor e chegou a 1,80 itens em 2014. Os dados mostram claramente como a
produção bibliográfica, especialmente aquela mais típica e representativa, é basicamente
produzida por docentes doutores. Uma possível explicação para a ligeira queda verificada no
período examinado, nos três indicadores, é que o crescimento do corpo docente caracteriza-se
pela incorporação de jovens docentes, quase sempre doutores, e que ainda não possuem uma
atividade de pesquisa consolidada. Há que ter um tempo para constituir e fortalecer os grupos
de pesquisa, inserção na pós-graduação, para que a produção científica se adense.

INDICADOR 13
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 será feira uma média ponderada 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:
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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)

Tabela 20. Evolução do número de Bolsas Produtividade CNPq por nível, UFBA 2006 –
2015.
ANO

SENIOR

1A

1B

1C

1D

2

2F DT2

DT-1D

DT-1A

Totais

2008

1

2

17

9

4

1

-

-

-

-

164

2009

1

2

17

0

2

10

6

-

-

-

198

2010

1

0

19

9

3

39

7

-

-

-

233

2011

1

2

13

5

5

30

6

-

-

-

226

2012

1

9

14

3

3

21

0

2

-

-

213

2013

2

9

18

6

0

08

0

4

1

217

8

16

7

4

41

1

4

1

-

2014

2

2015

2

8

20

3

6

22

-

6

1

1

229

2016

1

8

12

0

8

32

-

6

1

1

229

254

Fonte:www.cnpq.br. Os dados de 2016 ainda estão sendo consolidados

Quadro 5. Índice de consolidação da atividade de pesquisa, UFBA 2006 - 2016
Ano
Nº de bolsas
Produtividade
e Pesquisa
Escore médio
de qualidade
das bolsas
produtividade
em pesquisa

ICAP

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

229

229

254

217

213

222

228

198

164

154

143

2,88

2,91

2,79

3,17

2,76

2,96

2,86

3,19

3,64

3,47

3,27

675,32

666,39

708,66

687,89

587,88

657,12

652,08

631,62

596,96

534,38

467,61

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação

Os escores ICAP indicam o crescimento quantitativo e qualitativo da consolidação da nossa
atividade de pesquisa, considerando-se o número de docentes contemplados com bolsas de
produtividade científica pelo CNPq. Tal crescimento é sistemático desde 2006, tomado como
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ano base da série. Tal crescimento foi interrompido em dois anos. Primeiro, em 2012, com uma
pequena queda de 9,5% no número de bolsistas de PQ na UFBA. Além da quantidade menor,
houve uma queda, também, no nível médio das bolsas que, em relação a 2011 caiu para 2,76.
Em 2013 verifica-se um leve acréscimo no número de bolsas, mas uma melhoria bem
expressiva no nível médio (atingindo 3,17), o que fez o ICAP atingir o escore mais elevado até
então. Em 2014 o número de bolsistas voltou a crescer, agora de forma mais expressiva,
atingindo 254 bolsas. Nesse ano, com o aumento do número de bolsistas PQII a qualidade média
voltou a cair, situando-se, agora em 2,79. Verifica-se, no entanto, que o aumento do número de
bolsistas compensa tal queda, fazendo com que o ICAP atingisse em 2014 708,66 pontos, o
escore mais elevado da série. A segunda queda no escore do ICAP ocorreu em 2015, quando
o número de bolsas diminuiu de 254 para 229 (queda de 9,8%), embora o valor médio das bolsas
tenha aumentado de 2,79 para 2,91). Isto significa que a maior perda no último ano foi de bolsas
nível II (podendo significar a não renovação de bolsistas que estavam nesta condição no
sistema, face a maior competitividade e falta de expansão do número de bolsas ofertado pela
Agência. Em síntese, é preciso acompanhar com mais atenção o significado da queda observada
em 2015, se ela representa um ponto fora da curva como foi o ano de 2012, recuperando nos
próximos anos ou não. Tal indicador, para uma avaliação mais precisa, deverá ser
complementado com outro indicador que tome como referência o número de docentes doutores
que são potenciais bolsistas de produtividade do sistema.

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES

Programa Permanecer
Em 2016 a implantação de bolsas iniciou-se em fevereiro. Foram oferecidas 669 bolsas
e aprovados 399 (trezentos e noventa e nove) projetos.
Tabela 21. Programa permanecer edição 2015 - 2016.
INDICADORES
Projetos Inscritos

NÚMEROS
508
70
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Projetos Aprovados

452

Projetos Reprovados

48

Bolsas solicitadas

1.097

Bolsas concedidas

669

Fonte: Sisper / PROAE, 2016.

Foi realizado o II Seminário Permanecer, durante o SEMENTE – Seminário Integrado
de Pesquisa, Extensão e Ensino, que ocorreu no período de 30 de novembro a 04 de dezembro
de 2016, onde os (as) bolsistas dos projetos contemplados na Edição do Programa Permanecer
2015/2016 apresentaram trabalhos.
Em 2016 tivemos um total de 1.228 (mil duzentos e vinte e oito) discentes beneficiados/as pelas
bolsas oferecidas nas Edições 2015/2016 e 2016/2017, como é possível verificar-se no quadro
abaixo.
Quadro 6. Programa permanecer, UFBA 2014 - 2016
INDICADORES
PROGRAMA
PERMANECER

Bolsas

Discentes
beneficiados (*)

Benefícios (**)

Edição 2015/2016 (janeiro a
maio)

630

552

3.163

Edição 2016/2017 (julho a
dezembro)

669

676

3.859

1.228

7.022

TOTAL

Fonte: PROAE.
(*) calculado com base no número de CPF que em 2016 teve acesso à bolsa do Programa Permanecer.
(**) calculado com base no número de pagamentos de bolsas feitos por CPF.

Programa Sankofa

O programa é uma nova ação das políticas de ações afirmativas desenvolvidas pela Pró-Reitoria
de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, que tem como finalidade: a. Fomentar a
produção de reflexões acerca da gestão e execução das políticas de Assistência Estudantil no
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âmbito da UFBA; b. Fortalecer e estimular a produção de conhecimentos, saberes e práticas em
Direitos Humanos na UFBA; c. Fortalecer ações institucionais de respeito aos direitos humanos
e de enfrentamento à violência contra a mulher, ao sexíssimo, ao capacitismo, à lgbtfobia e ao
racismo.

Programa Construindo a Equidade Racial e de Gênero na UFBA

A exemplo do Programa Sankofa, o Programa Construindo a Equidade Racial e de
Gênero na UFBA é nova ação das políticas de ações afirmativas desenvolvidas pela PROAE,
em parceria com outros setores da UFBA, que visa atender o disposto no Inciso VII, do Artigo
2º. do Estatuto da UFBA, o Inciso III, do Artigo 10º. da Lei 12.288 de 20/07/2010 (Estatuto da
Igualdade Racial), o Plano Nacional de Política para as Mulheres (2013/2015) e o Programa
Brasil sem Homofobia no que tange à promoção de uma educação não discriminatória e de
respeito à diversidade. O programa oferecerá 10 bolsas para projetos de autoria discente e
prêmio em livro, no valor de R$3.000,00, para os três primeiros artigos selecionados. Haverá
ainda uma publicação dos dez melhores artigos inscritos no programa.

Esportes

Em 2016 foi dada continuidade ao Programa Bolsa Esporte. Foram beneficiados (as)
125 bolsistas que constituíram times de futsal, basquete, handebol e vôlei. As práticas esportivas
e treinos das equipes discentes foram feitos no Centro de Esporte da UFBA e em quadras
poliesportivas de outras instituições, na medida em que as nossas não ofereceram condições
adequadas. Foi realizada a V Copa UFBA de Futebol de Campo. Evento organizado pelos
próprios discentes com o apoio financeiro e acompanhamento técnico da PROAE, participaram
16 times que se organizaram a partir do curso de graduação, agregado diretamente
aproximadamente 400 (quatrocentos) discentes.
Tabela 22. Número médio de assistidos por benefício/mês, UFBA 2016
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Auxílios/Bolsas
Atividades de Apoio Esportivo
Bolsa Permanecer
Bolsas Projetos Especiais
Serviço de Residência
Serviço Alimentação RU
Serviço Creche
Auxílio Alimentação
Auxílio Creche
Auxílio Moradia
Auxílio Transporte
Auxílio Emergencial
Auxílio Acolhimento
Auxílio Mobilidade
Internacional
Auxílios Eventuais
Auxílio Saúde
Auxílio Material Didático
Auxílio PEC-G Moradia
Auxílio PEC-G Transporte
TOTAL

Alunos
Assistidos
460
626
128
336
627
52
877
53
1.237
747
87
73

Benefícios
Concedidos
460
7.512
1.536
4.032
7.524
624
10.524
636
14.844
8.964
87
145

9
454
507
171
19
2
6.465

108
454
507
171
228
24
58.380

Fonte: PROAE

Programa Bolsa Permanência/PBP

O Programa Bolsa Permanência/PBP do Ministério da Educação, é financiado com
fundos diretos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Na UFBA encontra-se
em funcionamento desde 2013, o seu crescimento, que foi acentuado nos anos de 2014 e 2015,
sofreu uma retração em 2016.

Novas Inscrições no PBP
500
0
Universal

Indigena
2015

Quilombola
2016

Fonte: PROAE
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A retração de novas inscrições universais, que é observada no gráfico acima, deve-se
a suspensão, a partir de maio de 2016, de novos/as inscritos/as no programa que não fossem
indígenas ou quilombolas. Assim, em 2016 teremos apenas o acréscimo de 98 estudantes
contra os 366 que foram admitidos em 2015. O decréscimo verificado nas inscrições
universais não se manteve para os/as discentes indígenas e quilombolas, que respectivamente
passaram de 66 e 68 para 84 e 122 discentes. Desta sorte, no ano de 2016 teremos um universo
geral de 832 (oitocentos e trinta e dois) discentes inscritos no Programa Bolsa Permanência.
Em 2016 a execução do programa na UFBA teve um avanço qualitativo, visto que foi
implementado o acompanhamento dos/das estudantes indígenas e quilombolas vinculados ao
PBP. Tal ação é parte integrante do Programa de Acompanhamento Multidisciplinar que visa
contribuir para a permanência qualificada dos/das discentes vinculados à Pró-Reitoria de
Ações Afirmativas e Assistência Estudantil/PROAE por meio de acompanhamento, ações e
projetos multidisciplinares que possibilitem aos/as mesmos a superação das dificuldades
encontradas no percurso acadêmico. O referido programa será ampliado a partir de 2017 para
outros públicos da PROAE que não indígenas e quilombolas.

Coordenação dos Programas de assistência ao Estudante/CPAE

Núcleo de Apoio à Pessoas com Necessidades Educativas Especiais-NAPE
O Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais –
NAPE/UFBA– foi criado com o objetivo de apoiar o desempenho acadêmico do aluno com
necessidades educacionais especiais na universidade, promovendo uma cultura de inclusão em
todos os espaços e contextos da Instituição, abrangendo todos os agentes educativos:
estudantes, professores e funcionários.

Ações Gerais:
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Durante o ano de 2016, foram realizadas as seguintes atividades em apoio ao estudante com
deficiência:
a) Conversão de textos impressos em textos digitalizados editáveis por meio de software
reconhecedor de caracteres (OCR), textos esses possíveis de serem lidos por softwares Leitores
de Tela. Para isso, foram instalados e configurados os aparelhos scanners com os respectivos
softwares OCR e Leitores de Tela nos laboratórios de informática do NAPE;
b) instalação e utilização de software de Ampliação de Tela, Leitores de Tela e Musicografia
Braille, em apoio ao aprendizado dos alunos com cegueira e baixa visão;
c) Instalação e configuração de Software Especial de Acessibilidade em computadores do NAPE,
do instituto de letras e da escola de dança;
d) Orientação a professores e a estudantes sobre as necessidades específicas e formas de atuação;
e) Orientação aos estudantes para utilização de recursos da Tecnologia Assistiva no
desenvolvimento das suas atividades acadêmicas;
f) Colaboração na locomoção dos cegos no Campus de Ondina da UFBA;
g) Suporte acadêmico a projetos de pesquisas em distintos grupos de pesquisa e programas de
graduação e de pós-graduação, com os temas inclusão e acessibilidade. Suporte mediado pela
criação de dois programas de apoio: programa de apoio pedagógico para o aluno com
deficiência (PAPAD) e Programa de monitoria e mobilidade (PMM) que disponibilizam bolsas
para estudantes com atuação em projetos realizados com a parceria do NAPE e voltados para a
inclusão de PCD´s.
h) oferta de oficinas de formação em: LIBRAS, Braille, Orientação e Mobilidade, políticas de
inclusão e mostra de Equipamentos de Tecnologia Assistiva, realizadas durante o Congresso da
UFBA;
i) Participação na organização de eventos com a promoção de interpretação de libras para: Aula
Inaugural da UFBA, Evento do grupo de trabalho em mobilidade sustentável da UFBA; 1ª
Colóquio de linguagem e surdez; Evento de matemática no IHACLAB e Onda digital;
Seminário Bilíngue Internacional(UNEB); IV Encontro do departamento acadêmico de línguas
estrangeiras (IFBA); Congresso UFBA 70 anos; UFBA Azul (realização e organização); Forum
de discussão da política de inclusão e de acessibilidade na UFBA (realização e organização);

75

Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2016 – Comissão Própria de Avaliação

j) Aquisição de equipamentos voltados à inclusão como: leitores autônomos (sara CE), Scanners
com voz (Sara PC), softwares ara inclusão (Open Book, DuxBury, Zoomtext e Magic),
Notebooks e Microcomputadores adaptados com teclado de fonte ampliada (para sistema
Windows e IOS);
k) Apoio pedagógico a estudante que sofre do transtorno do autismo;
l) Atendimento pedagógico a estudantes com baixa visão e com afasia em fase de conclusão de
cursos.
m) Em relação ao atendimento à comunidade universitária da UFBA, foram realizadas
impressões no formato braile para cegueira total e em versão ampliada para pessoas com baixa
visão da programação em Eventos realizados pela UFBA. O NAPE participou, também, junto
com a equipe técnica da PROAE, através do trabalho especializado de seus funcionários, da
elaboração das listas de materiais a serem adquiridos via processo licitatório na modalidade
Pregão Eletrônico.

Núcleo de Apoio ao Estudante/NAE
Serviço Social
O fluxo de trabalho está organizado para otimizar as respostas às demandas apresentadas pelos
discentes da UFBA, Os Assistentes Sociais, atualmente estão organizados enquanto técnicos de
referência por benefícios.
Esta ação visa ordenar as demandas por benefícios específicos e seus público-alvo, além de
vincular os discentes assistidos aos profissionais que acompanharão seu percurso acadêmico e
preparação para a pós-permanência. Também está em atividade os plantões de atendimento do
Serviço Social, que ocorre nos dois turnos durante toda a semana.
Este atendimento de plantão possibilita que o discente em demanda espontânea que chegue à
PROAE possa ser atendido de forma célere e assertiva em torno das suas demandas, além de
possibilitar um espaço de orientações acerca das suas necessidades dentro da UFBA, os dados
sobre o atendimento refletem o quanto é necessário e demandando os plantões: no ano de 2016
foram realizados 1.969 atendimentos de plantão do serviço social.
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Programa Estudante Convênio de Graduação – PEC-G.
O Programa Estudante Convênio de Graduação – PEC-G, oferece acompanhamento e
atendimento aos estudantes vinculados ao programa que são estrangeiros e recorrem à UFBA
para orientá-los em torno das questões burocráticas, administrativas e acadêmicas, como
também em relação ao acesso de documentação no país. A coordenação deste programa mantém
um nível de comunicação muito próximo com a coordenação nacional do PEC-G em Brasília.

Tabela 23. Distribuição de discentes vinculados ao programa PEC-G, por país de
origem, UFBA 2016
Nº ordem
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

País de Origem
Guiné-Bissau
Cabo Verde
Benin
Cuba
Camarões
Angola
Gana
Equador
Togo
Haiti
TOTAL

Quantitativo
08
06
04
02
01
01
01
01
01
01
26

Fonte: PROAE

Núcleo de Gestão de Residências Universitárias

Administração das Residências
O Núcleo de gestão de residências universitárias realizou em 2016 as seguintes
atividades:
a) Serviços de manutenção. Tornamos viável a execução dos serviços de
manutenção comuns às diversas residências por cadastrar adequadamente no SIPAC
requisições de manutenção tanto corretiva como preventiva, além de acompanhar junto a
SUMAI o status de cada requisição;
b) Internet.

As melhorias do serviço de internet nas Residências R1 e R2

demandaram deste núcleo um trabalho de interação e estreita cooperação com a SUMAI/NTIC
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e STI a fim de viabilizar a ligação de fibra óptica, através da infraestrutura da Rede Remessa,
em trâmite desde o ano de 2012, concretizado 2016. Essas duas Residências se juntam à R5 no
provimento de conexão de altíssima qualidade aos seus residentes, com velocidade de 1 gb/seg.,
disponibilizando aos estudantes um recurso muito importante para apoio ao desenvolvimento
das atividades acadêmicas;
c) Normas, procedimentos e formulários. Com foco nos assuntos relacionados às
residências universitárias elaboramos as rotinas necessárias a fim de organizar os serviços
prestados e ter mecanismos para medir o alcance dos objetivos. Com essa finalidade foram
criados os seguintes formulários: visitas de rotina entrega de material, solicitação de alienação
de bens permanentes solicitação de serviços de manutenção, solicitação de aquisição de bens,
planilha manutenção preventiva, planilha controle de materiais.

Acompanhamento Psicossocial das Residências Universitárias

Em 2016, a partir da reestruturação de demanda proposta pela gestão, optou-se por referenciar,
pelo menos, um assistente social a uma das modalidades de benefícios da assistência estudantil.
Esta medida permitiu conferir ao processo de trabalho meios estratégicos para o atendimento
qualificado das demandas de residentes, bem como do sistemático acompanhamento
administrativo das nuanças inerentes a particularidade das relações que se dão no interior das
Residências Universitárias. Assim, foi possível implementar ações gerenciais, de intervenções
psicossociais e medidas socioeducativas com residentes para melhor atender as suas demandas.

Indicadores de desempenho PROAE

INDICADOR 19:
APOIOEST= RECURSOS FINANCEIROS INVESTIDOS EM APOIO POR ESTUDANTES
NA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Definição
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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 vem 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
nessa condição 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.

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
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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.
Tabela 24. Recursos financeiros utilizados em programas de apoio direto a estudantes e
número médio de alunos considerados com vulnerabilidade social, UFBA 2012 – 2015*.
ANO

RECURSOS
FINANCEIROS (**)

2012
2013
2014
2015

R$3.924.158,00
R$6.096.856,00
R$ 17.311.185,00
R$ 15.353.331,61

MÉDIA DE ALUNOS
ISENTOS
MATRICULADOS (***)
3349
3889
3708
3272

APOIOEST
1171,92
1567,92
4668,60
4692,34

Fonte: PROAE
(*) Para 2016, o indicador ainda aguarda sistematização
(**) PROAE
(***) SIAC

A série de apenas quatro 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 2013 e 2014. O valor utilizado quase que triplica 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 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.
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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 recebidos 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”)
No.APOIO1 = número de apoios/benefícios concedidos no ano do tipo auxilio em moradia
No APOIO2 = número de apoios/benefícios concedidos no ano do tipo auxílio para transporte
No APOIOn = número de apoios/benefícios concedidos no ano do tipo auxílio n
TOTALUNOS= número médio no ano de alunos matriculados e registrados como "isentos" (em
condição de vulnerabilidade social).

RESULTADOS
Tabela 25. Evolução do número de apoios concedidos, de estudantes beneficiados e do
indicador NBNEST, UFBA 2012 – 2015*.
ANO

NÚMERO DE APOIOS
(**)

MÉDIA DE ALUNOS
ISENTOS MATRICULADOS
(***)

NBENEST
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2012

13.349

3349

4,28

2013

24.127

3889

7,66

2014

13.148

3708

3,55

3272

16,73

2015
54.732
Fonte:
(*) Para 2016, o indicador ainda aguarda sistematização
(**)PROAE
(***)SIAC

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.
A série de apenas quatro 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 dois últimos anos da
série, o crescimento do número de benefícios concedidos teve forte expansão contínua ao longo
dos quatro anos. Com isto, o indicador de benefícios recebido por aluno aumentou
significativamente de uma média de 4,28 em 2012 para 16,73 em 2015. 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 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,
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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.
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.
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.
Quadro 7. Queixas apresentadas na Ouvidoria – UFBA, 2016

Categorias

Solicitação de
informações

Nº de
manifestaçõe
s /% - 2015
Janeiro a
Junho

Nº de
manifestações/
% -2016
Janeiro a Junho

Nº de
manifestações/
% -2015
Julho a
Dezembro

Nº de
manifestações/
% -2016
Julho a
Dezembro

Total
/

608 (74,9)

200 (35)

118 (40,2)

272 (40)

2015

Total
/
2016

% de
Variaçã
o
2015/
2016

726
(65,76)

472 (38)

- 35%
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Solicitação de
procedimentos
acadêmicos/
administrativo
s

34 (4,19)

116 (21)

61 (20,8)

129 (19)

95 (8,6)

245 (20)

157%

Reclamação

124
(15,28)

155 (27)

72 (24,5)

181 (27)

196
(17,75)

336(27)

71%

Denúncia

36 (4,43)

91 (16)

31 (10,5)

49 (7)

67(6,06)

140 (11)

108%

6 (0,73)

05 (1)

8 (2,7)

39 (6)

14(1,06)

44 (4)

215%

Sugestão

3 (0,36)

02 (0)

3 (1,02)

4 (1)

6(0,54)

6 (0)

0%

Total

811

507

293

649

1.104

1.243

11%

Elogio/
Agradecimento
s

Fonte: Relatório de Gestão Ouvidoria - 2016

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
Políticas 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.
O quadro 8 apresenta o número de servidores permanentes atual da Universidade.
Quadro 8. Distribuição dos Servidores Técnicos-administrativos por carga horária,
UFBA - 2016
Servidores
Quadro permanente com
hospitais

20h

24/25h

30h

79

78

41

Quantitativo
36h
40h
0

2.997

44h

Total

0

3.195

Fonte: SIP/UFBA
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Em relação ao corpo docente, a situação não é exatamente igual, como discute a
PRODEP no seu relatório de gestão 2016, e transcrito a seguir. Tomando-se o período 20072011 (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
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
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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.
A situação do corpo docente da UFBA está apresentada no quadro 9:
Quadro 9. Distribuição do pessoal docente por nível de qualificação em 2016

Fonte: Relatório de Gestão PROAE, 2015.

No quadro 18, pode-se acompanhar a distribuição do total de docentes do quadro permanente
e dos docentes temporários, por regime de trabalho.

Quadro 18. Distribuição de docentes por regime de trabalho, UFBA - 2016

INDICADORES DE DESEMPENHO ESPECÍFICOS DE GESTÃO DE PESSOAS
INDICADOR 13:
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
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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

RESULTADOS
Tabela 26. Distribuição de servidores por níveis de escolaridade na UFBA (2007-2015)

Quadro 10: Escores do IQCTA 2008 - 2016
IQCTA (ANO)
IQCTA 2008
IQCTA 2009
IQCTA 2010
IQCTA 2011

ESCORE

2,62
2,69
2,78
2,85
87

Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2016 – Comissão Própria de Avaliação

ICCTA 2012
IQCTA 2013
IQCTA 2014
IQCTA 2015
IQCTA 2016

2,94
3,02
3,06
3,17
3,19

Fonte: PRODEP/SIP em 31/12/2016

A série história com início em 2008 revela um crescimento sistemático do nível de
qualificação formal do corpo de servidores técnico-administrativos da Universidade. Para
tornar mais claro o significado dos escores encontrados, no índice calculado, se todos os
servidores tivessem mestrado ou doutorado o escore máximo seria 5. Assim, 3,19 (IQCTA de
2016) 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 12,4% em 2008 e em 2016 são 6,17%), ao lado da participação
crescente de servidores com especialização, mestrado e doutorado. Os especialistas saltaram de
14,53% em 2008 para 33,17 % em 2016. Também foram expressivos o crescimento do
percentual de mestres (saltou de 3,81 para 9,69%) e de doutores (saltaram de 1,79 para 3,58%).
Com tais mudanças, o IQCTA que no início da série era de 2,62 ultrapassou ligeiramente o
patamar de 3 no ano de 2016. Também aqui, é importante que tal indicador seja acompanhado
de novas pesquisas que avaliem a congruência entre a qualificação formal do servidor e as
demandas de competências do cargo que ocupa. Tal acompanhamento é importante para
ampliar o ajuste do servidor ao cargo, evitando desmotivação decorrentes de uma super
qualificação para o cargo que exerce. Ou seja, a ampliação do nível de qualificação deve ser
acompanhada por novos desafios profissionais para que o investimento em qualificação se
transforme efetivamente em melhoria dos serviços prestados pelo servidor. Finalmente vale
chamar a atenção que no ano de 2016 verificou-se uma reduzida queda no número total de
servidores do quadro da Universidade em relação a 2014. Esta queda, todavia, é mais acentuada
se tomarmos o ano de 2008 como início da série (tínhamos 3304 servidores e ao final de 2015
se reduziu a 3.195). Tal fato explica a pressão e o crescimento do número de servidores
terceirizados, considerando a expansão expressiva da Universidade nos últimos cinco anos,
especialmente na oferta de cursos noturnos que demanda ampliação do número de servidores.
88

Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2016 – Comissão Própria de Avaliação

INDICADOR 14
ÍNDICE DE INVESTIMENTO EM
ADMINISTRATIVO (INVCAPTA)

CAPACITAÇÃO

DO

CORPO

TÉCNICO

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, toda a gestão
de pessoas incorpora um conjunto amplo de ações de capacitação e educação no e para o
trabalho, essenciais à melhoria contínua do desempenho institucional. Tais ações, muitas vezes
treinamento no próprio trabalho, se voltam para melhorar o desempenho nos cargos e, com isto,
melhorar o desempenho global da instituição. Voltam-se também para a permanente atualização
das competências necessárias ao desempenho de qualidade, considerando as rápidas
transformações no nível de conhecimento e de tecnologias aplicadas aos trabalhos em geral.
Devido a isto, o plano de carreira implantado recentemente nas Universidades Federais estimula
as ações de capacitação dos servidores técnico administrativos, reconhecendo a carga horária
cumprida em treinamentos para efeito de progressão na carreira. Assim, os diferentes níveis
alcançados pelos servidores decorrem do número de progressões obtidos em função da
quantidade de carga horária em capacitação para o trabalho. Monitorar a evolução deste
indicador se torna importante como um importante preditor de melhoria do desempenho
individual, dos grupos e da própria instituição.

Fórmula de cálculo:
INVCAPTA = (%N1)+(%N2*2)+(%N3*3)+(%N4*4)) / 10

RESULTADOS
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Tabela 27. Distribuição de servidores por níveis alcançados no Plano de Carreira 20102016

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
O ESCORE PODE VARIAR DE 10 A 40
10 - 100% dos servidores estariam no nível I
40 - 100% dos servidores estariam no nível IV

O índice desenvolvido para mensurar o investimento do pessoal técnico-administrativo
em capacitação para o trabalho pode variar de um mínimo de 10 (se todos os servidores
estivessem no nível I, ou seja, sem qualquer progressão em função de realização de
treinamentos no trabalho) até um máximo de 40 (se todos os servidores técnico-administrativos
tivessem obtido as três progressões decorrentes dos treinamentos realizados. A série histórica
nos revela um crescimento significativo do investimento em capacitação. O INVCAPTA saltou
de 15,52 para 27,90 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
0,5 para 36% do corpo técnico administrativo. No caso das duas progressões, o percentual
saltou de 6,8 para 18,3%. Por outro lado, o percentual de servidores sem nenhuma progressão
caiu de 52,6 para 26,0%. Ou seja, os estímulos oferecidos no plano de carreira têm levado a um
pesado investimento dos servidores (e da Instituição) na realização de várias capacitações para
o trabalho. O importante é que tal indicador, seja acompanhado por avaliações mais específicas
dos impactos de tais capacitações no desempenho do servidor no trabalho, ou, em que medida,
tais capacitações têm desenvolvido competências que são efetivamente aplicadas nos contextos
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específicos de trabalho. Tal acompanhamento envolverá pesquisas específicas sobre
transferência de treinamento que deverão ser desenvolvidas pela Universidade doravante.

INDICADOR 15
INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO PELO DOCENTE COM AFASTAMENTO PARA
PÓS-GRADUAÇÃO (INVCAPDOC)
Definição:
Apoio institucional, por meio de afastamento das atividades, para a capacitação do corpo
docente em nível de pós-graduação

Justificativa do Indicador:
Predominantemente os concursos para preenchimento dos cargos docentes são abertos para
portadores de diploma de doutorado. Há, no entanto, exceções, em função de carência de
doutores para subáreas específicas. Assim, há um contingente de docentes mestres e de docentes
que possuem apenas o título de graduação ou especialização, sobretudo no campus do interior
do Estado. Portanto, há uma demanda de qualificação para o corpo docente, o que implica apoio
para a realização de mestrados e doutorados, muitas vezes com afastamento do docente das suas
atividades cotidianas, quando o curso é realizado fora do seu local de trabalho. No entanto,
mesmo para os docentes doutores, é importante a sua permanente atualização face a dinâmica
de transformação rápida do conhecimento e da tecnologia nos diversos campos da ciência e das
artes. Tal demanda é atendida pelas experiências de pós-doutorado que, para além da
permanente atualização, se voltam para a criação de novas redes de pesquisa, novas parcerias
e, sobretudo, para ampliação do nível de inserção internacional do docente/pesquisador. Face
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
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RESULTADOS
Tabela 28. Distribuição de docentes por níveis de formação e afastamento para realização
de atividades de formação.

N1 – PERCENTUAL DE GRADUADOS OU ESPECIALISTAS AFASTADOS PARA MESTRADO
N2 - PERCENTUAL DE MESTRES AFASTADOS PARA DOUTORADO
N3 - PERCENTUAL DE DOUTORES AFASTADOS PARA PÓS-DOUTORADO

Os resultados mostram, na série histórica que começa em 2009, um avanço,
especialmente no ano de 2014, do apoio concedido a docentes para a realização de cursos de
pós-graduação, com o afastamento das suas atividades acadêmicas no local de trabalho. Na
realidade, em 2009, o índice de 4,72 se deve ao maior número de docentes (proporcionalmente
à demanda) para realização de doutorados (8,89%) e de pós-doutorado (3,49%). Este índice cai
em 2010, sobretudo pela menor demanda de afastamentos para pós-doc, atingindo 3,87. A partir
de então começa a crescer progressivamente (atingindo 4,0 em 2011, 4,16 em 2012 e 6,98 em
2013). Em 2014 o índice atinge o seu maior escore na série histórica, de 10,37, que se deve
tanto ao crescimento de afastamentos para doutorados (19,75% dos docentes que necessitariam
avançar para tal nível de qualificação) e de pós-docs (6,45%). Em 2015 o índice volta a ter uma
pequena queda, sobretudo pela redução dos afastamentos para doutorado e para pós-doutorado.
A queda de afastamentos para doutorados advém da política de concursos que privilegia o título
de doutor para ingresso e que explica o crescente número de doutores no quadro docente da
UFBA (atingindo 1771 em 2015). Considerando o número de docentes doutores, pode ser
considerado ainda reduzido o número de docentes que utilizam as oportunidades existentes para
se afastarem para pós-doutorados (este número caiu em 2015 e não há pelo menos um docente
afastado por Departamento ou unidade de lotação). Com os desafios que são postos para a
internacionalização da produção científica e a crescente inserção dos grupos de pesquisa da
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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.

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.
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As Macropolíticas Institucionais evidenciam os objetivos e as diretrizes institucionais,
a elaboração do projeto político-pedagógico institucional (PPI) com vigência para o período de
2012-2016; que contemple ações que extrapolem os limites da sala de aula e fundamentas em
concepções abrangentes relacionadas com a produção do conhecimento, a formação humanacidadã e valores éticos, a partir de referências de natureza filosófica, cultural, científica, política,
econômica, social, didática, pedagógica e técnica.
As Macropolíticas Institucionais contemplam ainda as políticas de Inserção Local e
Regional que busca a liderança da instituição na melhor condição de ensino, da extensão e na
produção de conhecimento em todas as áreas que favoreçam a implementação de um modelo
sustentável de desenvolvimento nos campos ambiental, econômico, social, científico,
tecnológico e cultural no Estado da Bahia e na região à qual se insere – o Nordeste Brasileiro.
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

94

Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2016 – Comissão Própria de Avaliação

Em relação às ações de readequação, reforma e modernização da infraestrutura física
das Unidades Universitárias e dos Equipamentos de uso Coletivo, a UFBA concluiu as obras
do Centro de Idiomas, da Biblioteca Universitária de Saúde, da Biblioteca de Ciências e
Tecnologia, do Instituto de Letras, do Pavilhão de Aulas V no campus de Ondina, do Instituto
de Geociências e Restaurante Universitário, conforme o cronograma estabelecido.
No mês de fevereiro de 2016 foi iniciado o Projeto Campus Acessível, dedicado a
subsidiar a implementação de obras de adequação em acessibilidade através de diagnósticos,
levantamento dos serviços e desenvolvimento de projetos e orçamentos para a adequação de
todas as unidades acadêmicas, administrativas, circulações e acessos da UFBA.
Das mais de 164 edificações da UFBA (grandes, pequenas, administrativas, acadêmicas
e órgãos suplementares), nestes primeiros meses foram feitas vistorias e desenvolvidos
Cadernos de Recomendações, Plantas Técnicas e Orçamento para nove pavilhões de aulas,
cinco unidades acadêmicas e uma grande área externa. Este trabalho gerou um documento
técnico, o 1º Pacote de Ações em Acessibilidade (P.A.A.1), com obras orçadas em 2,3 milhões
de reais (valores de outubro de 2015), planejadas para execução no período de doze meses. Este
trabalho está sendo utilizado como estudo de caso para estimar e projetar valores e tempo
necessário para a realização de obras de adequação para o espaço físico da Universidade Federal
da Bahia como um todo.
No que diz respeito ao processo de expansão, em novembro de 2015, foi aprovado pelo
Conselho Universitário da UFBA (Consuni) a criação do Campus da UFBA em Camaçari, que
terá o nome do baiano Carlos Marighella. O novo campus está previsto para entrar em atividade
a partir de 2017. A princípio, funcionará nas instalações do CEPED (Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento), já cedidas pelo Governo da Bahia à Universidade. O local fica próximo ao
Polo Petroquímico de Camaçari. Além desse espaço, o governo doou um terreno contíguo, de
40 hectares, que também fará parte do campus. A prefeitura de Camaçari realizará todas as
obras de infraestrutura necessárias para que o campus entre em funcionamento1.
É importante também salientar que a Universidade Federal da Bahia vem
implementando sua política de sustentabilidade ambiental através dos seguintes programas:

1

https://www.ufba.br/noticias/campus-da-ufba-em-cama%C3%A7ari-levar%C3%A1-nome-de-carlosmarighella
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O Programa de Coleta Seletiva Recicle UFBA, iniciado em fevereiro do ano de 2013,
em cumprimento às determinações do Decreto Presidencial nº 5.940/2006, atualmente conta
com cerca de 85% de suas Unidades participantes. O total de materiais recicláveis doados
durante o ano de 2017 para cooperativas de catadores da cidade de Salvador/ BA foi de
aproximadamente 53,3 toneladas.
O Programa de Reciclagem de Lâmpadas Fluorescentes, através do qual foram
encaminhadas para reciclagem, no ano de 2016, 13.560 unidades de lâmpadas.
O Programa de Coleta e Reciclagem de Pilhas e Baterias, no qual foram
encaminhadas para tratamento e reciclagem, no ano de 2016, através da logística reversa, 3182
quilogramas de pilhas e 11 quilogramas de baterias. O material é encaminhado para o Programa
ABINEE Recebe Pilhas, com sede em São Paulo, sem custos para a universidade.
O Programa de Coleta e Reciclagem de Cartuchos e Toners, através do qual foram
encaminhados para reciclagem, no ano de 2016, 1743 unidades de cartuchos/toners utilizados
na universidade. Os materiais são encaminhados através de logística reversa para a empresa
Entel Soluções em Impressão e Telecomunicações, que possui um contrato com a UFBA para
locação de impressoras/ multifuncionais. A empresa realiza a coleta dos cartuchos e toners
utilizados nas máquinas locadas e os encaminha para reciclagem junto à empresa Fast Laser
Comércio e Serviços Ltda. O serviço é realizado sem custos para a UFBA, que recebe um
certificado de destinação ambientalmente adequada desse resíduo.
O Programa de Coleta e Reciclagem de Óleo Vegetal Residual, através do qual
foram encaminhados para reciclagem, no ano de 2016, aproximadamente 198 Litros de óleo
vegetal usado nas cantinas/restaurantes situados na universidade. O resíduo é destinado através
da Cooperativa de Coleta Seletiva, Trabalho, Produção e Proteção Ambiental – CAMAPET,
sem custos para a universidade.
A Coleta de Resíduos Infectantes e Perfurocortantes, através de contrato com a
empresa Stericycle Gestão Ambiental. A UFBA encaminha para tratamento os resíduos
infectantes e perfurocortantes gerados nas unidades universitários que trabalham com serviços
de atenção à saúde de pessoas e animais ou em atividades de ensino, pesquisa e extensão de
cursos afins (Biologia, Farmácia, dentre outros).
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Em 2015, a CMA criou o Núcleo de Recursos Naturais com o objetivo intensificar
ações para uso racional de água e energia elétrica na Universidade. O Programa AGUAPURA
está sendo institucionalizado a partir de parceria entre o TECLIM e o Núcleo de Recursos
Naturais da CMA-SUMAI/UFBA. A meta é aperfeiçoar e ampliar o sistema na UFBA. Com
relação às medidas para otimização do uso de energia elétrica, 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, SalvadorBA: 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.
As restrições orçamentárias enfrentadas pela UFBA ao longo do ano de 2015 e de 2016
dificultaram a ampliação de programas e ações na área ambiental, a exemplo da expansão do
programa de coleta seletiva para toda a universidade. O mesmo problema inviabilizou a
execução de novos projetos, tais como, captação de águas pluviais e subterrânea para utilização
em irrigação e outros fins não nobres.
Tecnologia da Informação e Comunicação – TI e C

Nos anos de 2015 e 2016 a Superintendência de Tecnologia da Informação, no que diz
respeito à infraestrutura, realizou a contratação de serviço de outsourcing de impressão, visando
prover serviço de alta qualidade e alta disponibilidade através de definição de SLAs (reposição
de suprimentos e assistência técnica), proporcionando redução de custos através de
racionalização do uso e ferramenta de gestão e controle.
Ao mesmo tempo, continua investindo no Projeto Nuvem UFBA, que visa ampliar a
disponibilidade de espaço para armazenamento de dados através da implantação de um serviço
de infraestrutura para armazenamento confiável, baseado no software livre owncloud. Esse
projeto permite que os alunos, professores e pesquisadores utilizem uma plataforma em nuvem
segura, eficiente e altamente disponível, integrada com outros ambientes de armazenamento já
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disponíveis, como o porta arquivos do e-mail e o servidor de arquivos. Esta iniciativa está em
conformidade com o decreto 8.135 que estabelece que o armazenamento e a recuperação de
dados deverá ser realizada em centro de processamento de dados fornecido por órgãos e
entidades da administração pública federal. Devido à falta de disponibilidade de recursos
financeiros, ainda não foi possível investir na ampliação da infraestrutura de armazenamento
(storage).
A STI também tem buscado a ampliação do alcance e da qualidade das conexões com
internet sem fio, de modo a assegurar o efetivo acesso à rede mundial em todos os prédios dos
campi da UFBA. Com isso, busca-se inibir a proliferação de equipamentos de acesso à rede
sem fio sem concordância e acompanhamento da Superintendência de TI, que dificulta as
atividades relacionadas à gerência da rede. Outro benefício almejado é a redução da demanda
por recursos dos laboratórios acadêmicos de TI, uma vez que há um grande número de alunos
que podem se conectar a esta rede através de seus próprios equipamentos de TI. No entanto,
devido à insuficiência de recursos financeiros, o investimento realizado na aquisição de
equipamentos foi limitado.
Quantos à implantação de sistemas informatizados na universidade, o Sistema
Acadêmico Universitário (SISAU) foi implantado em 2016 atendendo inicialmente os cursos
do PROFICI (Programa de Proficiência em Língua Estrangeira) e do NUPEL (Núcleo
Permanente de Extensão em Letras). Esse sistema tem como objetivo informatizar as etapas de
inscrição, pré-matrícula e matrícula on-line dos alunos dos cursos de extensão e livres da
Universidade. Provê também funcionalidades de lançamento de notas, frequência e emissão de
relatórios para gestão dos cursos.
Já o sistema SIPOS informatiza o processo de inscrição e seleção de candidatos a alunos
de Pós-graduação. Permite gerenciar o processo de seleção de candidatos a programas de pósgraduação, desde a inscrição dos candidatos até a lista de aprovados, passando pela
homologação das inscrições e avaliação dos candidatos em cada etapa de seleção.
O projeto UFBA SIM, por sua vez, se refere à implantação dos sistemas integrados de
gestão (SIGs) da UFRN (SIPAC, SIGRH e SIGAA) na UFBA. A UFBA já possuía vários
módulos do SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos)
implantados, tendo sido ampliado em 2015 e 2016 com a implantação do módulo de protocolo,
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com o objetivo de ajudar a modernizar e melhorar a tramitação de processos administrativos
dentro da Universidade. Destaca-se neste projeto o desenvolvimento de um grande trabalho de
planejamento para consolidação do SIGRH (Sistema Integrado de Gestão de Recursos
Humanos) e do SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas).
No que tange aos serviços de comunicação, desenvolveu ações técnicas e logísticas para
ampliação da disponibilidade e promoção do uso dos serviços de web e videoconferência, com
o objetivo de redução de custos de viagens e aumento da agilidade e flexibilidade na realização
de reuniões com participantes em locais geograficamente distantes. Esta redução se verifica de
forma significativa na formação de bancas de defesa de teses e dissertações de mestrado e
doutorado. Este projeto adquiriu uma relevância ainda maior devido ao corte de verba do
PROAP da CAPES.
Além disso, devido a UFBA implantou um gateway da nova versão do serviço
fone@RNP. Este serviço conecta diversas instituições de ensino e pesquisa brasileiras e
internacionais, agências estatais e outras instituições de ensino e pesquisa parceiras da Rede
Nacional de Pesquisa (RNP) por meio de tecnologia de voz sobre IP (VoIP), permitindo que as
chamadas realizadas por voz (via telefone comum, telefone IP ou softphone) sejam
encaminhadas através da internet, e proporcionando um potencial de economia no custo das
ligações interurbanas e internacionais. Além de não ter custo para a UFBA, tendo os custos de
equipamentos e consultoria para instalação bancados pela RNP, este projeto é mais efetivo na
redução de custos por funcionar de forma transparente para os usuários.
Pode-se ainda ressaltar projetos que foram implantados desde 2015, porém encontramse em fase de produção, o Projeto Federação CAFe (Comunidade Acadêmica Federada), que
possibilita que cada usuário tenha uma conta única em sua instituição de origem. Válida para
todos os serviços oferecidos à Federação, elimina a necessidade de múltiplas senhas de acesso
e processos de cadastramento, viabilizando o acesso aos periódicos da CAPES sem a utilização
de VPN, acesso ao serviço MCONF, File Sender, entre outros.
Outro processo em produção é o Projeto eduroam. A iniciativa permite que os membros
das instituições participantes, incluindo os estudantes e os pesquisadores, obtenham
conectividade à Internet, através de conexão sem fio (wi-fi), dentro de seus campi e em qualquer
localidade que ofereça essa facilidade, de qualquer parte do mundo, como provedora de serviço.
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Este serviço traz grande benefício para a comunidade, especialmente pesquisadores em visita a
outras universidades.
Por fim, o sítio hospedado em www.agenda.ufba.br destina-se à publicação dos eventos
realizados pela comunidade acadêmica da Universidade Federal da Bahia. O espaço virtual foi
idealizado para reunir palestras, seminários, exposições, debates, mesas-redondas,
performances, concertos, saraus, defesas de dissertações e teses e demais atividades realizadas
pelas unidades da UFBA, com o objetivo de dar visibilidade às realizações e informar aos
possíveis interessados dentro e fora da Universidade. Este projeto se encontra no âmbito das
ações de atualização e modernização dos portais institucionais.

4. OS SISTEMAS UNIVERS ITÁRIOS
Os Órgãos Estruturantes são os sistemas institucionais vinculados à Reitoria e
destinados a gestão e execução de ações específicas da administração acadêmica. O Sistema
Universitário de Biblioteca, o Sistema Universitário de Saúde, o Sistema Universitário de
Museus e o Sistema Universitário Editorial, serão objetos de avaliação específica, cuja
realização está prevista para 2017. Contudo, alguns dados sobre as atividades realizadas pelo
Sistema de Editoração merecem ser apresentados, pois apontam para um avanço nesta área.

Sistema Universitário de Editoração
O Sistema Editorial Universitário (Editora da Universidade Federal da Bahia - Edufba)
tem como missão a difusão e promoção da produção acadêmica e científica da Universidade,
através da publicação de trabalhos originais após avaliação e aprovação do seu Conselho
Editorial. Realiza coedições e parcerias por meio de convênios e acordos, sobretudo com outras
editoras universitárias, instituições de pesquisa e órgãos de fomento. Desenvolve ainda
diferentes coleções para atender às demandas da comunidade científica, além de acatar
propostas encaminhadas através dos Programas de Pós-Graduação.
Apesar das dificuldades em função da longa paralisação das atividades da Instituição ocorrida
em 2015 e das limitações orçamentárias nos últimos anos, a EDUFBA procurou seguir com a
missão de gerar visibilidade a produção de seus pesquisadores, docentes, discentes e técnicos.
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Esta tarefa se fez possível em razão das ações de divulgação de sua produção científica,
sobretudo através do Repositório Institucional (RI), e participação em Eventos científicos,
Feiras de Livros, Bienal do Livro de Rio de Janeiro, dentre outros. Os livros digitais
disponibilizados no site do Repositório Institucional ultrapassaram, em 2016, a marca de meio
milhão de downloads ao longo dos últimos cinco anos. Levando em consideração apenas 20
dos livros mais acessados da Editora — de um total de 454 publicações atualmente on-line —
foram realizados 651.315 downloads no RI.
Tabela 29. Quantidade de documentos disponibilizados no Repositório Institucional (RI),
UFBA 2011 - 2016
Itens

2012

2013

2014

2015

2016

Total de documentos
disponibilizados no site

7.194

12.502

15.258

16.318

18.798

Artigos

5.064

7.830

8.285

8.307

8.505

Livros

234

253

386

454

548

Teses, Dissertações e TCCs

---

2.883

4.845

5.746

6.580

Outras produções

1.896

1.536

1.742

1.811

3.165

Média de acesso diário ao RI

1.521

3.005

3.009

3.005

3.490

Fonte: EDUFBA

Em 2016 a Editora publicou um total de 115 títulos, o que configura um número pouco
menor em relação às publicações do ano anterior, contudo o número de vendas aumentou em
32,2%, tendo comercializado 10.126 livros a mais do que o ano anterior. Estes valores dizem
respeito apenas às vendas de livros publicados pela EDUFBA.

Além disso, a EDUFBA participou 150 eventos, dentre os quais estão lançamentos de
livros individuais e coletivos, participação em feiras locais, nacionais e estrangeiras e eventos
científicos nas várias áreas do conhecimento. Dentre alguns dos eventos literários externos à
UFBA, estão a 17ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, a II Feira Internacional do
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Livro Universitário da Costa Rica, que ocorreu na cidade de Heredia e a estreia da Feira da
Leitura e do Livro de Sergipe – FLISE.

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
A CPA vem apontando a necessidade de reelaboração do PDI da Universidade,
conforme apreciação feita no relatório da CPA de 2013. Na ocasião, a CPA recomendou que
este documento fosse revisto para que melhore as condições de avaliação da Universidade, pois
o PDI é o documento norteador da avaliação institucional. Nos relatórios subsequentes, esta
mesma recomendação é reproduzida, para enfatizar a importância e a urgência desta
recomendação.
No entanto, é necessário formatar o documento para que ele
cumpra efetivamente o seu objetivo. No documento há uma
confusão entre metas, objetivos e diretrizes que dificulta o
entendimento e produz dificuldades para os gestores da
Universidade. Além disso, carece de explicitação das formas e
meios que serão utilizados para alcançar as metas e objetivos
propostos.
(Relatório de Avaliação da CPA/2013)
Com a nova gestão da Universidade iniciada em meados do ano de 2014, e a pretensão
da Reitoria realizar uma grande mobilização da comunidade universitária para discutir temas
considerados essenciais e urgentes para a UFBA, a Comissão Própria de Avaliação, cujo novo
mandato se iniciou em abr/2015, juntamente com a SUPAD, tem discutido temas relacionados
à avaliação institucional, com o intuito de contribuir para a discussão sobre o novo PDI.
Apesar da falta de clareza do PDI em relação aos objetivos e metas institucionais, podese afirmar que a Universidade tem seguido às diretrizes estabelecidas neste documento e, as
metas possíveis de acompanhamento e mensuração, indicam que uma parte significativa dos
objetivos institucionais traçados para o período 2012-2016 foram alcançados ou estão em vias
de serem alcançados até o final do período, conforme apresentadas nos Relatórios da CPA de
2013, 2014 e 2015.
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Entretanto, alguns aspectos merecem atenção por parte da administração central da
Universidade, os quais listamos aqui sem a preocupação de estabelecer uma ordem de
prioridades ou de importância:

a) Ensino de graduação
A criação do Núcleo de Avaliação e Acompanhamento e o trabalho efetivo do
Núcleo de Currículos têm produzido efeitos positivos sobre a relação dos coordenadores de
colegiado e a PROGRAD. Além disso, este efeito se estende para a consolidação da cultura de
avaliação. Assim, é recomendável a continuidade deste trabalho, estendendo, inclusive, para o
Campus Anísio Teixeira em Vitória da Conquista.
Ainda em relação ao ensino de graduação, houve um aumento relativo dos cursos com
conceitos no ENADE e CPC acima de 3. Portanto, uma ação mais específica sobre os cursos,
em especial para os alunos, já identificados com baixo rendimento no ENADE e CPC deve ser
feita, para manter a tendência de elevação do escore médio dos cursos de graduação da
Universidade.
Outro ponto importante sobre o ensino de graduação é a inclusão dos cursos sediados
no Campus Anísio Teixeira, nos processos de avaliação e acompanhamento. É necessário
reativar a CPA setorial e alinhar os procedimentos utilizados nos Campi de Salvador com o de
Vitória da Conquista.
A campanha que anualmente a CPA/PROGRAD/SUPAD realizam para a sensibilização
dos estudantes da importância do ENADE e da sua participação compromissada com a
avaliação da Universidade, deve se intensificar, utilizando, inclusive, outros meios de
divulgação.
No tocante à EAD, modalidade de ensino considerada estratégica para a Universidade
(PDI 2012-2016), a atenção da Universidade sobre a SEAD em 2016 foi sensivelmente maior
que nos anos anteriores. No entanto, os investimentos neste campo ainda estão aquém do
necessário. A CPA recomenda uma maior articulação entre as duas modalidades de ensino
(presencial e EAD), e que os componentes curriculares que devem ser oferecidos a todos os
cursos de graduação, a oferta seja efetivada na modalidade EAD.
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c) Ensino de pós-graduação
Em relação a este nível de ensino, as recomendações são exatamente as mesmas
apresentadas nos relatórios anteriores, pois são ações exequíveis apenas no longo prazo. A
PROPG/PROPCI, tem buscado alcançar os pontos aqui destacado. Continuamos defendendo
que o porte da UFBA e a sua história deveriam credenciá-la a um maior número de cursos com
conceitos mais elevados (6 e 7). Considerando-se a expansão da oferta de cursos de mestrado,
percebe-se que o desafio central para a área é a consolidação dos cursos por meio dos seus
grupos de pesquisa de modo a que possam alcançar melhores notas na avaliação da CAPES e,
com isto, no caso dos mestrados, poderem pleitear o curso de doutorado. Verifica-se ainda o
enorme potencial de crescimento dos mestrados profissionais, considerando o amplo leque de
cursos de graduação oferecidos pela Universidade. O número de mestrados profissionais está,
sem dúvida, aquém daquele que poderia ser oferecido pela UFBA, ampliando o seu impacto
social na qualificação de quadros para o mercado de trabalho.
Adicionalmente, é importante destacar a necessidade de um melhor controle e
acompanhamento dos cursos lato sensu. Como o controle e acompanhamento desses cursos
passou a ser responsabilidade da PROEXT, os métodos e procedimentos necessários ao
acompanhamento desses cursos precisam ser aperfeiçoados.

d) Estrutura física
A Universidade tem buscado alternativas para reduzir os problemas decorrentes da
precariedade da sua estrutura física, seja por deficiência de espaço, seja pela falta de
manutenção adequada. Uma dificuldade adicional é o tempo médio de construção das nossas
edificações que requerem um investimento financeiro bem maior para sua manutenção. Vale
destaque a dificuldade de adaptação do acesso e demais estruturas para às pessoas com
necessidades especiais. Além disso, diversas Comissões do MEC, em visitas para fins de
reconhecimento e de renovação de reconhecimento de curso, têm apontado, sistematicamente
as deficiências infraestruturais que a Universidade apresenta e seu impacto na qualidade dos
cursos de graduação.

e) Tecnologia da informação
104

Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2016 – Comissão Própria de Avaliação

A área das Tecnologias de Informação e Comunicação tem sido, ao longo do tempo, um
grande desafio para a gestão da UFBA. A importância da qualidade e da facilidade de acesso à
informação para o processo de gestão, já foi ressaltado em relatórios anteriores, e o problema
persiste. Nesse campo, há um enorme prejuízo às atividades de autoavaliação institucional.
Com a aquisição do SIGA-A, espera-se dar um grande passo em direção à solução do problema,
embora estejamos conscientes do tempo necessário para substituição do sistema atual,
conforme foi mencionado no corpo deste relatório. Complementar às medidas já adotadas, duas
ações tornam-se necessárias: primeiro, um amplo esclarecimento à comunidade das
dificuldades que todos enfrentarão neste período de transição que antecede a implantação do
SIGA-A; segundo, a necessidade de discutir a redefinição dos nossos processos e
procedimentos para que os usuários não ‘inventem’ soluções para as suas dificuldades,
alterando os procedimentos padrões estabelecidos institucionalmente. Sobre este aspecto, deve
ser assinalado a necessidade dos gestores observarem o Estatuto e Regimento da Universidade,
para verificarem o quanto os seus setores estão funcionando de acordo com o previsto nos
documentos oficiais da Instituição.
Por fim, é importante ressaltar a necessidade de atualizar estudos específicos sobre a
Universidade, tais como sobre as políticas afirmativas, evasão, sobre as cotas, imagem da
Universidade e sobre egressos. A SUPAD precisará de apoio para a realização destes estudos
e, neste sentido, deve intensificar o contato com os programas de pós-graduação que produzem
estudos sobre a Universidade, buscar um maior estreitamento com os pesquisadores da UFBA
que se dedicam a estudos sobre a Universidade, bem como buscar um apoio da PROPG e
PROAD para alocação de estagiários.
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