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INTRODUÇÃO
A CPA/UFBA no projeto de auto-avaliação, evocando a experiência
passada, faz um registro na intenção de mostrar quão lento tem sido o processo de
incorporação dos sujeitos e dos órgãos às propostas de avaliação. Também ressalta
que, mesmo percebendo a lentidão do processo, considera fundamental conquistar a
comunidade universitária para a participação.
Nesta perspectiva, a CPA ao executar seu plano de ação buscou sensibilizar e
envolver a comunidade, chegando a mobilizar algumas unidades administrativas, de
saúde e acadêmicas para a realização de Estudos Especiais integrados ao projeto de
auto-avaliação institucional. Esta mobilização pode ser atestada pelos relatos dos
estudos de avaliação, realizados por alguns órgãos, na expectativa de perceber mais
profundamente seus problemas e produzir informações úteis para o planejamento e a
gestão da universidade.
Este segundo volume do Relatório Final da Auto-Avaliação da UFBA,
denominado Estudos Especiais, reúne estes estudos que atestam o envolvimento de
órgãos e unidades da UFBA cuja ação começa a se pautar pela auto-avaliação.
Os dez Estudos Especiais reunidos nesta coletânea tratam: da imagem da
UFBA; do perfil de seus ingressos e egressos; da satisfação de usuários de serviços
oferecidos pela Universidade; da realização de atividades – meio e fim - e das
condições de trabalho. Um destes estudos vai além da auto-avaliação, apresentando
um novo modelo de organização e gestão para o órgão.

O quadro a seguir apresenta a relação dos dez estudos e os
órgãos/unidades responsáveis pela execução:
Quadro 01 – Estudos Especiais

Estudos Especiais

Órgãos

1. Pesquisa de Imagem Institucional da UFBA

Coordenação da CPA – Realização
Empresa Psicojunior

2. Perfil Sócio-Econômico dos Candidatos Inscritos e dos
Classificados no Concurso Vestibular da UFBA-2001/2004

PROPLAD / SIE

3. Estudo de Egressos da UFBA

Coordenação da CPA – Participação
alunos de Graduação de Pedagogia

4. Superintendência de Pessoal: Avaliando a Tramitação de
Processos
5. O Serviço Médico Universitário Rubens Brasil: Acesso, Oferta de
Serviços e Demanda Reprimida
6. HUPES: Satisfação de Usuários Externos
7. CPD: Pesquisa de Satisfação de Usuários Internos
8. Auto-Avaliação da Escola de Música
9. Auto-Avaliação do Instituto de Letras
10. Organização e Gestão do Sistema de Bibliotecas da UFBA:
Proposta de Modelo

PRODEP / SPE / Assessoria Técnica
PRODEP / SMURB
HUPES / DRH
CPD
Sub-Comissão da CPA
Sub-Comissão da CPA
Grupo Gestor (Portarias nº11/2002 e
05/2003)

Com a apresentação destes primeiros Estudos Especiais, a CPA espera
mostrar como o processo de auto-avaliação da UFBA vem aprofundando a análise de
algumas dimensões que estão sendo avaliadas. Também, tem a expectativa de que a
disseminação, para a comunidade universitária de estudos realizados por vários de
seus segmentos, possa estimular outras unidades administrativas e acadêmicas a
investirem em estudos da mesma natureza.

PERFIL DA IMAGEM INSTITUCIONAL DA UFBA
PSICOJUNIOR

PESQUISA DE IMAGEM INSTITUCIONAL DA UFBA1
1. APRESENTAÇÃO
A Universidade Federal da Bahia, em 2005, definiu um amplo projeto de
auto-avaliação institucional, que vem sendo gerido por uma Comissão Própria
de Avaliação (CPA), instituída na forma da lei 2 , cujas ações vêm sendo
apoiadas pela Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAD.
Este projeto de auto-avaliação da UFBA tem produzido e sistematizado
dados e informações com o objetivo de dar suporte ao processo de
planejamento e gestão institucional, tendo como foco principal o ensino, a
pesquisa e a extensão. Seu esquema de ação envolve as seguintes
dimensões: (1) a missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); (2)
a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão; (3) a
responsabilidade social da instituição; (4) a comunicação com a sociedade; (5)
as políticas de pessoal; (6) a organização e a gestão da instituição; (7) a infraestrutura física; (8) o planejamento e a avaliação; (9) as políticas de
atendimento aos estudantes e egressos; (10) a sustentabilidade financeira.
Como parte deste projeto, foi desenvolvida a Pesquisa de Imagem
Institucional da Universidade Federal da Bahia, coordenada pela CPA. Para a
realização desta ação a CPA foi assessorada por um Professor da PósGraduação em Psicologia da UFBA e contou com a participação da Empresa
Junior de Psicologia desta universidade (Psicojunior) que realizou a pesquisa
no período janeiro - março de 2006.
O presente relatório apresenta a metodologia utilizada no estudo de
imagem e reúne os resultados da investigação. Focaliza, inicialmente, os
resultados

quantitativos

do

estudo

que

resultam

de

questões

fechadas/objetivas que integraram o instrumento de coleta de dados e
informações. Em seguida, destaca os resultados qualitativos gerados pelas
questões abertas que são apresentadas em mapas de respostas e citações de
comentários dos entrevistados.
1

Pesquisa realizada pela Psicojunior.Coordenação Geral CPA. Orientador da Pesquisa A.V.
Bastos. Coordenador Ivã Márcio R. Santos.
2
Lei 10.861 de 14 de abril de 2004 que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior/SINAES

2. INTRODUÇÃO
O Projeto de auto-avaliação da Universidade Federal da Bahia ao
definir como uma de suas dimensões “a comunicação com a sociedade”
destaca a importância do conhecimento de sua imagem institucional, buscando
ampliar, deste modo, suas referências para a realização de sua missão e de
seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Neste contexto, a proposta de avaliação da imagem da UFBA
está direcionada para a produção de dados e informações sobre temas
relativos à imagem pública da instituição, adotando como participantes,
profissionais e estudantes da educação básica, bem como, representantes dos
meios de comunicação social, na busca da implantação de mudanças e
melhorias.
Assim, o objetivo da Pesquisa da imagem institucional da UFBA é
o de mensurar aspectos positivos e negativos relacionados à imagem desta
instituição.
O conceito de imagem é amplo e envolve aspectos subjetivos
inerentes às pessoas. Uma das premissas do conceito de imagem é a
existência de relação entre percebedor e objeto percebido. A partir desta
interação forma-se uma imagem que abrange uma série de crenças, idéias e
impressões que são construídas e constantemente modificadas com o decorrer
do tempo. Assim sendo, a imagem de uma instituição de ensino pode variar de
diversas maneiras, em função da classe social, da faixa etária, do nível de
escolaridade, bem como, de pessoa para pessoa. A construção de imagens por
uma pessoa ou um grupo sofre intensa influência dos meios de comunicação,
da mídia, já que esta atua como disseminadora de informações e valores e
como formadora de opinião.
3. METODOLOGIA
Esta pesquisa de opinião adotou como estratégia metodológica a
realização de um estudo exploratório da imagem institucional da Universidade
Federal da Bahia.
Para a execução do estudo foi definida uma amostra intencional, não
probabilística. Em sua composição encontram-se, duas categorias de

participantes: (1) representantes do setor educacional integrados a escolas
públicas e escolas particulares; (2) representantes da mídia atuando em
organizações de comunicação, como: televisão, jornal, rádio, diretores de
organizações.
Cinco escolas particulares e cinco escolas públicas, todas de grande
porte e localizadas em Salvador (BA), que oferecem ensino de nível médio,
foram selecionadas como espaços institucionais para a execução da pesquisa
de campo. Com relação aos integrantes da amostra pertencentes ao setor
educacional,

registrou-se

a

participação

de

90

informantes.

Foram

entrevistados em cada uma das 10 unidades escolares três professores
(Português, Matemática, História) e um coordenador pedagógico, totalizando
40 profissionais.

Quanto aos alunos, todos cursando a 3ª série do ensino

médio, a participação foi de cinco alunos por escola, totalizando 50 alunos.
Também, 10 representantes da mídia baiana participaram como informantes do
processo de investigação. Inicialmente, pretendia-se entrevistar radialistas,
presidentes e diretores de organizações de comunicação contudo, pela
dificuldade de agendar entrevista com essas pessoas, a alternativa que se
mostrou viável foi entrevistar profissionais da mídia responsáveis pela
montagem da pauta das notícias veiculadas. O quadro a seguir apresenta a
composição da amostra.
Quadro 01. Composição da amostra do estudo
Organizações
(N)

Escolas Particulares (5)

Escolas Públicas (5)

Organizações de Comunicação (10)
TOTAL

Respondentes
(N)
5
5
5
5
25
5
5
5
5
25
10

Categoria do Entrevistado
Professores de Português
Professores de História
Professores de Matemática
Coordenadores Pedagógicos
Alunos de 3 º ano de ensino médio
Professores de Português
Professores de História
Professores de Matemática
Coordenadores Pedagógicos
Alunos de 3 º ano de ensino médio
Colunista de Jornal, Assessor de Comunicação,
Apresentador de TV, Apresentador de Rádio, Estagiário de
Jornalismo, Editor, Secretario de Redação, Chefe de
Redação, Editor, Pauteiro de TV

100

O quadro apresentado sintetiza a composição da amostra que se
caracteriza pela presença de formadores de opinião, destacando-se como

categorias de respondentes, por um lado, professores, coordenadores e alunos
como representantes do setor da educação, e por outro, como representantes
do setor da comunicação social, profissionais responsáveis pela definição de
pautas de noticiários de canais de TV, jornais, estações de rádio e diretores de
organizações.
Ainda sobre a amostra apresenta-se, a seguir, um perfil dos participantes
segundo os dados coletados nas entrevistas. Do total dos 100 participantes da
amostra 33% já estudaram ou trabalharam na UFBA e conhecem alguém
próximo que já trabalhou ou ainda trabalha nesta Universidade. Quanto a
conhecer alguém próximo que estuda atualmente na UFBA, 74% dos
participantes afirmaram que conheciam. No que diz respeito à quantidade de
anos que os participantes residem em Salvador, a média obtida foi de 25,5
anos, sendo que o valor mínimo foi igual 2 anos e o máximo 74 anos de
residência.
Para a coleta dos dados foi construído um instrumento, com questões
fechadas e abertas, para guiar as entrevistas.
As questões fechadas, programadas para avaliar a posição da UFBA
quando comparada com as demais instituições do ensino superior da Bahia,
foram construídas a partir de 7 dimensões da imagem institucional; corpo
docente,

produção

científica,

corpo

discente,

qualidade

da

formação

profissional, instalações físicas/equipamentos, relação com a sociedade,
gestão universitária, apresentadas na figura abaixo.
Corpo
Docente

Gestão
Universitária

Relação com a
Sociedade

Produção
Científica

Imagem
Institucional

Instalações
Físicas

Corpo
Discente

Qualidade
da Formação

Figura 01. Dimensões da imagem institucional

Quanto às questões fechadas é importante destacar seu formato de
escala e as alternativas de resposta: “a melhor”, “entre as melhores”, “em
posição intermediária”, “entre as piores”.

Além destas alternativas o

instrumento abre a possibilidade do respondente selecionar a opção “não sei”.
Ainda, o questionário levantou três questões, buscando traçar um perfil
dos respondentes no que diz respeito a sua aproximação com a UFBA. Os
dados coletados quanto ao perfil integram o item deste relatório que trata da
caracterização da amostra do estudo.
As questões abertas, planejadas para levantar a opinião do informante,
indagam sobre: (1) a mais importante instituição universitária da Bahia; (2) os
motivos que situam a UFBA como a mais importante universidade da Bahia; (3)
os motivos que não situam a UFBA como a mais importante; (4) aspectos que
a UFBA deveria mudar para ampliar sua importância e contribuição para a
sociedade baiana; (5) notícias veiculadas sobre a UFBA em jornais e TV, no
último ano.
Os dados e informações levantados foram analisados sob as
perspectivas quantitativas e qualitativas. A análise quantitativa foi obtida a partir
dos itens fechados do questionário, os quais foram analisados pelo programa
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). O material qualitativo foi
coletado a partir das questões abertas, tendo sido analisado e apresentado
através de mapas cognitivos criados no programa Mind Manager.
A pesquisa registra dados quantitativos e opiniões dos participantes, não
tendo sido explorados possíveis antecedentes que expliquem os resultados
encontrados.
4. ANÁLISE DAS QUESTÕES FECHADAS
As dimensões da imagem institucional foram medidas utilizando-se uma
escala de 4 pontos de acordo com a percepção que os entrevistados tinham da
UFBA em relação a outras instituições universitárias da Bahia. Na escala
proposta, “1” representa estar entre as piores e “4” ser a melhor. Para a análise
dos itens, foi estabelecido um ponto médio (2,5), sendo os itens situados
abaixo de 2,5 considerados mais negativos, enquanto aqueles que estão acima
deste valor foram avaliados como mais positivos. A figura 2 ilustra o modelo
final da escala com o critério estabelecido.

Inicialmente, adotou-se uma escala de valores (positivos e negativos)
para avaliar as médias das questões e da imagem institucional. Os valores
obtidos situados entre 1,0 e 1,5 foram considerados extremamente negativos,
entre 1,6 e 2,0 muito negativos, entre 2,1 e 2,5 negativos. Já os valores entre
2,6 e 3,0 foram considerados positivos, entre 3,1 e 3,5 muito positivos e entre
3,6 e 4,0 extremamente positivos.

Imagem Institucional: Escala de Valores
1

Extremamente
Negativa

1,5

2

Muito
Negativa

Negativa

2,5

Positiva

3

3,5

Muito
Positiva

4

Extremamente
Positiva

Figura 02 . Escala de apresentação final dos resultados

Vários procedimentos foram utilizados para a análise dos dados.
Inicialmente foi calculado o Cronbach Alpha coeficiente de confiabilidade ou
fidedignidade, utilizado para verificar a consistência interna dos itens avaliados.
O objetivo foi identificar o quanto os itens contidos em uma mesma dimensão
co-variavam, ou seja, o quanto eles se referiam, de fato, a mesma dimensão.
Segue a tabela com os valores de Alpha encontrados para cada dimensão
estudada.
Tabela 01. Consistência interna das dimensões de análise
Dimensões analisadas

Cronbach Alpha
(medida de consistência interna dos itens)

Corpo Docente

0,61

Produção Científica

0,79

Corpo Discente

0,61

Qualidade da Formação Profissional

0,71

Instalações Físicas e Equipamentos

0,77

Relação com a Sociedade

0,82

Gestão Universitária

0,64

Para obter uma consistência interna satisfatória das dimensões, o
Cronbach Alpha deve situar-se entre 0,70 e 0,90. A análise do Alpha mostra
que as dimensões possuem uma boa consistência interna, e mesmo as
dimensões, gestão universitária, corpo docente e corpo discente, que obtiveram
um Alpha em torno de 0,61, podem ser avaliadas como dimensões que
possuem itens agrupados de forma medianamente coerente.
Após o uso desse procedimento, foram calculadas as médias de
respostas específicas de cada item, as médias por dimensão e a média geral
da imagem institucional.
Ao analisar as médias das dimensões por categoria dos entrevistados
foram encontradas diferenças significativas em relação à avaliação de algumas
dimensões analisadas. Tais ponderações serão apresentadas durante os
comentários específicos de cada dimensão.
4.1 Visão Geral da Imagem Institucional
As médias das dimensões que compõem esta pesquisa de imagem
encontram-se no Figura 03. Observa-se, na figura, que o eixo Y foi deslocado
para o ponto da média geral da imagem institucional. Assim, é possível
perceber que a maioria das variáveis foi avaliada de forma mais positiva,
contribuindo para elevar a média geral da imagem. Enquanto outras duas
foram avaliadas de forma mais negativa o que contribuiu para reduzir a média
geral.

Qualidade da Formação

3,43

Produção Científica

3,32

Corpo Docente

3,24

Corpo Discente

3,23

Relação com a Sociedade

3,18

Gestão Universitária
Instalações Físicas

2,89
2,27

Média Geral: 3,09
Muito Positiva

Figura 03. Visão geral da imagem institucional

4.2 Imagem Institucional: Etapas da Análise
As dimensões da imagem foram analisadas da seguinte maneira:
• Definição da dimensão: uma visão geral do que está sendo avaliado
para que se tenha uma noção mais precisa do significado das médias obtidas.
• Apresentação dos itens: uma tabela contendo os itens que foram
analisados em cada dimensão com suas respectivas médias, bem como, a
média geral da dimensão.
• Figuras de hierarquia: as médias dos itens foram hierarquizadas de
forma crescente, demonstrando o posicionamento destas de acordo com a
escala de valores positivos e negativos.
• Comentários: uma visão geral da dimensão, assim como por itens da
mesma, facilitando a interpretação dos resultados.
• Figuras de Comparação das Categorias de Entrevistados: Em cada
dimensão apresenta-se uma figura comparando os grupos de entrevistados
que tiveram diferenças significativas no seu padrão de respostas.
Em seguida é apresentada a distribuição percentual dos itens pelas
cinco opções de resposta, na qual o participante situava a UFBA em relação a
outras instituições (“a melhor”, “entre as melhores”, “em posição intermediária”,
“entre as piores” e “não sei”). Com os dados levantados foram construídas
tabelas, apresentando a primeira a distribuição percentual total e as outras se
referem às categorias de respondentes.

5. ANÁLISE QUANTITATIVA DOS DADOS – DIMENSÕES ANALISADAS

5.1. Corpo Docente
Imagem relacionada à competência e atitude dos professores.
Tabela 02. Itens da dimensão corpo docente
Item
Descrição
1.
Competência do corpo docente
2.
Titulação acadêmica do corpo docente
3.
Qualidade do ensino ministrado
4.
Compromisso do professor com a instituição
Escore médio da dimensão

Item 1

Média
3,36
3,59
3,26
2,81
3,25

3,36

Item 2

3,59

Item 3
Item 4

3,26
2,81

Média Geral da Dimensão: 3,25
Muito Positiva
Figura 04. Hierarquia dos itens: dimensão corpo docente

A média obtida demonstra que o corpo docente possui uma imagem
muito positiva na avaliação dos participantes: 3,25. O único item que foge a
esse padrão é o que se refere ao compromisso do professor com a
instituição o que pode ser explicado pelas sucessivas greves que ocorreram
ao longo dos últimos anos o que corrobora com os dados obtidos na questão
aberta quando a palavra greve e notícias referentes a ela apareceram
consideravelmente. Para o corpo docente não foram observadas diferenças
significativas entre as categorias de participantes.

5.2. Produção Científica
Imagem relacionada ao incentivo à pesquisa e à qualidade da produção.
Tabela 03. Itens da dimensão produção científica
Item
Descrição
5.
Número de pesquisadores
6.
Incentivo à pesquisa na formação dos alunos
7.
Quantidade e qualidade de publicações científicas
8.
Importância das pesquisas para a sociedade
Escore médio da dimensão

Item 5

3,35

Item 6
Item 7
Item 8

Média
3,35
3,37
3,32
3,32
3,34

3,37
3,32
3,32

Média Geral da Dimensão: 3,34
Muito Positiva
Figura 05. Hierarquia dos itens: dimensão produção científica

A produção científica obteve uma imagem muito positiva com média de
3,34. Desse resultado pode-se concluir que a produção cientifica está trazendo
retorno para sociedade, sendo também um diferencial da UFBA em relação a
outras instituições tanto na produção de pesquisa como no incentivo dos
alunos a se tornarem pesquisadores.
Nessa dimensão houve diferenças significativas entre as seguintes
categorias de participantes: estudantes, professores, instituição escolar3.

3

Instituição escolar – esta categoria envolve: estudantes, professores, coordenadores pedagógicos.

3,15

Estudantes

3,5
Escola Pública
3,07

Professores
Instituição
escolar

3,08
2

2,5

3

Escola Particular

3,52
3,51
3,5

4

Figura 06. Avaliação da dimensão produção científica, segundo os entrevistados

A análise da figura mostra que estudantes e professores das escolas
particulares têm uma avaliação mais positiva da produção científica da UFBA
quando comparados com professores e estudantes das escolas públicas, o que
reflete na média total da instituição escola particular que foi maior que a
pública. A média da instituição escolar foi calculada a partir do agrupamento
das médias dos estudantes, professores e coordenadores pedagógicos.

5.3. Corpo Discente
Imagem relacionada ao perfil dos estudantes que ingressam na UFBA.
Tabela 04. Itens da dimensão corpo discente
Item
Descrição
9.
Recebe os alunos mais preparados pelo ensino médio
10.
Exigência e rigor do processo seletivo
11.
Oportunidade de acesso a estudantes mais carentes
12.
Participação dos estudantes na vida política da sociedade
Escore médio da dimensão

Item 9

3,43

Item 10

3,57

Item 11
Item 12

Média
3,43
3,57
3,73
3,23
3,49

3,73
3,23

Média Geral da Dimensão: 3,49
Muito Positiva
Figura 07. Hierarquia dos itens: dimensão corpo discente

A média da dimensão mostra que a imagem do corpo discente é muito
positiva. O item que possuiu a maior média foi o que avalia a oportunidade de
acesso a estudantes carentes com a média 3,73 sendo avaliada como
extremamente positiva. Tal fato pode estar relacionado à implantação das
cotas para estudantes de escola pública já que este foi um tema bastante
citado nas questões abertas.
Nessa dimensão obtiveram-se diferenças significativas entre as
seguintes categorias de participantes:

3,49

Estudantes

3,16
Escola Pública
2,82

Professores

Escola Particular

3,31
3,04

Instituição escolar

3,44
2

2,5

3

3,5

4

Figura 08. Avaliação da dimensão corpo discente, segundo os entrevistados

A análise da figura mostra que os estudantes de escola pública têm uma
imagem mais positiva da dimensão do corpo discente da UFBA em relação aos
estudantes de escolas particulares. Por outro lado, os professores de escolas
particulares têm uma imagem mais positiva do que os das escolas públicas. A
média geral indica que os entrevistados das escolas particulares no total fazem
uma imagem mais positiva dessa dimensão do que os entrevistados das
escolas públicas.
5.4. Qualidade da Formação Profissional
Esta dimensão abarca as questões referentes aos cursos de graduação,
assim como mestrados e doutorados oferecidos pela UFBA. Permite avaliar o
preparo e a qualidade dos profissionais formados.
Tabela 05. Itens da dimensão qualidade da formação profissional

Item
13.
14.
15.
16.

Descrição
Oferece cursos de graduação relevantes para a sociedade
Prepara bons profissionais para o mercado de trabalho
Forma profissionais com maior capacidade crítica
Oferece o melhor elenco de cursos de mestrado e doutorado

Média
3,48
3,51
3,35
3,36

Escore médio da dimensão

3,43

Item 13

3,48

Item 14

3,51

Item 15

3,35

Item 16

3,36

Média Geral da Dimensão: 3,43
Muito Positiva

Figura 09. Hierarquia dos itens: dimensão qualidade da formação profissional

Esta dimensão foi a que obteve o escore médio mais elevado sendo,
portanto, a que foi melhor avaliada pelos entrevistados. Ainda assim foi
classificada como imagem muito positiva.
As diferenças significativas entre as categorias de participantes podem
ser vistas na próxima da figura.

3,28

Instituição
escolar

3,6
Escola Pública
3,32

Estudantes

Escola Particular

3,64

2

2,5

3

3,5

4

Figura 10. Avaliação da dimensão qualidade da formação, segundo os entrevistados

Mesmo sendo a dimensão que obteve maior média entre os
participantes, nota-se da Figura 10 que os estudantes de escola particulares
têm uma imagem mais positiva da dimensão quando comparados com os
estudantes de escolas públicas, o que reflete na diferença da média total.
Podemos concluir que de um modo geral os integrantes de escolas particulares

tem uma melhor percepção da imagem da qualidade da formação profissional
da UFBA.
5.5. Qualidade das Instalações Físicas
Essa dimensão refere-se à imagem das instalações físicas, sua
qualidade, localização, além da qualidade dos equipamentos pedagógicos.
Tabela 06 – Itens da dimensão qualidade das instalações físicas
Item
Descrição
17.
Qualidade das instalações físicas
18.
Qualidade dos equipamentos pedagógicos
19.
Localização das suas instalações
Escore médio da dimensão

Item 17

Média
1,92
2,13
2,70
2,25

1,92

Item 18

2,13

Item 19

2,70

Média Geral da Dimensão: 2,25
Negativa
Figura 11. Hierarquia dos itens: dimensão qualidade das instalações físicas

Essa dimensão foi a que obteve a média mais baixa, tendo uma imagem
considerada negativa, e o item referente à qualidade das instalações físicas
obtendo uma média inferior a 2 pontos, sendo classificada como uma imagem
muito negativa.
Para essa dimensão foram encontradas diferenças significativas entre
as seguintes categorias de entrevistados.

2,46

Instituição escolar

2,12

Escola Pública
2,72

Estudantes

Escola Particular

2,08

2

2,5

3

3,5

4

Figura 12. Avaliação da dimensão qualidade das instalações, segundo os entrevistados

A análise da figura mostra que os estudantes de escola particular têm
uma imagem mais negativa no que diz respeito à dimensão qualidade das
instalações (média significativamente mais baixa) que os estudantes de escola
pública, o que refletiu na diferenças das médias gerais entre os participantes
das duas categorias das escolas pesquisadas.
5.6. Relação com a sociedade

Essa dimensão se refere à relação que a UFBA tem com a comunidade
baiana.

Tabela 07. Itens da dimensão relação com a sociedade
Item
Descrição
20.
Interação com as empresas e o setor produtivo
21.
Interação com os movimentos sociais e setores organizados da sociedade
22.
Presença na vida cultural da Bahia
23.
Compromisso social
Escore médio da dimensão

Item 20

Média
2,94
3,22
3,38
3,16
3,18

2,94

Item 21

3,22

Item 22

3,38

Item 23

3,16

Média Geral da Dimensão: 3,18
Muito Positiva
Figura 13. Hierarquia dos itens: dimensão relação com a sociedade

O escore médio da dimensão indica uma imagem muito positiva. O item
que se refere à interação com o setor produtivo se destaca, pois, obteve um
escore inferior a 3 pontos podendo ser classificado como de imagem apenas
positiva.

Nessa dimensão foram encontradas diferenças significativas entre as
seguintes categorias de participantes.

3,02

Instituição escolar

3,39
Escola Pública

3,08

Estudantes

2

2,5

3

3,56

3,5

Escola Particular

4

Figura 14 . Avaliação da dimensão relação com a sociedade, segundo os entrevistados

A análise da figura mostra que os estudantes de escola particular
avaliaram de forma extremamente positiva (média 3,56) a dimensão relativa à
relação da UFBA com a sociedade.
5.7. Gestão Universitária
Dimensão referente ao modo como a UFBA é gerida, tanto na qualidade
como nas práticas democrática de gestão.
Tabela 08. Itens da dimensão gestão universitária
Item
Descrição
24.
Práticas democráticas de gestão
25.
Qualificação dos gestores
Escore médio da dimensão

Item 24
Item 25

Média
2,86
3,03
2,94

2,86
3,03

Média Geral da Dimensão: 2,94
Positiva
Figura 15. Hierarquia dos itens: dimensão gestão universitária

O escore médio da dimensão é inferior aos 3 pontos podendo ser
considerada como de imagem apenas positiva. Para essa dimensão não foram

encontradas diferenças significativas entre as diversas categorias de
participantes.
6.ANÁLISE QUANTITATIVA DOS DADOS – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL

6.1. Distribuição Percentual por Item
Nesta parte do relatório, os resultados da avaliação da imagem
institucional da UFBA são apresentados, em percentuais, segundo as
dimensões e itens de análise. Foram construídas oito tabelas, segundo as
várias categorias de entrevistados: estudantes, professores e coordenadores
de escolas públicas e particulares, além de representantes da mídia. A primeira
tabela refere-se ao percentual de todos os participantes e as demais a cada
uma das categorias. Em cada tabela, o dado em negrito/azul representa o
maior percentual de cada alternativa de resposta.

Tabela 09. Avaliação da imagem institucional da UFBA, segundo o total
dos participantes

% Total participantes
Dimensões/itens
Corpo Docente:
1. Competência do corpo docente
2. Titulação acadêmica do corpo docente
3. Qualidade do ensino ministrado
4. Compromisso do professor com a instituição
Produção científica:
5. Número de pesquisadores
6. Incentivo à pesquisa na formação dos alunos
7. Quantidade e qualidade de publicações científicas
8. Importância das pesquisas para a sociedade
Corpo discente:
9. Recebe os alunos mais preparados pelo ensino médio
10. Exigência e rigor do processo seletivo
11. Oportunidade de acesso a estudantes mais carentes
12. Participação dos estudantes na vida política da
sociedade
Qualidade da formação profissional:
13. Oferece cursos de graduação relevantes para a
sociedade

A
melhor

Alternativas de avaliação
Em
Entre as
Entre
posição
melhore
as
intermes
piores
diária

Não sei

42%
55%
36%
18%

48%
33%
51%
33%

7%
2%
11%
30%

0%
0%
0%
2%

3%
10%
2%
17%

37%
41%
38%
43%

30%
45%
32%
41%

10%
7%
10%
12%

0%
0%
1%
0%

23%
7%
19%
4%

62%
70%
29%

20%
17%
25%

15%
13%
33%

2%
0%
11%

1%
0%
2%

40%

35%

17%

1%

7%

52%

41%

5%

0%

2%

14. Prepara bons profissionais para o mercado de
trabalho
15. Forma profissionais com maior capacidade crítica
16. Oferece o melhor elenco de cursos de mestrado e
doutorado
Instalações físicas/equipamentos
17. Qualidade das instalações físicas
18. Qualidade dos equipamentos pedagógicos
19. Localização das suas instalações
Relação com a sociedade:
20. Interação com as empresas e o setor produtivo
21. Interação com os movimentos sociais e setores
organizados da sociedade
22. Presença na vida cultural da Bahia
23. Compromisso social
Gestão Universitária:
24. Práticas democráticas de gestão
25. Qualificação dos gestores
Total

57%

37%

6%

0%

0%

45%

39%

10%

1%

5%

44%

30%

13%

0%

13%

4%
5%
18%

19%
18%
35%

33%
35%
36%

34%
18%
5%

10%
24%
6%

18%

42%

19%

2%

19%

36%

37%

16%

0%

11%

48%
36%

39%
39%

11%
17%

0%
2%

2%
6%

20%
20%
37%

29%
38%
34%

20%
14%
16%

5%
2%
3%

26%
26%
10%

Tabela 10. Avaliação da imagem institucional da UFBA, segundo os estudantes
de escolas públicas

% Estudantes de escolas públicas
Dimensões/itens
Corpo Docente
1. Competência do corpo docente
2. Titulação acadêmica do corpo docente
3. Qualidade do ensino ministrado
4. Compromisso do professor com a instituição
Produção científica:
5. Número de pesquisadores
6. Incentivo à pesquisa na formação dos alunos
7. Quantidade e qualidade de publicações científicas
8. Importância das pesquisas para a sociedade
Corpo discente:
9. Recebe os alunos mais preparados pelo ensino médio
10. Exigência e rigor do processo seletivo
11. Oportunidade de acesso a estudantes mais carentes
12. Participação dos estudantes na vida política da
sociedade
Qualidade da formação profissional:
13. Oferece cursos de graduação relevantes para a
sociedade
14. Prepara bons profissionais para o mercado de
trabalho
15. Forma profissionais com maior capacidade crítica
16. Oferece o melhor elenco de cursos de mestrado e
doutorado
Instalações físicas/equipamentos
17. Qualidade das instalações físicas
18. Qualidade dos equipamentos pedagógicos
19. Localização das suas instalações

A
melhor

Alternativas de avaliação
Em
Entre
Entre as
posição
as
melhore
intermepiores
s
diária

Não sei

28%
36%
32%
24%

56%
44%
56%
24%

12%
0%
8%
24%

0%
0%
0%
0%

4%
20%
4%
28%

12%
48%
20%
36%

36%
44%
28%
44%

20%
8%
28%
20%

0%
0%
0%
0%

32%
0%
24%
0%

68%
60%
20%

20%
24%
28%

8%
16%
44%

0%
0%
8%

4%
0%
0%

28%

40%

16%

4%

12%

40%

44%

16%

0%

0%

68%

32%

0%

0%

0%

48%

16%

20%

4%

12%

28%

40%

20%

0%

12%

12%
12%
20%

28%
32%
36%

24%
24%
32%

12%
0%
4%

24%
32%
8%

Relação com a sociedade:
20. Interação com as empresas e o setor produtivo
21. Interação com os movimentos sociais e setores
organizados da sociedade
22. Presença na vida cultural da Bahia
23. Compromisso social
Gestão Universitária:
24. Práticas democráticas de gestão
25. Qualificação dos gestores

8%

56%

16%

4%

16%

24%

28%

24%

0%

24%

44%
44%

40%
28%

16%
20%

0%
4%

0%
4%

20%
24%

28%
44%

28%
16%

4%
0%

20%
16%

Tabela 11. Avaliação da imagem institucional da UFBA, segundo os estudantes
de escolas particulares

% Estudantes de escolas particulares
Dimensões/itens
Corpo Docente:
1. Competência do corpo docente
2. Titulação acadêmica do corpo docente
3. Qualidade do ensino ministrado
4. Compromisso do professor com a instituição
Produção científica:
5. Número de pesquisadores
6. Incentivo à pesquisa na formação dos alunos
7. Quantidade e qualidade de publicações científicas
8. Importância das pesquisas para a sociedade
Corpo discente:
9. Recebe os alunos mais preparados pelo ensino médio
10. Exigência e rigor do processo seletivo
11. Oportunidade de acesso a estudantes mais carentes
12. Participação dos estudantes na vida política da
sociedade
Qualidade da formação profissional:
13. Oferece cursos de graduação relevantes para a
sociedade
14. Prepara bons profissionais para o mercado de
trabalho
15. Forma profissionais com maior capacidade crítica
16. Oferece o melhor elenco de cursos de mestrado e
doutorado
Instalações físicas/equipamentos
17. Qualidade das instalações físicas
18. Qualidade dos equipamentos pedagógicos

A
melhor

Alternativas de avaliação
Em
Entre as
Entre
posição
melhore
as
intermes
piores
diária

Não sei

56%
72%
52%
20%

36%
20%
44%
28%

4%
0%
0%
36%

0%
0%
0%
4%

4%
8%
4%
12%

40%
44%
40%
40%

24%
40%
40%
48%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

36%
16%
20%
12%

68%
80%
56%

12%
8%
28%

16%
12%
16%

4%
0%
0%

0%
0%
0%

52%

32%

4%

0%

12%

60%

28%

4%

0%

8%

84%

12%

4%

0%

0%

56%

36%

4%

0%

4%

44%

24%

4%

0%

28%

0%
0%

8%
12%

44%
32%

36%
24%

12%
32%

19. Localização das suas instalações
Relação com a sociedade:
20. Interação com as empresas e o setor produtivo
21. Interação com os movimentos sociais e setores
organizados da sociedade
22. Presença na vida cultural da Bahia
23. Compromisso social
Gestão Universitária:
24. Práticas democráticas de gestão
25. Qualificação dos gestores

16%

44%

24%

8%

8%

40%

32%

0%

0%

28%

56%

24%

4%

0%

16%

72%
44%

16%
36%

4%
4%

0%
0%

8%
16%

28%
32%

24%
20%

4%
0%

4%
4%

40%
44%

Tabela 12. Avaliação da imagem institucional da UFBA, segundo os professores
escolas públicas

% Professores de escolas públicas
Dimensões/itens
Corpo Docente:
1. Competência do corpo docente
2. Titulação acadêmica do corpo docente
3. Qualidade do ensino ministrado
4. Compromisso do professor com a instituição
Produção científica:
5. Número de pesquisadores
6. Incentivo à pesquisa na formação dos alunos
7. Quantidade e qualidade de publicações científicas
8. Importância das pesquisas para a sociedade
Corpo discente:
9. Recebe os alunos mais preparados pelo ensino médio
10. Exigência e rigor do processo seletivo
11. Oportunidade de acesso a estudantes mais carentes
12. Participação dos estudantes na vida política da
sociedade
Qualidade da formação profissional:
13. Oferece cursos de graduação relevantes para a
sociedade
14. Prepara bons profissionais para o mercado de
trabalho
15. Forma profissionais com maior capacidade crítica
16. Oferece o melhor elenco de cursos de mestrado e
doutorado
Instalações físicas/equipamentos
17. Qualidade das instalações físicas
18. Qualidade dos equipamentos pedagógicos
19. Localização das suas instalações
Relação com a sociedade:
20. Interação com as empresas e o setor produtivo
21. Interação com os movimentos sociais e setores
organizados da sociedade
22. Presença na vida cultural da Bahia
23. Compromisso social
Gestão Universitária:
24. Práticas democráticas de gestão
25. Qualificação dos gestores

A
melhor

Alternativas de avaliação
Em
Entre as
Entre
posição
melhore
as
intermes
piores
diária

Não sei

26,7%
33,3%
20%
13,3%

60%
40%
53,3%
53,3%

6,7%
13,3%
26,7%
13,3%

0%
0%
0%
0%

6,7%
13,3%
0%
20%

26,7%
20%
33,3%
26,7%

40%
53,3%
20%
40%

6,7%
13,3%
13,3%
33,3%

0%
0%
0%
0%

26,7%
13,3%
33,3%
0%

26,7%
40%
6,7%

40%
33,3%
26,7%

33,3%
26,7%
33,3%

0%
0%
20%

0%
0%
13,3%

20%

33,3%

40%

0%

6,7%

46,7%

53,3%

0%

0%

0%

26,7%

53,3%

20%

0%

0%

26,7%

46,7%

20%

0%

6,7%

46,7%

13,3%

26,7%

0%

13,3%

0%
6,7%
20%

20%
20%
33,3%

40%
33,3%
33,3%

33,3%
20%
0%

6,7%
20%
13,3%

6,7%

26,7%

40%

0%

26,7%

20%

53,3%

26,7%

0%

0%

26,7%
20%

60%
53,3%

13,3%
26,7%

0%
0%

0%
0%

13,3%
6,7%

33,3%
46,7%

20%
20%

13,3%
0%

20%
26,7%

Tabela 13. Avaliação da imagem institucional da UFBA, segundo os professores
de escolas particulares

% Professores de escolas particulares
Dimensões/itens
Corpo Docente:
1. Competência do corpo docente
2. Titulação acadêmica do corpo docente
3. Qualidade do ensino ministrado
4. Compromisso do professor com a instituição
Produção científica:
5. Número de pesquisadores
6. Incentivo à pesquisa na formação dos alunos
7. Quantidade e qualidade de publicações científicas
8. Importância das pesquisas para a sociedade
Corpo discente:
9. Recebe os alunos mais preparados pelo ensino médio
10. Exigência e rigor do processo seletivo
11. Oportunidade de acesso a estudantes mais carentes
12. Participação dos estudantes na vida política da
sociedade
Qualidade da formação profissional:
13. Oferece cursos de graduação relevantes para a
sociedade
14. Prepara bons profissionais para o mercado de
trabalho
15. Forma profissionais com maior capacidade crítica
16. Oferece o melhor elenco de cursos de mestrado e
doutorado
Instalações físicas/equipamentos
17. Qualidade das instalações físicas
18. Qualidade dos equipamentos pedagógicos
19. Localização das suas instalações
Relação com a sociedade:
20. Interação com as empresas e o setor produtivo
21. Interação com os movimentos sociais e setores
organizados da sociedade
22. Presença na vida cultural da Bahia
23. Compromisso social
Gestão Universitária:
24. Práticas democráticas de gestão
25. Qualificação dos gestores

A
melhor

Alternativas de avaliação
Em
Entre as
Entre
posição
melhore
as
intermes
piores
diária

Não sei

53,3%
73,3%
33,3%
13,3%

46,7%
20%
53,3%
40%

0%
0%
13,3%
40%

0%
0%
0%
6,7%

0%
6,7%
0%
0%

60%
40%
66,7%
66,7%

26,7%
53,3%
26,7%
33,3%

6,7%
6,7%
6,7%
0%

0%
0%
0%
0%

6,7%
0%
0%
0%

80%
93,3%
20%

6,7%
6,7%
20%

13,3%
0%
33,3%

0%
0%
26,7%

0%
0%
0%

53,3%

26,7%

20%

0%

0%

66,7%

33,3%

0%

0%

0%

60%

33,3%

6,7%

0%

0%

46,7%

46,7%

6,7%

0%

0%

60%

33,3%

6,7%

0%

0%

6,7%
6,7%
26,7%

26,7%
6,7%
26,7%

26,7%
46,7%
40%

40%
26,7%
6,7%

0%
13,3%
0%

20%

46,7%

26,7%

6,7%

0%

33,3%

46,7%

20%

0%

0%

53,3%
33,3%

33,3%
40%

13,3%
20%

0%
6,7%

0%
0%

20%
20%

33,3%
26,7%

26,7%
33,3%

6,7%
6,7%

13,3%
13,3%

Tabela 14. Avaliação da imagem institucional da UFBA, segundo os
coordenadores de escolas públicas

% Coordenadores de escolas públicas
Dimensões/itens
Corpo Docente:
1. Competência do corpo docente
2. Titulação acadêmica do corpo docente
3. Qualidade do ensino ministrado
4. Compromisso do professor com a instituição
Produção científica:
5. Número de pesquisadores
6. Incentivo à pesquisa na formação dos alunos
7. Quantidade e qualidade de publicações científicas
8. Importância das pesquisas para a sociedade
Corpo discente:
9. Recebe os alunos mais preparados pelo ensino médio
10. Exigência e rigor do processo seletivo
11. Oportunidade de acesso a estudantes mais carentes
12. Participação dos estudantes na vida política da
sociedade
Qualidade da formação profissional:
13. Oferece cursos de graduação relevantes para a
sociedade
14. Prepara bons profissionais para o mercado de
trabalho
15. Forma profissionais com maior capacidade crítica
16. Oferece o melhor elenco de cursos de mestrado e
doutorado
Instalações físicas/equipamentos
17. Qualidade das instalações físicas
18. Qualidade dos equipamentos pedagógicos
19. Localização das suas instalações
Relação com a sociedade:
20. Interação com as empresas e o setor produtivo
21. Interação com os movimentos sociais e setores
organizados da sociedade
22. Presença na vida cultural da Bahia
23. Compromisso social
Gestão Universitária:
24. Práticas democráticas de gestão
25. Qualificação dos gestores

A
melhor

Alternativas de avaliação
Em
Entre as
Entre
posição
melhore
as
intermes
piores
diária

Não sei

20%
40%
40%
0%

40%
60%
20%
20%

40%
0%
40%
60%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
20%

20%
0%
0%
20%

60%
80%
80%
20%

20%
20%
20%
40%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
20%

60%
60%
20%

20%
20%
0%

20%
20%
60%

0%
0%
20%

0%
0%
0%

40%

60%

0%

0%

0%

40%

60%

0%

0%

0%

40%

40%

20%

0%

0%

60%

40%

0%

0%

0%

40%

20%

40%

0%

0%

0%
0%
0%

0%
0%
40%

40%
80%
40%

60%
20%
20%

0%
0%
0%

0%

40%

20%

0%

40%

20%

80%

0%

0%

0%

20%
20%

60%
40%

20%
20%

0%
0%

0%
20%

0%
0%

40%
80%

20%
20%

0%
0%

40%
0%

Tabela 15. Avaliação da imagem institucional da UFBA, segundo os
coordenadores escolas particulares

% Coordenadores de escolas particulares
Dimensões/itens
Corpo Docente:
1. Competência do corpo docente
2. Titulação acadêmica do corpo docente
3. Qualidade do ensino ministrado
4. Compromisso do professor com a instituição
Produção científica:
5. Número de pesquisadores
6. Incentivo à pesquisa na formação dos alunos
7. Quantidade e qualidade de publicações científicas
8. Importância das pesquisas para a sociedade
Corpo discente:
9. Recebe os alunos mais preparados pelo ensino médio
10. Exigência e rigor do processo seletivo
11. Oportunidade de acesso a estudantes mais carentes
12. Participação dos estudantes na vida política da
sociedade
Qualidade da formação profissional:
13. Oferece cursos de graduação relevantes para a
sociedade
14. Prepara bons profissionais para o mercado de
trabalho
15. Forma profissionais com maior capacidade crítica
16. Oferece o melhor elenco de cursos de mestrado e
doutorado
Instalações físicas/equipamentos
17. Qualidade das instalações físicas
18. Qualidade dos equipamentos pedagógicos
19. Localização das suas instalações
Relação com a sociedade:
20. Interação com as empresas e o setor produtivo
21. Interação com os movimentos sociais e setores
organizados da sociedade
22. Presença na vida cultural da Bahia
23. Compromisso social
Gestão Universitária:
24. Práticas democráticas de gestão
25. Qualificação dos gestores

A
melhor

Alternativas de avaliação
Em
Entre as
Entre
posição
melhore
as
intermes
piores
diária

Não sei

40%
100%
60%
20%

60%
0%
40%
40%

0%
0%
0%
20%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
20%

60%
60%
40%
60%

20%
20%
40%
40%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

20%
20%
20%
0%

60%
80%
40%

20%
20%
40%

20%
0%
20%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

100%

0%

0%

0%

0%

80%

20%

0%

0%

0%

60%

40%

0%

0%

0%

40%

60%

0%

0%

0%

80%

20%

0%

0%

0%

0%
0%
0%

0%
20%
20%

60%
40%
80%

40%
20%
0%

0%
20%
0%

20%

60%

0%

0%

20%

80%

0%

0%

0%

20%

60%
60%

40%
20%

0%
20%

0%
0%

0%
0%

20%
20%

20%
20%

20%
0%

0%
0%

40%
60%

Tabela 16. Avaliação da imagem institucional da UFBA, segundo representantes
da mídia

% Representantes da mídia
Dimensões/itens
Corpo Docente:
1. Competência do corpo docente
2. Titulação acadêmica do corpo docente
3. Qualidade do ensino ministrado
4. Compromisso do professor com a instituição
Produção científica:
5. Número de pesquisadores
6. Incentivo à pesquisa na formação dos alunos
7. Quantidade e qualidade de publicações científicas
8. Importância das pesquisas para a sociedade
Corpo discente:
9. Recebe os alunos mais preparados pelo ensino médio
10. Exigência e rigor do processo seletivo
11. Oportunidade de acesso a estudantes mais carentes
12. Participação dos estudantes na vida política da
sociedade
Qualidade da formação profissional:
13. Oferece cursos de graduação relevantes para a
sociedade
14. Prepara bons profissionais para o mercado de
trabalho
15. Forma profissionais com maior capacidade crítica
16. Oferece o melhor elenco de cursos de mestrado e
doutorado
Instalações físicas/equipamentos
17. Qualidade das instalações físicas
18. Qualidade dos equipamentos pedagógicos
19. Localização das suas instalações
Relação com a sociedade:
20. Interação com as empresas e o setor produtivo
21. Interação com os movimentos sociais e setores
organizados da sociedade
22. Presença na vida cultural da Bahia
23. Compromisso social
Gestão Universitária:
24. Práticas democráticas de gestão
25. Qualificação dos gestores

A
melhor

Alternativas de avaliação
Em
Entre as
Entre
posição
melhore
as
intermes
piores
diária

Não sei

60%
50%
20%
20%

40%
50%
70%
30%

0%
0%
10%
30%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
20%

70%
60%
60%
60%

10%
30%
20%
40%

20%
10%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
20%
0%

60%
80%
30%

30%
10%
20%

0%
10%
40%

10%
0%
10%

0%
0%
0%

20%

50%

30%

0%

0%

40%

60%

0%

0%

0%

10%

90%

0%

0%

0%

30%

70%

0%

0%

0%

40%

50%

0%

0%

10%

0%
0%
20%

30%
20%
30%

10%
30%
50%

60%
30%
0%

0%
20%
0%

10%

40%

40%

0%

10%

30%

50%

20%

0%

0%

30%
20%

60%
60%

10%
20%

0%
0%

0%
0%

20%
10%

30%
60%

30%
10%

0%
0%

20%
20%

6. ANALISE E INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES ABERTAS

Esta parte do relatório analisa as respostas dos entrevistados às
questões abertas. No texto, as perguntas aparecem emolduradas, em
destaque. As respostas foram categorizadas e organizadas para apresentação
nos formatos de mapas, tabelas e citações das evocações dos entrevistados.

Questão 1. Uma instituição universitária é fundamental para o
desenvolvimento científico, tecnológico e cultural da sociedade. Em sua
opinião, qual é a mais importante instituição universitária da Bahia?

Sobre a primeira questão, os 100 respondentes, quando indagados para
indicar a instituição universitária mais importante da Bahia, a grande maioria
(97%) respondeu ser a Universidade Federal da Bahia (UFBA).
No mapa a seguir foram registrados os motivos que, segundo os
informantes, fazem da UFBA a universidade mais importante do Estado da
Bahia.

Estão representadas no mapa as evocações dos respondentes, agrupadas segundo categorias.

Questão 1.1 “Que motivos fazem da .... [ nome da instituição citada] .... a mais
importante da Bahia?”

Tabela 17. Motivos da importância da UFBA
Itens

Professor
Pub
Part

Estudante
Pub Part

Coordenador
Pub
Part

Evocação total
Mídia

Corpo Docente

11

11

15

13

3

2

7

62

Prestígio/Tradição

4

4

6

9

3

1

4

31

Ser Federal/Gratuidade

3

1

4

12

2

0

0

22

Corpo Discente

3

5

6

5

0

1

1

21

Produção Acadêmica

4

5

0

5

1

2

3

20

Qualidade da Formação

0

0

4

7

1

0

1

13

Quantidade de Cursos

2

0

4

0

0

1

2

9

Instalações/Equipamentos

1

1

3

2

0

0

0

7

Relação com a Sociedade

2

1

1

0

0

1

0

5

Outros

1

0

1

2

0

0

0

4

31

28

44

55

10

8

18

194

Total

A tabela 17 apresenta as 194 evocações dos respondentes quando
apontaram a UFBA como a melhor instituição universitária da Bahia. Dos
motivos citados foi possível organizá-los em 10 categorias, ordenadas pela
quantidade de evocações.
Corpo Docente - Apresentando 62 evocações, esta é a categoria onde se
concentra o maior número de citações. Na análise foi possível subdividi-la em
três subcategorias: uma referente especificamente aos professores (corpo
docente – 26 evocações); uma segunda abrangendo o ensino, que envolve a
atuação do corpo docente (ensino – 23 evocações) e uma terceira com 13
evocações sobre as duas subcategorias anteriores

(corpo docente / ensino)

. Pode-se então afirmar que os dados indicam ser o corpo docente da UFBA o
motivo de mais peso para situar a instituição como a mais importante da Bahia.
Dentre as citações podemos destacar alguns exemplos que melhor esclarecem
esta categoria:
“Quadro grande de doutores e mestres.” (Corpo Docente). Professor
de escola particular.

“Professores de alto nível”. (Corpo Docente). Estudante de escola
particular.
“Consegue cumprir todos os pré-requisitos acadêmicos para formação
dos alunos” . (Ensino). Representante da Mídia.

Prestígio/ Tradição – Nesta categoria 31 respondentes trouxeram como
característica importante da UFBA o tempo de existência e seu renome, ou
seja, tradição e prestígio. Importante salientar que geralmente o prestígio e a
tradição da UFBA estão relacionados a evocações que se referem ao
reconhecimento no mercado de trabalho.
“Tempo de ensino que lhe dá nome honrado no mercado de trabalho”
(Representante da Mídia).
“É mais bem vista fora do Brasil” (Estudante de escola particular).

Ser Federal/ Gratuidade – Obtendo 22 referências esta categoria reúne as
respostas que qualificam a UFBA por ser gratuita, não voltada para o lucro e
também por ser um órgão Federal.
“...ensino público de qualidade”. (Estudante de escola pública).
“Ser gratuita (governo federal)”.(Professor de escola pública).

Produção Acadêmica – Obteve 20 citações. Qualifica a UFBA pela grande
produção científica, ou seja, a sua grande quantidade de pesquisas e o alto
investimento nessa área, o que traz contribuições à sociedade.
“Preocupação com a produção científica”;“Centro acadêmico mais
importante em termos de pesquisa”. (Professor de escola particular).

Corpo Discente – Esta categoria inclui referências ao vestibular como um
processo seletivo elaborado e rigoroso o qual por conseqüência acaba por
selecionar os melhores alunos. No total foram registradas 21 citações.
“O processo seletivo é o mais completo e seleciona os melhores
alunos”. (Vestibular e Alunado). Professor de escola particular.
“A dificuldade para entrar é uma vantagem para a universidade”
(Vestibular). Estudante de escola particular.

Qualidade

da

Formação

Profissional

-

Suas 13 evocações estão

relacionadas à facilidade do novo profissional em ingressar no mercado de
trabalho em função de ter sido estudante da UFBA. Interessante notar que
quando citada esta categoria geralmente está relacionada ao prestígio e a
tradição da UFBA.
“Mais qualificação para o mercado de trabalho”. (Estudante de escola
particular).
“Forte influência no mercado de trabalho”. (Estudante de escola
particular).

Quantidade de Cursos - Com nove citações esta categoria faz referências à
grande variedade cursos oferecidos pela UFBA.
“...amplitude de cursos”. (Estudante de escola pública).
“...atuação em vários campos do conhecimento”. (Representante da
Mídia).

Instalações / Equipamentos – Contém sete evocações que qualificam as
instalações físicas da UFBA como um dos motivos que fazem desta
universidade uma das instituições mais importantes da Bahia.
“Melhores recursos” ;“investir em pesquisa e laboratório”. (Estudante
de escola particular).

Relação com a Sociedade - Com cinco citações esta categoria teve a menor
freqüência em relação às outras (com exceção da categoria “Outros”), fazendo
referência ao contato da UFBA com outros segmentos sociais incluindo
atividades como palestras realizadas pela universidade para a sociedade.
“...convênios com empresas e instituições da Sociedade Baiana,
Brasileira e Internacional”. (Coordenador de escola particular).
“...interação com a sociedade em eventos, palestras”. (Professor de
escola pública).

Estão representadas no mapa as evocações dos respondentes, agrupadas segundo categorias.

Questão 2. Dentre as notícias veiculadas sobre a UFBA (em jornais e TV)
no último ano, quais você ainda se lembra?

Tabela 18. Notícias veiculadas sobre a UFBA
Itens
Cotas
Greves
Fraude as Cotas
Produção Acadêmica
Vestibular
Insegurança e estrutura
Qualidade de um curso
Carência de Recursos/Falta de Investimento
Horário
Salário
Não lembro
Outros

TOTAL

Professor
Part Pub
8
11
3
5
2
2
3
4
2
2
2
1
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
21
30

Estudante Coordenador
Part Pub Part
Pub
10
7
3
2
6
7
0
2
10
6
1
2
2
2
1
1
7
4
0
0
2
1
0
0
3
0
0
0
0
0
1
1
1
2
0
0
1
1
0
0
1
7
0
0
1
1
0
0
44
38
6
8

Mídia

TOT

5
3
2
3
1
3
1
0
0
0
1
1
20

46
26
25
16
16
9
5
5
3
2
9
5
167

A tabela 18 contém evocações citadas pelos entrevistados e se refere às
últimas notícias sobre a UFBA na mídia baiana. As notícias citadas, foram
agrupadas em 12 categorias, ordenadas em função da quantidade de
evocações.
Cotas: Foi a categoria mais citada, tendo 46 evocações e se refere às cotas de
uma maneira mais abrangente, como a discussão sobre a sua implementação,
por exemplo. Nesta categoria foram excluídas as citações relacionadas às
fraudes nas cotas. Estas, pelo número de resposta, se constituem numa nova
categoria.
Greves: Com 26 evocações, esta categoria inclui apenas citações relativas à
greve, tanto dos professores quanto dos funcionários, de maneira bem
abrangente. Apenas uma pessoa citou a não participação da UFBA na greve
nacional de 2005.

Fraude às Cotas: As 25 evocações situadas nesta categoria se referem
especificamente à fraude nas cotas, ou seja, pessoas que fraudaram o histórico
escolar para entrar na UFBA através das vagas reservadas a estudantes de
escola pública.
Produção Acadêmica: Refere-se às pesquisas e cursos realizados pela
UFBA. Teve 16 citações.
Vestibular: Também com 16 evocações, esta categoria é referente às notícias
relacionadas ao vestibular em geral, ou seja, orientação, inscrição, resultados.
Não lembro: Esta categoria inclui as nove pessoas que não relataram
nenhuma evocação ou relataram não lembrar.
Insegurança e estrutura física: Com nove citações, esta categoria se refere
às evocações sobre o estado de conservação da UFBA, que muitas vezes
compromete a segurança de seus estudantes devido aos seus problemas
estruturais. Entre elas, houveram também duas alusões à extensão da UFBA
para outras cidades e municípios, com criação de novos campi.
Qualidade de alguns cursos: As cinco citações apresentadas nesta categoria
são referentes à qualidade de alguns cursos específicos, como a condição de
um dos laboratórios de Medicina ou sobre a faculdade de Direito (não
especificando claramente qual a notícia veiculada).
Carência de Recursos Falta de Investimento: Com cinco citações, elas se
referem às notícias sobre a falta de recursos financeiros e humanos relativos à
UFBA.
Outros: Também com cinco evocações, esta categoria se refere à citações
importantes, que não foram categorizadas como por exemplo, a reforma
universitária, concurso de professores substitutos e a privatização.

Horário: Com três citações, esta categoria é referente às evocações sobre
horários irregulares de aulas, distribuídas entre os turnos.
Salário: Com apenas duas citações, esta categoria se refere às condições
salariais do corpo docente da UFBA, e sua conseqüente insatisfação.

Estão representadas no mapa as evocações dos respondentes, agrupadas segundo categorias.

Questão 4. “Que aspectos a UFBA deveria mudar para ampliar a sua importância
e contribuição para a sociedade baiana?”

Tabela 19. Mudanças necessárias para ampliação da importância da UFBA
Professor
Itens
Instalações / equipamentos
Cotas
Corpo Docente
Relação com a sociedade
Produção acadêmica
Investimentos
Vagas
Horários
Qualidade da formação profissional
Oportunidade para: estudante
carente e escola pública
Greves
Não Precisa Melhorar
Outros

TOTAL

Estudante

Coordenador

Mídia

TOTAL

Part
3
2
2
8
4
2
1
4
2

Pub
6
4
3
2
3
5
3
2
1

Part
12
10
8
2
4
3
6
1
0

Pub
7
3
4
2
1
1
1
2
2

Part
1
0
0
0
1
0
1
1
1

Pub
2
1
1
0
0
1
1
0
2

4
1
2
3
3
3
0
1
0

35
21
20
17
16
15
13
11
8

0

1

2

5

0

0

0

8

0
0
3

0
0
0

2
0
0

3
2
2

0
0
1

1
0
0

0
0
1

6
2
7

31

31

52

35

6

9

18

182

A tabela 19 refere-se às evocações citadas pelos respondentes que
apontaram mudanças necessárias para que a UFBA possa ampliar sua
importância e sua contribuição para a sociedade baiana. As mudanças citadas
foram organizadas em 13 categorias, ordenadas na tabela acima, segundo a
quantidade de evocações.
Através da análise da contribuição dos respondentes sobre a questão 4
(tabela 19) pode-se perceber uma maior participação e envolvimento dos
estudantes das escolas particulares através do percentual de evocações
(28,6%) comparado com todas as outras categorias de entrevistados.
Destacam-se a quantidade de evocações sobre: mais instalações físicas e
equipamentos , cotas, corpo docente e solicitação de aumento de vagas.

Instalações

físicas/

Equipamentos:

Categoria

mais

citada,

com

35

evocações de mudanças sugerindo que a UFBA deve promover esforços, no
sentido de melhorar e ampliar as instalações físicas e realizar reformas

estruturais A maioria das respostas deve-se aos estudantes de escolas
particulares.
“Melhorar e reformar os prédios e comprar novos materiais”; “Melhorar
as
instalações
físicas.”;“Melhoria
de
instalações
físicas/equipamentos...” (Estudantes de escolas particulares)
“Melhorar as instalações físicas e os equipamentos”. (Professores de
escolas públicas)
“Em primeiro lugar a infra-estrutura...” (Representantes da Mídia)
Cotas: Segunda categoria mais citada, com o registro de 21 evocações, referese à implantação das cotas, como uma importante mudança a ser realizada
pela UFBA. Contudo, sugestões opostas foram indicadas, como: reformular o
sistema de cotas (10); acabar com as cotas apenas para negros (5); diminuir o
percentual reservado aos cotistas (3); aumentar o número de vagas para os
alunos de escolas públicas e para alunos negros (3). Aproximadamente 50%
das 21 evocações foram citadas por estudantes de escolas particulares, com
posições negativas, seguidos pelos professores de escolas públicas e
estudantes de escolas públicas, tendo os últimos uma posição mais positiva.
“Processo seletivo não deveria ter a divisão de cotas”; “Redução de
cotas” “Acho que a UFBA deveria rever seus conceitos em relação às
cotas, pois para mim, não justifica ter cotas para negros, pois não é a
cor que define capacidade ou inteligência de uma pessoa”.
(Estudantes de escolas particulares)
“Aumentar o numero de vagas para os alunos de escolas públicas.”;
“Maior numero de vagas para negros”. (Estudantes de escolas
públicas).
Corpo Docente - Apresentando 20 evocações, esta categoria integra
indicações sobre

mais investimentos na qualificação, melhores salários e

contratação dos professores. Interessante notar que esta categoria está
intimamente correlacionada à categoria greves. As opiniões dos entrevistados
sugerem que a qualificação e melhores salários poderiam minimizar as greves.
“Maior número de professores titulados a serem contratados”.
( Coordenador de escola pública)

“É super carente a formação didática do professor”. (Professor de
escola particular).
“Recompor o corpo docente com novos mestres”; “Um melhor plano de
carreira (Cargos e salários) para os professores”. (Representantes da
Mídia).
“Salários melhores para os professores”; “Os professores devem ter
mais compromisso”; “Melhorar as condições de trabalho dos
professores”; “dar melhores condições aos professores para dar aula
(salário) para evitar greves”;“melhorar a forma de coordenar os
educadores (questões trabalhistas, salários) a fim de evitar tantas
greves”. (Estudantes de escolas públicas).
Relação com a sociedade: Esta categoria traz como importante modificação
uma melhor e maior interação com diversos setores da sociedade, setor
produtivo, escolas e professores do ensino médio e atuação social. Dos 10
professores de escolas particulares entrevistados, oito fizeram menção a um
maior incentivo desta categoria.
“Incluir a sociedade, mesmo os que não são estudantes, no que
acontece na UFBA”; “promoção de debates e palestras abertas ao
publico e maior divulgação das últimas.” (Estudantes de escolas
particulares).
“Melhorar sua interação com o setor produtivo”. (Representante da
Mídia).
“Aproximação maior com o ensino médio (corpo docente público e
privado)”; “Integração maior com as industrias (química, elétrica...)”;
“promover uma maior interação com as escolas de ensino médio”;
“Criar atividades de integração com a sociedade.”; “uma maior
abertura à sociedade.”
(Professores de escolas particulares).
“Poderia haver projetos feitos pelos grupos de alunos concluintes para
atuação na sua área em favelas e na sociedade em geral, visando um
retorno maior à sociedade, como projetos de urbanização, saúde, etc”.
(Professor de escola pública).
Produção Acadêmica – Obteve 16 citações, em sua maioria sugerindo maior
investimento em pesquisa e na divulgação dos trabalhos realizados na UFBA.
Os professores e estudantes de escolas particulares trouxeram maior
contribuição nesta categoria, juntos totalizam 50% das evocações.
“Viabilizar uma maior divulgação
(Coordenador de escola particular).

dos

trabalhos

científicos”.

“Buscar sempre melhorias, incentivando pesquisas e os alunos para
que eles sejam os melhores, patrocinando e investindo”; “Incentivar e
custear pesquisas e o desenvolvimento de novas tecnologias.” (
Estudantes de escolas particulares).
“Socializar as publicações”; “Maior integração da UFBA à sociedade,
através da promoção de cursos e pesquisas”; “ampliação do setor de
pesquisa”. (Professores de escolas particulares).
Investimentos: Nesta categoria foram colocadas evocações que solicitam
maior busca de investimentos e criação de novos cursos das mais diversas
áreas da UFBA.
“Buscar mais investimentos”; “Também acho que a instituição poderia
se atualizar e estar mais adequada ao mercado de trabalho”.
(Representantes da Mídia).
“Conseguir mais recursos para graduação”; “Criar novos cursos
(Fisioterapia)”. (Professores de escolas públicas).
Vagas: Aumento de vagas nos cursos da UFBA. Quase 50% das respostas a
essa categoria vieram de estudantes de escolas particulares.
“Aumentar o número de vagas.”; “Aumentar o número de vagas nos
cursos mais procurados”; “Ampliar quantidade de vagas”. (Estudantes
de escolas particulares).
“Ampliar o número de vagas (muito restrito) em vista que na Bahia a
população carente é maior (a maioria dos alunos que entram têm
dinheiro)” (Professor de escola pública).
Horários: Solicitação de que os horários de estudo sejam mais compatíveis
com horários de trabalho.
“Racionalizar os turnos de aula”; “Distribuição da carga horária” “Criar
cursos noturnos alternativos para quem trabalha durante o dia”.
(Professores de escolas particulares).
Qualidade da formação profissional: As evocações estão intimamente
ligadas à melhoria de ensino.
“Se preocupar mais com a formação dos profissionais de Licenciatura
(Educação)”. (Coordenador de escola pública).

“Os professores devem ajudar e incentivar bastante”. (Estudante de
escola pública).
Oportunidade para: estudante carente e escola pública: Apesar de não se
referirem a cota, as respostas dessa categoria trazem uma demanda em
oportunizar o acesso e incentivar a permanência na UFBA aos alunos pobres.
“Abranger uma maior parcela da população carente”. (Estudante de
escola particular)
“Proporcionar mais oportunidades de acesso à faculdade pelos alunos
carentes”. (Estudante de escola pública).
“Abrir maior possibilidades de permanência dos alunos carentes nos
cursos de graduação, evitando evasão” Professor de escola pública
Outros: Com sete evocações, esta categoria se refere às citações que não
foram categorizadas
“O vestibular é muito conteudista”. (Coordenador de escola
particular).
“Melhorar atendimento, recepção” . (Estudante de escola pública).
“Democratização”. (Representante da Mídia).
Greves: Com apenas seis evocações, esta categoria inclui apenas citações
relativas à greve.
“Acabar com as greves”. (Coordenador de escola pública).
“Diminuir o número de greves” “Uma delas são as greves. Isso faz com
que haja uma interrupção nos estudos e diminuindo a empolgação do
estudante”. (Estudantes de escolas públicas)
Não precisa melhorar: Dois participantes de escolas públicas afirmaram que a
UFBA não precisaria melhorar em nenhum aspecto.

Na etapa a seguir serão apresentados resultados sobre os três
respondentes que não citaram a UFBA na questão 1.
1. Uma instituição universitária é fundamental para o desenvolvimento
científico, tecnológico e cultural da sociedade. Em sua opinião, qual é a mais
importante instituição universitária da Bahia?
1.2. [Caso a UFBA não seja a instituição mais importante citada em 3]. Na
sua lista de instituições universitárias da Bahia, em que lugar você colocaria
a UFBA?
1.3. Que motivos fazem com que a UFBA, em sua opinião, não seja a mais
importante instituição universitária da Bahia?

Somente

três

dos

entrevistados,

apontaram

outra

instituição

universitária: Faculdade Baiana (Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública),
Universidade Católica do Salvador e uma resposta indefinida “Algumas
faculdades particulares estão com bons resultados. Ex: FACS, Jorge Amado“.
Interessante notar que os respondentes foram diversos: estudante de
escola particular; estudante de escola pública; representante da mídia. Desse
universo citaram como motivos dessas instituições serem as mais importantes
da Bahia, evocações como: cursos de fisioterapia e medicina serem muito
bons; por terem cursos completos; com bons professores; boa infra-estrutura e
qualidade do ensino.
Segundo o ponto de vista dos entrevistados sobre a colocação da UFBA,
estes alocaram a UFBA em segundo lugar, terceiro e último. Entre motivos de a
UFBA não ser a instituição mais importante encontra-se a desorganização de
horário, as greves e os problemas com a infra-estrutura.

7. ANOTAÇÕES FINAIS
A despeito do caráter restrito do presente estudo que investigou a
imagem da Universidade Federal da Bahia, adotando como participantes uma
amostra intencional, não probabilística, integrada por profissionais e estudantes
da educação básica e por representantes dos meios de comunicação social, os
dados coletados e analisados, produziram resultados muito positivos, sendo a
UFBA apontada como a mais importante instituição universitária da Bahia, pela
grande maioria dos entrevistados (97%).
Os resultados da investigação, relacionados às questões abertas,
mostram como principais determinantes desta posição de destaque da UFBA,
algumas características da instituição, tais como: corpo docente pós-graduado
e concursado; qualidade do ensino oferecido; prestígio e tradição; dependência
administrativa federal e gratuidade; perfil de seu corpo discente; produção
acadêmica ampla e diversificada; qualidade da formação com oferta de cursos
reconhecidos e aceitos no mercado.
Na perspectiva de melhoria e ampliação da contribuição da UFBA à
sociedade baiana, os participantes apontaram como mudanças necessárias:
ampliação e melhoria das instalações físicas e equipamentos; revisão da
política de cotas; recomposição do quadro docente e contratação de
professores titulados e concursados; melhoria dos salários e das condições de
trabalho para evitar greves; maior interação com a sociedade com destaque
para o setor produtivo, escolas, professores do ensino médio, e atuação social;
maior divulgação da pesquisa, socialização das publicações, promoção de
debates, cursos e outros eventos.
Ainda, a pesquisa mostrou que, no último ano notícias sobre a UFBA
foram veiculadas por jornais e TV, sendo as mais evocadas e comentadas
pelos entrevistados as que levantaram e discutiram temas relacionados a:
sistema de cotas – sua implantação, rejeição por estudantes de escolas
particulares e aprovação por estudantes de escolas públicas, fraudes; greves
de docentes e funcionários; produção acadêmica - pesquisa e cursos de

extensão;

vestibular - edital, orientação, concorrência, inscrição e taxa de

isenção para alunos de escola pública.
Na perspectiva mais quantitativa do estuda da imagem da UFBA, a
análise dos dados das questões fechadas aponta por um lado, uma avaliação
muito positiva da grande maioria das dimensões estudadas, e por outro, uma
avaliação negativa relacionada a uma das dimensões investigadas sobre a
imagem pública desta instituição.
Além da avaliação “muito positiva” da imagem institucional geral,
situam-se na escala de avaliação nos níveis “muito positiva” e “positiva”
imagens relacionadas a seis dimensões/itens pesquisados: corpo docente competência dos professores; titulação acadêmica, qualidade do ensino,
compromisso do professor com a instituição; produção científica – número de
pesquisadores, incentivo à pesquisa na formação dos alunos, quantidade e
qualidade de publicações científicas, importância das pesquisas para a
sociedade; corpo discente – ingressos mais preparados pelo ensino médio,
exigência e rigor do processo seletivo, oportunidade de acesso a estudantes
mais carentes, participação dos estudantes na vida política da sociedade;
qualidade da formação profissional – oferta de cursos de graduação
relevantes para a sociedade, preparação de bons profissionais para o mercado
de trabalho, formação de profissionais com maior capacidade crítica, oferta do
melhor elenco de cursos de mestrado e doutorado; relação com a sociedade
– interação com empresas, setor produtivo, movimentos sociais e setores
organizados da sociedade, presença na vida cultural da Bahia, compromisso
social; gestão universitária – qualificação dos gestores; práticas democráticas
de gestão.
Sobre o parágrafo anterior, que focaliza a imagem da UFBA como muito
positiva / positiva, destaca-se um único item avaliado como “extremamente
positivo”, a oportunidade de acesso a estudantes mais carentes (dimensão
corpo discente). Também, é importante assinalar que foram avaliados
simplesmente como “positivos”, os itens compromisso do professor com a
instituição (corpo docente); interação com as empresas e setor produtivo

(relação com a sociedade), práticas democráticas de gestão (gestão
universitária) e a própria dimensão gestão universitária.
Também, a investigação mostrou um ângulo negativo da imagem
institucional. Foi localizada neste nível da escala, apenas a dimensão que diz
respeito à qualidade das instalações físicas. Contudo, a avaliação de seus itens
apresentou variações, tais como: “muito negativa” a qualidade das instalações
físicas; “negativa” a qualidade dos equipamentos pedagógicos; “positiva” a
localização de suas instalações.
Os dados do estudo também indicam diferenças significativas quanto à
avaliação da imagem institucional, quando são observadas as respostas de
diferentes grupos. Por um lado, os participantes ligados à rede particular de
ensino destacaram uma imagem positiva da UFBA ao valorizarem a instituição
como um centro de produção de conhecimento; o perfil dos ingressos, a
qualidade da formação profissional oferecida e a relação com a comunidade
baiana. Também este mesmo grupo, realizou uma avaliação mais severa,
portanto mais negativa, das condições físicas da instituição.
Por outro, os participantes da rede de escolas públicas, avaliaram de
forma mais negativa a UFBA no que diz respeito à produção científica, ao perfil
dos ingressos, à qualidade da formação e à relação com a sociedade,
registrando, noutra direção uma avaliação menos severa da qualidade das
instalações físicas da instituição.
Ainda, os resultados do estudo permitem identificar um quadro das
dimensões/itens mais desconhecidos da instituição, a partir dos elevados
percentuais

de

respostas

“não

sei”.

Considerando

a

totalidade

dos

entrevistados foram destacados os seguintes aspectos como aqueles que o
público mais desconhece, chegando a não opinar: a gestão universitária,
considerando seus dois itens: as práticas democráticas e qualificação dos
gestores; a produção científica no que diz respeito ao número de
pesquisadores e quantidade e qualidade das publicações científicas; o corpo
docente no que concerne especificamente ao compromisso do professor com
a instituição; a qualidade dos equipamentos pedagógicos.

Como esta investigação integra um projeto mais amplo de pesquisa de
auto-avaliação da UFBA, estes resultados podem ser comparados aos de
outros estudos para que seja possível obter uma avaliação institucional mais
abrangente, incluindo informantes / avaliadores externos e internos. Também,
estes resultados podem ser motivadores para a realização de novos estudos
de imagem institucional. Ainda, como sugestão, estes resultados podem ser
analisados na perspectiva de busca de indicações / recomendações para
melhoria da gestão universitária.
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PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DOS CANDIDATOS INSCRITOS E CLASSIFICADOS NO
CONCURSO VESTIBULAR DA UFBA – 2001/20041
1. APRESENTAÇÃO

A universidade pública vem desempenhando um papel de fundamental
importância no crescimento e desenvolvimento social, econômico e cultural no
Brasil. Sua participação atuante e consciente em vários setores da sociedade tem
contribuído de forma decisiva para o processo de mudanças desencadeadas,
principalmente, a partir da segunda metade do século passado.
Neste contexto, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) vem participando
ao longo de seus 58 anos do processo de desenvolvimento regional e nacional
com a realização de estudos sistemáticos de seus problemas e com a formação
de quadros científicos e técnicos ao nível de suas necessidades. Por este motivo,
a UFBA se consolidou ao longo de sua história como um importante instrumento
de incentivo à cultura, economia e política no âmbito da sociedade baiana.
Para a transformação desta instituição visando o cumprimento de suas
principais diretrizes voltadas para o desenvolvimento científico e tecnológico da
região é preciso contar com os esforços não apenas dos servidores técnicoadministrativos e docentes, mas também de todos os seus alunos. Neste sentido,
é de suma importância que a UFBA tome conhecimento do perfil da demanda que
pleiteia o acesso a esta instituição através do seu processo seletivo, já que parte
dela ingressará futuramente na instituição. De posse desse conhecimento, a
Universidade poderá criar mecanismos para melhor planejar as suas ações e
metas futuras em relação ao atendimento a esta demanda.
Este documento visa, portanto, apresentar o perfil sócio-econômico dos
candidatos inscritos e classificados no vestibular da UFBA. Esperamos que estas
informações sejam úteis a pesquisadores, professores, estudantes, enfim, a todos
1
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os interessados em conhecer um pouco mais sobre a demanda social desta
universidade.
2. INTRODUÇÃO

No âmbito da sociedade baiana predomina a idéia de que as vagas da
Universidade Federal da Bahia são preenchidas, em sua maioria, por alunos da
cor branca, procedentes das escolas particulares e cujas famílias pertencem às
classes média e alta. É comum a afirmação de que “a UFBA é uma instituição
elitizada” e que não atende à sua verdadeira demanda na condição de
universidade pública e gratuita. Com este documento, a instituição pretende
contribuir para que a comunidade acadêmica e a sociedade civil tome
conhecimento dos números que mostram a realidade da instituição. Estes dados
poderão ou não confirmar a visão de “universidade elitista” que a UFBA tem
sustentado.
O Governo atual, através do Ministério da Educação, desencadeou um
amplo processo de discussão, diante da demanda dos diversos setores da
sociedade civil organizada, onde ficou constatado que o racismo tem estado
presente nas universidades públicas brasileiras. Por conseguinte, o MEC tem
acenado positivamente junto às iniciativas de instituições de educação superior
que se mostrem dispostas a adotar políticas de cotas e outras medidas de ações
afirmativas para promover o acesso de negros às universidades públicas.
No bojo dessa discussão, a UFBA, em 2004, acenou com a implantação da
política de cotas para pretos, pardos, índios, índio-descendentes e estudantes
provenientes das escolas públicas. Atualmente tem concedido, também, o
benefício da isenção de taxas no seu processo seletivo aos candidatos que
comprovem que não possuem condições financeiras para o pagamento das
mesmas. Enfim, é importante ressaltar que esta Universidade tem envidado
esforços no sentido de criar mecanismos que facilitem o acesso e a permanência
de todos a esta instituição, procurando respeitar e valorizar a diversidade.

Com o intuito de conhecer a real demanda dos candidatos a uma vaga
nesta Universidade, quanto a cor, procedência, sexo, inscritos por área de
conhecimento, faixa etária e de renda, dentre outros é que apresentamos, por
intermédio desta publicação, um estudo sobre o perfil dos candidatos inscritos e
classificados no processo seletivo da UFBA no período 2001/20042.
3. ANÁLISE DA DEMANDA

Distribuição dos candidatos por área de conhecimento
A distribuição geral de candidatos ao Concurso Vestibular da UFBA, por
área de conhecimento, apresenta algumas informações importantes e que devem
ser consideradas no processo de tomada de decisão dos gestores da instituição
em relação aos próximos concursos. No período 2001-2004 os cursos da Área III
(Filosofia e Ciências Humanas) mantiveram a hegemonia quanto ao número de
candidatos inscritos no Vestibular, representando, em média, 41,8% das
inscrições (figura 1). Entretanto, nos últimos dois anos tem havido um maior
equilíbrio entre os cursos da Área III com os da Área II (Ciências Biológicas e
Profissões da Saúde) que, em média, representam 34% dos inscritos. Vale
ressaltar que os dados não apontam variações acentuadas no percentual de
inscritos em nenhuma das áreas, com exceção da Área III que revelou uma queda
de 10,7% no período.
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Fonte: SSOA/CPD
Figura 1. Candidatos Inscritos no Vestibular por área de Conhecimento (%) - 2001/2004

No entanto, o que mais vem preocupando a instituição neste momento é a
tendência de queda no número de inscrições ao Concurso Vestibular,
notadamente nos últimos dois anos (sem considerar o ano de 2005 que também
confirmou esta tendência). Considerando os dados do período 2001-2004 o
número de inscritos apresentou um decréscimo de 16,5%. As causas apontadas
pela direção do Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação (SSOA) remetem a
um conjunto de fatores, como por exemplo, as longas paralisações ocorridas na
Universidade a cada ano que desestimulam os candidatos e atrapalham a
definição do calendário letivo. A expansão do número de vagas oferecidas pelas
instituições privadas de ensino superior é também apresentada como uma das
principais causas da queda do número de candidatos inscritos no vestibular da
UFBA.
Os candidatos classificados, por sua vez, estão distribuídos basicamente
entre os cursos das áreas I (Matemática, Ciências Físicas e Tecnologia), II e III.
Do total de candidatos classificados, cerca de 86% pertencem a uma destas áreas.
As áreas IV (Letras) e V (Artes) representam apenas 14% do total. É importante
observar, ainda, que no período 2001-2004 houve um aumento de 4,7% no
número de vagas na UFBA, representando a criação de mais 176 (tabela 1) .
Os dados da tabela abaixo indicam uma evolução do número de vagas
criadas no período 2001/2004 em quatro das cinco áreas de conhecimento. A

exceção fica por conta da área I, onde nenhuma vaga foi criada neste período.
Proporcionalmente, a área que apresentou um maior crescimento neste aspecto
foi a área IV, com uma expansão de 17% das vagas oferecidas. Em termos
absolutos, no entanto, o maior aumento foi registrado na área III com a criação de
70 novas vagas. Vale ressaltar que alguns cursos da área de Artes (V) geralmente
deixam de preencher algumas vagas em virtude da necessidade de comprovação
de habilidades específicas por parte dos candidatos.

Tabela 1. Evolução do nº de vagas na UFBA, por área de conhecimento 2001/2004
Área de
Conhecimento
Área I
Área II
Área III
Área IV
Área V
Total de Vagas
Fonte: SSOA/CPD

Ano
2001
995
950
1.305
180
315
3.745

2002
995
960
1.345
210
336
3.846

2003
995
960
1.345
210
336
3.846

2004
995
995
1.375
210
346
3.921

Localização do estabelecimento onde concluiu o ensino médio
Os dados indicam que, em média, 72,4 % dos candidatos inscritos
concluíram o ensino médio em escolas localizadas na capital, sendo que cerca de
23,4% são oriundos de escolas do interior do Estado. Estes dados evidenciam a
necessidade da UFBA expandir o seu processo de seleção para outros municípios,
além da capital, como alternativa para alcançar um maior contigente de candidatos,
notadamente aqueles provenientes das escolas públicas dos municípios.
Pensando nisso, no Concurso Vestibular 2005 a UFBA realizou provas em quatro
municípios do interior visando descentralizar a aplicação dos exames. Para os
próximos anos existe a expectativa de aumentar o número de municípios sediando
a realização do vestibular da UFBA.

Entre os candidatos classificados, 76,6% estudaram em escolas da capital
no ensino médio, enquanto que 18,3% estudaram em escolas localizadas nos
municípios. Como nem todos os candidatos classificados – oriundos do interior –
são dotados de boas condições financeiras para se manterem na capital é
essencial que a UFBA disponibilize recursos para investimentos na ampliação e
manutenção das residências universitárias para o atendimento a esta demanda.
Não basta apenas atrair a participação dos alunos provenientes de outros
municípios sem, no entanto, oferecer condições para que o mesmo possa
freqüentar o curso escolhido, caso obtenha a aprovação no vestibular.

Distribuição dos candidatos por sexo e estado civil
Em relação à distribuição dos candidatos por sexo, mostram os dados que
as mulheres representam a maioria entre os inscritos (em média 54,3%) mas, em
relação aos classificados, há um maior equilíbrio entre homens e mulheres, com
uma pequena predominância do sexo masculino (em média 50,6%). Entretanto,
em 2004, o percentual de candidatos do sexo masculino (57,3%) superou os do
sexo feminino pela primeira vez neste período, sendo que entre os classificados
as mulheres vêm apresentando uma ligeira predominância nos últimos dois anos.
Em relação à distribuição dos candidatos por estado civil, mostram os
dados que cerca de 93,3% dos inscritos são solteiros, sendo registrado percentual
semelhante entre os classificados. Os candidatos casados correspondem a 5% do
total de inscritos, sendo que, destes, 35,2% declararam que o seu cônjuge
trabalha; 23,6% que são donas de casa; e.21% são estudantes.

Distribuição dos candidatos por faixa etária
Os dados indicam que, em relação à faixa etária, os maiores percentuais de
inscritos e classificados estão entre os candidatos com até 22 anos,
representando cerca de 71% dos inscritos e 73,5% dos classificados. Estes
números evidenciam o perfil jovem dos estudantes que concorrem a uma vaga
nesta Universidade, bem como daqueles que ingressam na instituição pela via do
vestibular.

No entanto, considerando a faixa etária dos candidatos por área de
conhecimento, são percebidas algumas mudanças nesses resultados. Entre as
cinco áreas da UFBA, apenas a I e a III apresentam resultados semelhantes ao
perfil global da instituição (figura 2). Na área II estão localizados os candidatos
mais jovens ao vestibular, sendo que cerca de 79% dos candidatos inscritos têm
até 22 anos; enquanto que, entre os classificados, este índice sobe para 86%.
Apresenta também o menor índice de candidatos classificados com idade superior
a 25 anos. Em relação às áreas IV e V ocorre o processo inverso ao da área II,
predominado as faixas de 20 a 22 e de 23 a 25 anos, tanto entre os inscritos
quanto aos classificados. Vale ressaltar, ainda, que as áreas IV e V apresentam o
maior percentual de candidatos classificados com idade acima de 28 anos, cerca
de 20% do total de vagas.
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Figura 2. Percentual dos candidatos classificados no Vestibular da UFBA, por faixa
etária 3 e área de conhecimento
Distribuição dos candidatos segundo o tipo de residência dos pais
Em relação ao tipo de residência dos pais, a maioria dos candidatos
inscritos (cerca de 85%) respondeu que a moradia é própria. Percentual

3

Valor médio referente ao período 2001/2004.

semelhante foi observado também entre os candidatos classificados. Quanto ao
local de residência atual, em média 83,5% dos candidatos inscritos e 88,2% dos
classificados responderam que residem na capital do Estado.
Distribuição dos candidatos segundo a procedência no ensino médio
É comum no âmbito da sociedade baiana a afirmação de que a UFBA é
uma instituição elitizada e que não atende à sua verdadeira demanda na condição
de universidade pública e gratuita. Para muitos, o aceso dos alunos provenientes
das escolas públicas a esta instituição só se dá por meio do ingresso em cursos
pouco concorridos e, portanto, menos prestigiados dentro da universidade e no
mercado de trabalho.
Apontam ainda os críticos que, sendo a Bahia um estado formado por uma
população de maioria afrodescendente, é de fundamental importância que esta
universidade crie mecanismos no sentido de proporcionar maiores condições de
acesso e permanência destas pessoas à instituição. Segundo dados divulgados
pelo IBGE, por meio do Censo Demográfico 2000, 73,2% da população baiana é
composta por pretos e pardos. Neste sentido, a sociedade tem exigido desta
instituição a adoção de políticas afirmativas que visem a equalização do acesso de
negros e brancos ao ensino superior.
No bojo dessas discussões e na busca por alternativas no sentido de
atender às reivindicações da sociedade, a UFBA, em 2004, acenou com a
implantação da política de cotas para negros, pardos, índios e estudantes
provenientes das escolas públicas. O concurso vestibular de 2005 é o primeiro a
ser realizado nestes moldes na instituição.
Os dados obtidos por meio do questionário sócio-econômico mostram que
no período 2001-2004, em média, 41,5% das inscrições ao Concurso Vestibular
da UFBA foram de alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas.
No entanto, entre os candidatos classificados esse percentual cai para 33,8, ou
seja, a participação dos alunos da escola pública entre os classificados é
proporcionalmente menor em relação aos inscritos (figura 3).

De acordo com a figura 3, também, é possível observar que enquanto o
percentual de candidatos inscritos oriundos das escolas públicas vem se
mantendo em um patamar semelhante ao longo do período 2001/2004, entre os
classificados a realidade é diferente. Entre os anos de 2002 e 2004 a participação
dos estudantes das escolas públicas no rol dos classificados diminuiu
gradualmente. Esta tendência de queda, aliás, é um dos fatores que justificam a
adoção de uma política de cotas que vise corrigir as distorções apresentadas no
preenchimento das vagas desta universidade.
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Figura 3. Candidatos inscritos e classificados no Vestibular da UFBA que cursaram
todo o ensino médio na rede pública, em % - 2001/2004

Enquanto isso, entre os alunos que cursaram todo o ensino médio em
escolas particulares ocorre o processo inverso: representam 49,2% dos inscritos e
59,2% dos classificados (figura 4).
Apesar de haver certo equilíbrio entre os candidatos inscritos segundo a
procedência no ensino médio (41,5% a 49,2%, escola pública e particular,

respectivamente), nota-se um maior distanciamento quanto ao percentual de
classificados (33,8% a 59,2%). Estes dados evidenciam a necessidade da adoção
de mecanismos (política de cotas, por exemplo) que conduzam a um maior acesso
dos estudantes oriundos da rede pública a esta Universidade.
Vale ressaltar ainda que, enquanto a participação dos candidatos oriundos
de escolas públicas variou negativamente no período 2002/2004, entre os
candidatos provenientes das escolas particulares o resultado foi inverso. Neste
período a representação dos alunos da rede privada nas listas de classificados do
vestibular da UFBA cresceu gradativamente. Esses resultados trazem novamente
à pauta de discussões algumas idéias sobre o pagamento de taxas por parte dos
alunos que por elas podem pagar.
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Figura 4. Candidatos inscritos e classificados no Vestibular da UFBA que cursaram
todo o ensino médio na rede pública, em % - 2001/2004

Observando os dados sobre a procedência dos estudantes classificados
quanto à escola em que concluíram o ensino médio, de forma global, ou seja,
considerando a média simples entre todos os cursos da UFBA, a participação dos
alunos oriundos da escola pública (33,8%) não é tão pequena como se propaga.
Todavia, ao se considerar a origem dos candidatos classificados dos cursos

considerados de maior status social (e econômico) nota-se que a situação de
exclusão em relação aos alunos da escola pública se torna latente. No Concurso
Vestibular de 2004, por exemplo, dos 58 cursos desta instituição, 32 estavam
abaixo da média global de 33,8% (candidatos classificados que concluíram todo o
ensino médio em escola pública).
Em cursos como Direito 4 (14,2%), Medicina (9,5%), Odontologia (10,1%),
Comunicação e Jornalismo (14,2%), Psicologia (17,3%) e Fonoaudiologia (13,6%),
por exemplo, a presença de alunos oriundos das escolas públicas é muito
pequena (figura 5). Com isso, acentuam-se as desigualdades sociais e
econômicas não só no âmbito da universidade, como também em todos os outros
setores, já que estes futuros profissionais ingressarão no mercado de trabalho.
Isso faz com que as pessoas que possuem um maior poder aquisitivo tenham
acesso aos cursos financeiramente mais rentáveis e de maior status, enquanto
que a população de média e baixa renda continua ingressando nos cursos de
menor prestígio social, notadamente as licenciaturas.
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Valores médios considerando o período de 2001 a 2004.
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Figura 5. Percentual de Alunos classificados no vestibular da UFBA, nos cinco
cursos mais concorridos, que concluíram o ensino médio exclusivamente em
escolas públicas - 2004

Entre os cursos onde ingressam um maior número de estudantes advindos
das escolas públicas estão as licenciaturas – Física (54,1%) , Química (52,1%),
Matemática (53,8%), Geografia (58,2%), Letras (58,8%) e Teatro (57,9%) – e o
bacharelado em Biblioteconomia (71,4%).
Um dado importante que merece destaque diz respeito ao curso de Física
oferecido à noite, onde 71% dos candidatos classificados são oriundos das
escolas públicas. Para esses candidatos, aliás, o curso noturno representa a única
forma de ingressar em uma instituição superior de ensino, uma vez que
necessitam trabalhar durante o dia para conseguirem se manter na universidade.
Isso mostra a necessidade imperiosa que tem a UFBA de oferecer cursos
noturnos, visto que uma parcela considerável (em média 92%) dos candidatos
inscritos no Vestibular pretende trabalhar durante a sua permanência na instituição.

Distribuição dos candidatos segundo a cor ou raça
Os dados indicam que 59% dos inscritos ao vestibular da UFBA declararam
que são pretos ou pardos. Esta é uma informação importante para o planejamento
desta universidade, uma vez que a partir do Concurso Vestibular 2005, um dos
critérios para o preenchimento da reserva de vagas do Programa de Ações
Afirmativas da UFBA5, é a cor/raça do candidato.
Entre os candidatos classificados os pretos ou pardos ocupam cerca de
55% do total de vagas na instituição. É interessante observar que este índice,
relativamente elevado, é composto basicamente de pardos. Apenas 14% dos
inscritos e 11,5% dos classificados declararam a cor preta (ver figura 6). Estes
dados condizem com os resultados apresentados pelo IBGE, por meio do censo,

5

A Resolução 01/04, art. 3, do CONSEPE estabelece que 43% das vagas de cada curso serão
preenchidas na seguinte ordem de prioridade: a) estudantes que tenham cursado todo o ensino
médio e pelo menos uma série entre a Quinta e a oitava do ensino fundamental na escola pública,
sendo que, desses, pelo menos 85% de estudantes que se declarem pretos ou pardos; b) no caso
de não preenchimento dos 43% de vagas... previstas no parágrafo anterior, estas devem ser
destinadas aos estudantes oriundos das escolas particulares que se declararem pretos ou pardos.

que indica que 13% da população do Estado da Bahia é formada por pretos e
60,2% de pardos.
O Programa de Ações Afirmativas prevê ainda a ampliação da participação
de índios e índio-descendentes nesta instituição 6 . Mostram os dados que, em
média, apenas 1,8% dos candidatos classificados no Concurso Vestibular da
UFBA no período 2001/2004 são índios ou índio-descendentes. Estes dados
indicam a necessidade de ampliação do acesso destes estudantes à Universidade
Federal da Bahia no intuito de fortalecer e reconhecer a diversidade racial e os
valores culturais da população brasileira. Além disso, esta iniciativa é importante
no sentido de tentar superar as desigualdades raciais existentes no Brasil, não
apenas na educação, como também em outros setores da sociedade.
Por sua vez, os brancos e amarelos – que não participam da política de
cotas da Universidade – representam, juntos, 38,7% dos candidatos inscritos e
43,5% dos classificados. Proporcionalmente, estes percentuais são maiores que
os apresentados pelo IBGE na contagem da população branca e amarela do
Estado da Bahia que é de 25,4%.
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estudantes além do número de vagas para índios aldeados ou moradores de áreas remanescentes
de quilombos que tenham cursado da quinta série do ensino fundamental até a conclusão do
ensino médio integralmente em escolas públicas.
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Figura 6. Distribuição do percentual de candidatos classificados no Concurso
Vestibular segundo a cor ou raça na UFBA - 2001/2004

Ao analisar os dados de distribuição dos classificados segundo a cor ou
raça, por curso, é possível constatar que na maioria deles os pretos e os pardos
representam a cor hegemônica. Em 2001, por exemplo, em 50,9% dos cursos da
UFBA os pretos e pardos representavam a maioria dos ingressantes. Esta
participação foi aumentando e, em 2004, chegou a cerca de 81%. Vale ressaltar
que o percentual de candidatos (inscritos) que declararam a cor preta ou parda
cresceu gradativamente no período 2001-2004. Considerando os anos de 2001 e
2004 este crescimento ficou em torno de 17,2%. Estes dados tanto podem indicar
um aumento do número de inscritos da cor preta ou parda, como também um
aumento em virtude da iminência da adoção da política de cotas nesta
Universidade.
Os dados sobre a participação dos pretos e pardos entre os ingressantes
da UFBA podem parecer infundados – apesar de estarem embasados nos
questionários respondidos pelos próprios candidatos – visto que há um consenso
de toda a sociedade de que eles são minoria nesta instituição. No entanto, os
dados indicam que esta é uma “meia verdade”. Os candidatos classificados que
declaram a cor preta realmente são minoria, em média 11%; contudo, os
candidatos de cor parda representam cerca de 38,5% dos ingressos, percentual
semelhante ao da cor branca (36,7%).
O que parece claro, contudo, é a existência de cursos nos quais o ingresso
dos candidatos de cor preta – e mesmo dos pardos – é bem inferior em relação
aos brancos, notadamente aqueles que conferem um maior status social e
econômico. Em cursos como Medicina (36,6%), Direito (37,6%), Odontologia
(35,6%) e Fonoaudiologia (37,8%) a representação dos pretos e pardos é
visivelmente menor. Com isso, o que se observa é que as pessoas que não têm
acesso a estes cursos terminam recorrendo a outros menos rentáveis - mas de
igual importância – economicamente. Isso faz com que as pessoas de cor branca
continuem tendo maior acesso aos cursos financeiramente mais rentáveis e de

maior status, enquanto que a população de cor parda e preta (geralmente mais
pobres) continua ingressando nos cursos de menor prestígio social, notadamente
nas licenciaturas.
Entre os cursos que contam com o maior percentual de pretos e pardos
entre os classificados no vestibular estão Física - diurno e noturno - (66,2%),
Química (65%), Matemática (60,8%), Geografia (61,9%) e Letras Vernáculas
(62,2%), todos de licenciatura, além do bacharelado em Biblioteconomia (72,1%).
Distribuição dos candidatos ao vestibular segundo o tipo de ensino médio
freqüentado

Considerando os resultados globais, fica constatado que a maior parte dos
candidatos inscritos (73%) cursou o colegial durante o ensino médio. Este
percentual, aliás, é semelhante ao apresentado entre os classificados (77%). Em
seguida estão os candidatos que fizeram cursos técnicos durante este nível de
ensino, com 14% dos inscritos e 15% dos classificados.
Os dados indicam, ainda, que a área II concentra o maior percentual dos
inscritos (80%) e dos classificados (88%) que cursaram o colegial. A área IV, por
sua vez, apresenta o menor índice entre os inscritos (53%) e classificados (64%).
Distribuição dos candidatos segundo a sua experiência anterior em
vestibular
Os dados indicam que a maioria dos inscritos (61,8%) já concorreu ao
vestibular em anos anteriores. É interessante observar que entre os candidatos
classificados a experiência anterior em concursos vestibulares teve um peso maior
que entre os inscritos, uma vez que cerca de 74,7% deles já possuíam esta
experiência.
Ao analisar os dados sobre a experiência dos candidatos em concurso
vestibular, por área, fica constatado que a área IV concentra o maior percentual
dos inscritos (75,2%) e classificados (80,5%) com experiência anterior.

Entre os candidatos inscritos com experiência anterior em vestibular, a
maioria dos (43,4%) prestou o exame apenas uma vez. Este percentual é
semelhante também entre os candidatos classificados (43,1%).
Distribuição dos candidatos segundo a razão de ter feito curso preparatório

Os dados indicam que 59,1% dos candidatos inscritos estudaram para o
Concurso Vestibular em cursos preparatórios, popularmente conhecido como
“cursinhos”. Entre os candidatos classificados, 57,8% escolheram esta forma de
preparação . A análise dos dados por área de conhecimento indica que a área IV
concentra o maior percentual de candidatos que se prepararam por meio dos
cursinhos (64,5%), enquanto que a área V apresenta o menor índice (49,4%).
Para a maioria dos candidatos inscritos (67,7%), a principal razão de ter feito
curso preparatório foi a de estar constantemente atualizando e ampliando os
conhecimentos.
Distribuição dos candidatos segundo os motivos que os levaram a escolher
o curso
De acordo com os dados apresentados no questionário sócio-econômico
respondido pelos alunos o principal motivo que os levaram a escolher o curso foi a
adequação deste às suas aptidões (69,6%). Um aspecto importante a ser
observado diz respeito ao percentual de candidatos que escolheram o curso
devido à expectativa de maiores oportunidades de emprego. Em média, apenas
10,5% dos candidatos inscritos declararam ter feito sua opção pensando neste
motivo. O total dos que optaram por um curso tendo por critério principal o
oferecimento de vantagens econômicas também é muito pequeno, cerca de 3%
(figura 7).
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Figura 7. Distribuição dos candidatos inscritos no Concurso Vestibular, segundo os
motivos que os levaram a escolher o curso. UFBA 2001/2004.

Ao considerar os dados por área de conhecimento não são notadas
mudanças significativas em relação aos dados globais apresentados acima. A
exceção fica por conta da área V, onde, em média, apenas 2,8% dos candidatos
inscritos declararam ter optado pelo curso por causa das oportunidades de
emprego que ele oferece, sendo que 1,4% orientaram a sua opção tencionando
obter vantagens econômicas após a conclusão do curso. Em contrapartida, a área
V é a que apresenta o maior percentual (82,7) de candidatos que escolheram o
curso sob a justificativa de estar mais adequado às suas aptidões.
Um outro dado importante está relacionado com as influências recebidas
pelo candidato para a escolha do curso. Os dados indicam que a influência dos
pais neste processo têm sido muito pequena em relação às demais. Em média,
apenas 5,7% dos candidatos declararam que receberam influência dos seus pais
na escolha do curso. Na verdade, a maioria dos candidatos (44%) informou por
meio do questionário que não recebeu nenhum tipo de influência para fazer a sua

escolha. Este resultado está coerente com os cerca de 70% que disseram estar
escolhendo o curso de acordo com suas aptidões.
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Figura 8. Percentual da Expectativa dos candidatos em relação ao curso superior UFBA - 2001/2004

Expectativa dos candidatos em relação ao curso superior
Para a maioria dos candidatos o principal fator de motivação para ingressar
no curso escolhido é a possibilidade de acesso a uma formação profissional
(48,3%). Para 19,8% dos inscritos é a expectativa de formação de uma
consciência crítica que faz com que eles enfrentem a maratona do vestibular para
garantir o acesso a um curso superior. O aumento do conhecimento, por sua vez,
é o fator de motivação para 15,2% dos interessados em ingressar nesta instituição.

Distribuição dos candidatos segundo a sua situação de trabalho

Quanto à responsabilidade pelo sustento da família os dados do
questionário sócio-econômico mostram que cerca de 77% dos candidatos ao
vestibular da UFBA são sustentados pelo pai ou pela mãe. Em razão disso, cerca
de 85% dos candidatos declararam que ainda moram com a sua própria família.
Analisando os dados por área de conhecimento, observa-se que a área II
concentra o maior percentual de candidatos que são sustentados pelos pais
(88,1%); a área V, por sua vez, registra o menor percentual (70%).
Os candidatos ao Concurso Vestibular da UFBA, em sua maioria (71,1%),
não exercem atividade remunerada (figura 9). Entre os que trabalham, o maior
índice pertence àqueles que são empregados mas recebem ajuda financeira da
família (47,8%). Em seguida estão aqueles que trabalham, se sustentam e ainda
ajudam a família (26%). Entre os candidatos classificados os resultados estão
próximos do valor referente aos inscritos.
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Figura 9. Percentual da participação dos candidatos ao vestibular da UFBA
na vida econômica da família 7.
7

Média do período 2001/2004.

A análise dos dados por área de conhecimento indica que os cursos das
áreas I e III apresentam resultados próximos da média global em relação ao não
exercício de atividade remunerada, 66,8% e 67,5%, respectivamente. A área II,
por sua vez, concentra o maior percentual de candidatos que não exercem
atividade remunerada (81,3%). As áreas IV e V têm resultados parecidos e
apresentam os menores índices de candidatos que não exercem atividade
remunerada: 53,21% e 56,24%, respectivamente.
Entre os candidatos que trabalham os tipos de ocupação mais comuns são
as atividades de escritório, professores primários e afins, profissionais e técnicos
de nível médio, técnicos diversos e outros trabalhos não-qualificados. Vale
ressaltar que estes resultados valem tanto para os candidatos inscritos como para
os classificados no Concurso Vestibular da UFBA.
Apesar do consenso que há no âmbito da sociedade baiana de que o aluno
que ingressa na UFBA não pode trabalhar durante o curso, os dados indicam que
cerca de 92,5% dos candidatos inscritos têm a pretensão de trabalhar enquanto
fizer o curso superior. Entre os candidatos classificados o percentual é também
semelhante (94%). A análise dos dados por área de conhecimento indica que há
uma proximidade em relação aos resultados globais. Entre essas áreas a que
apresenta o maior percentual de candidatos que não tencionam trabalhar durante
a sua permanência no curso é a área de Ciências Biológicas e Profissões da
Saúde (II) com 10,7% dos inscritos.

Distribuição dos candidatos por faixa de renda familiar

A idéia comumente propagada na sociedade e aceita principalmente pelos
defensores da privatização da educação superior é a de que quem estuda em
universidade pública é o estudante oriundo de família com alto poder aquisitivo.
Os dados coletados a partir das respostas dos alunos ao questionário sócioeconômico, no entanto, indicam resultados diferentes. Todavia, é importante
observar que estes resultados são globais, ou seja, consideram a totalidade dos

candidatos classificados ao vestibular, sem considerar, portanto, os resultados por
área de conhecimento ou por curso. Os dados por curso (notadamente os mais
concorridos) irão ratificar a idéia de uma universidade (ainda) elitista defendida por
muitos – o que será tratado mais adiante.
Os números mostram que no período 2001/2004, em média, 58,7% dos
candidatos classificados no Concurso Vestibular da UFBA têm uma renda familiar
inferior a dez salários mínimos (SM). Mostram os dados, ainda, que em média
27,8% dos classificados estão situados na faixa inferior a cinco salários mínimos
(figura 10).
Estes resultados refutam os argumentos daqueles que questionam o
volume de recursos aplicados nas universidades públicas, alegando que os
beneficiados são apenas aqueles indivíduos situados entre os 10% mais ricos da
população. Alguns críticos defendem, inclusive, a transferência de parte dos
recursos financeiros das universidades públicas ao programa de crédito educativo
para ajudar estudantes de baixa renda a cursar faculdades privadas.
De acordo com a figura 10, é possível observar, também, que o percentual
de candidatos classificados cuja renda familiar é de até cinco salários mínimos
tem crescido gradativamente ao longo do período em análise. Aliás, esta é a única
faixa de renda que vem apresentando uma tendência de crescimento neste
período, uma vez que as restantes têm demonstrado um movimento de queda nos
últimos anos. No entanto, é preciso cautela na análise destes resultados, pois, de
um lado, pode parecer positivo o registro de um maior número de ingressantes
oriundos de famílias com renda inferior a cinco salários mínimos na instituição. Por
outro lado, podem representar uma queda do poder aquisitivo da sociedade
baiana em conseqüência da retração do crescimento econômico registrado em
todo o país.
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Figura 10. Percentual de candidatos classificados no Concurso Vestibular
por faixa de renda familiar- UFBA, 2001/2004
A análise dos resultados por área de conhecimento indica que a área IV
apresenta o maior percentual de representação entre os candidatos classificados
com renda familiar inferior a dez salários mínimos. É importante ressaltar, também,
que 41% dos classificados desta área têm uma renda de até cinco salários
mínimos. Por outro lado, a área que concentra o maior percentual de candidatos
classificados com renda superior a dez SM é a área II com cerca de 44,7%, sendo
que 21,4% tem renda superior a vinte SM.
No entanto, considerando o período 2001/2004 tem-se observado uma
tendência de crescimento significativa, em todas as áreas, do ingresso de
estudantes pela via do vestibular situados na faixa de renda familiar de até cinco
SM (figura 11). Os maiores índices de aumento ocorreram nas áreas IV e V com
variação de cerca de 80% cada uma. Em contrapartida, os classificados situados
na faixa superior a vinte SM têm diminuído em todas as áreas, à exceção da área I
que se manteve no mesmo patamar.
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Figura 11. Percentual de candidatos classificados no Concurso Vestibular
com renda familiar de até cinco salários mínimos - UFBA, 2001/2004.

Quando se fala em distribuição dos candidatos ao Concurso Vestibular por
faixa de renda é imprescindível que seja feita uma análise considerando cada um
dos cursos, e não somente os resultados globais ou por área de conhecimento. Os
dados do questionário sócio-econômico do Provão de 2003 constataram que
determinados cursos, notadamente aqueles cujos vestibulares são os mais
concorridos, como Medicina, Odontologia, Computação, Arquitetura, Direito, entre
outros, são os que possuem o maior número de alunos com a faixa de renda mais
alta. Isto decorre das dificuldades enfrentadas pelos alunos de baixa renda
durante toda a sua formação educacional, desde a educação infantil até o ensino
médio.

O Concurso Vestibular da UFBA, por sua vez, apresenta resultados
semelhantes aos apresentados pelo Provão do MEC. Os cinco cursos de maior
concorrência (média do período 2001-2004) neste Concurso - Medicina (31,29),
Psicologia (23,76), Direito (23,45), Comunicação com habilitação em Jornalismo
(22,43) e Ciência da Computação (19,81) – absorvem um alto percentual de
candidatos classificados oriundos de famílias com renda mensal superior a dez
salários mínimos (figura 12). O curso de Direito lidera este ranking com uma média
de 71% dos classificados pertencentes a esta faixa de renda, seguidos de
Medicina (65%) e Comunicação (64%).
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Figura 12. Percentual dos alunos classificados no vestibular da UFBA, nos cinco
cursos mais concorridos, segundo a faixa de renda familiar

Em contrapartida, os cinco cursos menos concorridos – Desenho e Plástica
(2,82), Licenciatura em Teatro (3,00), Composição e Regência (3,30), Estatística
(3,46) e Geologia (3,78) – apresentam como ingressantes, pela via do vestibular,

um baixo percentual de candidatos oriundos de famílias com faixa de renda
superior a dez salários mínimos. No curso de Licenciatura em Teatro, por exemplo,
apenas 14,2% dos candidatos classificados pertenciam a famílias situadas nessa
faixa de renda.
Os resultados apresentados acima mostram claramente a necessidade
dessa instituição de ensino adotar medidas que visem não apenas ao aumento do
acesso dos estudantes de baixa renda a esta universidade, como também através
de meios que proporcionem o acesso aos cursos mais concorridos.

Distribuição dos candidatos segundo o nível de instrução dos pais

Os dados sobre a distribuição dos candidatos segundo o nível de instrução
do pai indicam que, em média, 63,4% dos pais possuem, no mínimo, o colegial
completo (equivalente ao ensino médio). Entre os candidatos classificados esse
índice alcança 71,1%. Chama a atenção o fato de que entre os inscritos cerca de
16,7% dos pais têm, no máximo, o primário completo (equivalente ao 1º segmento
do ensino fundamental). Entre os classificados esse percentual chega a 12,3%.
Analisando a figura 13 observa-se que a variável nível de instrução do pai
exerce influência no resultado do vestibular no que se refere à aprovação ou não
do candidato. Como mostra a figura, 32,3% dos candidatos classificados são filhos
de pais que possuem o nível superior completo. Esse percentual, inclusive, é
superior ao de candidatos inscritos cujos pais têm nível superior completo (23%).
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Figura 13. Distribuição dos candidatos ao Concurso Vestibular da UFBA segundo o
nível de instrução do pai 8.

Em relação à distribuição dos candidatos segundo o nível de instrução da
mãe mostram os dados que, em média, 59,2% dos candidatos inscritos têm mãe
com, no mínimo, colegial completo (equivalente ao ensino médio). Considerando
os candidatos classificados esse índice chega a 74,4%. Por outro lado, 13,6% das
mães dos inscritos estudaram apenas até o ensino primário (equivalente ao ensino
fundamental), enquanto que entre os classificados esse índice é de 10%.

8

Valores médios no período 2001/2004.
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Figura 14. Distribuição dos candidatos ao Concurso Vestibular da UFBA segundo
o nível de instrução da mãe 9.

Analisando a figura 14 observa-se que a variável nível de instrução da mãe
também exerce influência no resultado do vestibular no que se refere à aprovação
ou não do candidato. Como mostra a figura, 30,8% dos candidatos classificados
são filhos de mães que possuem o nível superior completo.

9

Valores médios no período 2001/2004.

Distribuição dos candidatos segundo a ocupação principal dos pais

Em relação à distribuição dos candidatos segundo a ocupação principal do
pai, os dados mostram uma vasta gama de opções, dentre as quais se destacam,
quanto à freqüência, os profissionais liberais ou técnicos de nível superior (8%) e
os proprietários de pequenas empresas (8,8%). Entre os classificados os
resultados são semelhantes: 11,8% e 8,8%, respectivamente.
Quanto à ocupação principal da mãe os dados indicam, assim como em
relação aos pais, uma grande variedade de opções. Entre elas as mais freqüentes
são as atividades de docência nos diversos níveis de ensino (15,8%); em seguida
vem a propriedade de pequenas empresas com cerca de 5,4% do total. Entre os
classificados

esses

resultados

também

são

parecidos:

16,8%

e

5,2%,

respectivamente. Vale ressaltar, ainda, que 22% dos candidatos inscritos
responderam que sua mãe não exerce atividade remunerada. Enquanto isso, em
relação ao pai, esse índice é de apenas 3,7%.
4. CONCLUSÃO

Com este estudo, a Universidade Federal da Bahia pretendeu informar à
comunidade acadêmica e à sociedade baiana em geral sobre as principais
características sociais e econômicas que formam o perfil dos pleiteantes a uma
das concorridas vagas nesta instituição. Para tanto, foram consideradas as
respostas dadas pelos candidatos por meio do questionário sócio-econômico
quando da inscrição no processo seletivo.
A análise dos dados veio ratificar algumas impressões da sociedade em
relação ao perfil daqueles que ingressam na instituição pela via do vestibular.
Assim, a idéia de que os cursos mais concorridos têm preenchido a maioria de
suas vagas com pessoas da cor branca, oriundos das escolas particulares e com
renda familiar superior a dez salários mínimos foi amplamente confirmada.

A realidade dos dados obtidos por meio do questionário mostrou também
que o perfil dos candidatos que ingressam nos cursos menos concorridos e,
portanto, de menor prestígio social, é bem diferente do exposto acima. Nestes, a
maioria dos ingressantes são da cor preta ou parda, concluíram o ensino médio
com exclusividade em escolas da rede pública e são oriundos de famílias com
renda inferior a dez salários mínimos.
A análise fria dos números, no entanto, veio refutar algumas “verdades”
tidas como incontestáveis. Um claro exemplo disso é a idéia amplamente
difundida na sociedade de que a maioria dos estudantes da UFBA é oriunda de
famílias com alto poder aquisitivo. Os dados apresentados indicaram que no
período 2001/2004, em média, 58,7% dos candidatos classificados no Concurso
Vestibular da UFBA têm uma renda familiar inferior a dez salários mínimos.
Mostram os dados, ainda, que em média 27,8% dos classificados estão situados
na faixa inferior a cinco salários mínimos.
Estes resultados refutam os argumentos daqueles que defendem a
privatização das universidades públicas, alegando que estas atendem apenas aos
indivíduos situados entre os 10% mais ricos da população.
Outro ponto que merece destaque diz respeito à comparação entre o
percentual de pretos e pardos com os alunos procedentes das escolas públicas,
critérios básicos adotados para a política de cotas. Isto porque, enquanto 55% das
vagas existentes na UFBA são ocupadas por pretos e pardos (média do período
2001/2004), os alunos oriundos de escola pública ocupam apenas 33,8% delas,
sendo que em relação aos cursos mais concorridos esses percentuais são ainda
menores.
Em suma, este documento passa a se constituir em mais um dos
instrumentos de que dispõe esta instituição para tornar cada vez mais efetiva a
mais nobre das suas vocações: a de contribuir, de maneira decisiva para o
desenvolvimento econômico sustentável da região, por meio da geração do
conhecimento e do saber, pressuposto fundamental para a promoção humana e
inclusão social. Assim, a UFBA estará preparada para desempenhar o papel
fundamental no desenvolvimento econômico e social do Estado da Bahia,

constituído por cidadãos em permanente processo de formação, intelectualmente
preparados para enfrentar os desafios do novo século.

ESTUDO DE EGRESSOS DA UFBA
CPA

ESTUDO DE EGRESSOS DA UFBA 1

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório é parte de um conjunto de estudos realizados no âmbito da
Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal da Bahia, durante os
anos de 2005 e 2006.

O estudo foi realizado com o apoio da Pró-Reitoria de

Planejamento, da Faculdade de Educação e do Núcleo de Pesquisa em Políticas e
Gestão da Educação, do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação da
UFBA.
A pesquisa, coordenada por um professor da própria CPA, foi realizada com o
apoio de cinco estudantes de graduação do curso de pedagogia da UFBA: Sandra
Damasceno Serra, Amélia Rodrigues da Silva, Aline Sacramento, Natália Portella
Póvoa dos Santos e Daiane Barbosa Galvão.
Os resultados aqui apresentados devem ser tomados com reserva porque não
foi possível localizar e entrevistar os egressos amostrados probabilisticamente. As
dificuldades encontradas e a justificativa para a realização e a divulgação do estudo
estão descritas na metodologia.

2. METODOLOGIA
O estudo inicial previa entrevistar um subconjunto representativo da população
de concluintes de 2003 a 2004 com a utilização de uma amostra aleatória simples. A
partir da população de concluintes fornecida pela Universidade, foi calculada a
amostra probabilística; o instrumento para a coleta de dados foi um questionário
combinando questões fechadas e abertas.
A aplicação do instrumento foi feita por duas estudantes do curso de
pedagogia que trabalharam como voluntárias 2. A Comissão Própria de Avaliação –
1

Estudo realizado pela CPA sob a coordenação de J.A.Lordêlo.

CPA expediu circular solicitando apoio de todos os coordenadores de colegiado de
curso.

Posteriormente,

as

pesquisadoras

procuraram

pessoalmente

cada

coordenador de curso, identificando-se e apresentando documento formal. Alguns
conselhos profissionais também foram contatados. Apesar de vários esforços, a
localização dos egressos amostrados foi muito difícil; os colegiados de cursos não
dispõem de sistemas de localização de egressos. Muitas vezes, o egresso já não
tinha o mesmo endereço. Outras vezes, quando localizado, não tinha disponibilidade
de tempo para responder a pesquisa. A CPA providenciou uma linha telefônica
exclusiva para a realização das entrevistas e também recorreu aos endereços
eletrônicos dos egressos para enviar a entrevista pela internet. Contudo, a taxa de
resposta foi muito baixa.
Dadas as dificuldades em alcançar o tamanho e garantir a representatividade
da amostra, a equipe decidiu entrevistar qualquer egresso localizado da população.
Ainda assim, a taxa de retorno não melhorou, o que não chega a ser surpreendente,
pois essa tem sido uma dificuldade clássica em estudos de egressos em várias
instituições.
Mesmo tendo sido constatado que o número de respondentes era muito pouco
significativo, ainda assim, os dados coletados foram analisados e publicados,
considerando uma avaliação preliminar, que em certa medida, sugeria alguma
homogeneidade nas respostas dos egressos.
Os dados das questões fechadas foram analisados com a utilização de um
programa de computador, específico para análises de estatísticas sociais. As
questões abertas foram categorizadas e analisadas.

3. RESULTADOS

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa realizada
com egressos da Universidade Federal da Bahia. Os dados coletados através da
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Neste caso, Professor Coordenador do estudo assumiu o compromisso de conceder,
posteriormente, o aproveitamento de estudos como atividade complementar de pesquisa.

aplicação de questionários aos ex-alunos da referida instituição, foram categorizados
e passam a ser apresentados.
Composição da “amostra”
Participaram da pesquisa cinqüenta e cinco egressos de vinte e três cursos de
graduação da UFBA, concluintes no período compreendido entre 1981.1 e 2005.1. A
maior incidência de formaturas (17,6%) ocorreu no semestre 2003.2. Os dados
coletados mostram um maior percentual de egressos das Ciências Humanas (61,8%)
e dentro desta Área destacam-se o Curso de Pedagogia (18,2% de egressos) e o
Curso de Psicologia (10,9% de egressos).

Tabela 1. Composição da “amostra” de egressos da UFBA
1981.1 / 2005.1
Área
Ciências Exatas
Ciências Biológicas
Ciências Humanas
Letras
Artes
Total

Egressos
N
08
10
34
02
01
55

Egressos
%
14,5
18,3
61,8
3,6
0,8
100,0

Formação e trabalho simultâneos
Constatou-se que 92,5% dos graduados trabalharam durante o período em que
fizeram o curso. Esta dupla jornada de estudo e trabalho ocorreu segundo uma
destas situações: durante todo o curso, durante a maior parte do curso, ou por pouco
tempo durante o curso. Apenas 7,4% dos entrevistados nunca trabalharam enquanto
estudaram. Portanto, a grande maioria dos participantes teve que conciliar estudo e
trabalho durante a realização do curso de graduação.

Formação extra-classe
Quanto à participação em atividades não curriculares, no âmbito da
Universidade, os dados da pesquisa revelaram que a maior parte dos egressos não
declarou qualquer envolvimento em: projetos de pesquisa - PIBIC ou similar (74,5%);

atividades em empresa do tipo Junior (91,3%); diretórios acadêmicos (80,9%). Foi
percebida, apenas, uma efetiva participação (66,7%) em congressos científicos.
Além disso, registrou-se também certo equilíbrio nos resultados que se referem à
questão “outros tipos de atividades” (50% disseram que participaram, 50%
declararam que não). Esses índices evidenciam o baixo grau de envolvimento dos
estudantes em diversas atividades promovidas pela Universidade, o que pode ser
atribuído, dentre outros fatores, ao fato da grande maioria dos egressos ter declarado
trabalhar durante a realização do curso de graduação, não podendo, assim,
envolver-se com atividades acadêmicas consideradas não obrigatórias.

Estudos pós-graduados
No que concerne à continuação dos estudos após a conclusão do curso, um
pouco mais da metade dos egressos pesquisados não fez nenhum tipo de pósgraduação. Os que continuaram os estudos contabilizam um total de 47,1% dos
entrevistados.
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Figura 1. Percentual dos egressos que realizaram ou não pós-graduação

Dentre esses, a maior parte optou pela especialização e apenas uma minoria
(11,3%) fez mestrado. Este índice dos alunos que continuaram os estudos após a

graduação é considerável, apesar de não ser o ideal, pois mostra que uma parcela
de egressos deu continuidade à sua formação após a conclusão do curso.

A UFBA também para a Pós-Graduação
A UFBA foi a instituição mais escolhida pelos egressos para fazer o curso de
pós-graduação apresentando um resultado de 54,5% das opções. Enquanto que um
pouco mais de 36% dos graduados optaram por uma instituição particular.

A UFBA novamente
Quando levantada a hipótese de se fazer uma outra graduação, a grande
maioria dos entrevistados (80,8%) também indicaram como instituição de preferência
a Universidade Federal da Bahia, o que confirma o seu favoritismo.
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Figura 2. Instituições indicadas para realização de uma segunda graduação

Qualidade: a UFBA em relação as demais instituições
Sobre a qualidade da graduação cursada na UFBA, trinta e nove dos egressos
entrevistados apontaram que era o curso de melhor qualidade entre todos os outros
oferecidos na mesma época em outras instituições de ensino e apenas dois
afirmaram ser um curso mais fraco que outros do mesmo período. Com relação às
mudanças ocorridas na graduação ao longo do tempo, houve um equilíbrio de
opiniões: 49,1% dos egressos consideram que houve piora na qualidade ou não
souberam avaliar se houve melhora ou piora, já os 50,9% restantes afirmam ter
ocorrido melhoras ou permanência da qualidade.
Ainda sobre a qualidade da graduação 90,6% consideram a graduação da
UFBA como a de maior prestígio, opinião ratificada pelos quarenta e sete
entrevistados que afirmam: as melhores chances e oportunidades no mercado de
trabalho são direcionadas aos egressos da Universidade Federal da Bahia.
Em se tratando dos profissionais egressos de outras instituições de ensino que
concluíram o mesmo curso, vinte e seis, ou seja, 48,1%, dos entrevistados se
consideram mais preparados do que colegas formados em outra instituição, 32,7%
não souberam avaliar a existência ou não de uma superioridade acadêmico/
profissional e apenas um entrevistado se considera menos preparado do que os
egressos de outras faculdades.
Os egressos também foram interrogados sobre as contribuições da UFBA e do
seu respectivo curso em sua vida pessoal, profissional e ética. A grande maioria
(83,6% e 85,4%) dos egressos considera-se, grande ou medianamente contemplada
pela universidade em sua formação como cidadãos e como profissionais éticos,
respectivamente.
Em relação ao interesse científico, 56,3% afirmaram terem sido despertados
para a carreira. Financeiramente falando, 51% dos egressos entrevistados
consideram que obtiveram um retorno financeiro proporcionado pelo curso em grau
mediano, enquanto 9% afirmaram não ter obtido nenhum retorno.
Avaliação dos docentes da UFBA pelos egressos

Os professores da UFBA foram avaliados como os melhores profissionais
atuantes na área por 54,6% dos egressos, outros 18,2% discordam de tal posição.
Provavelmente a qualidade profissional dos professores contribuiu para a afirmação
dos 65,2% de que o curso de graduação da UFBA era o mais sintonizado com as
exigências do mercado de trabalho, porém houve uma posição eqüitativa com
relação à proposta curricular da UFBA: 32,7% dos egressos não concordam e nem
discordam que era a melhor da época, enquanto outros também 32,7% concordam
que era a melhor proposta.
Os egressos que estão trabalhando, quando interrogados a respeito da
natureza de sua ocupação, responderam que têm atuado no mercado de trabalho
como professor/coordenador ou como supervisor pedagógico (29,1%). Este
percentual elevado pode ser explicado pela acentuada participação, na amostra, de
egressos de pedagogia, curso da unidade da UFBA, responsável pela pesquisa. Um
percentual aproximado, ou seja, 27,3% dos entrevistados estavam empregados em
empresas privadas. Também, foram identificadas outras ocupações, totalizando
9,1% e 7,3% de egressos exercendo atividade profissional em uma empresa do
Estado. Somente um egresso informou que estava trabalhando como sócio de uma
cooperativa de trabalho, o que representa 1,8%. Esta questão não foi respondida por
25,5% dos entrevistados (14 dos 55 egressos). A análise desses dados deixa
perceber que a área educacional absorve profissionais formados em diversos cursos,
sendo seguida pelo setor de empresas privadas. Quanto aos questionários que não
tiveram respondidas as perguntas a respeito de ocupação, pode-se levantar a
hipótese de que esses egressos não estavam trabalhando no período em que a
pesquisa foi realizada.
Dos egressos que estão trabalhando na área educacional, 12,5% atuam na
educação infantil, 18,8% no ensino médio, 18,8% na educação superior, enquanto a
maioria está concentrada no ensino fundamental, cuja representatividade é de
50,0%.

Formação acadêmica e trabalho atual

Em relação a como situavam a ocupação que estão exercendo com a
formação acadêmica que receberam, 41,5% disseram que estão trabalhando
exatamente na área em que se graduaram na Universidade; 39,6% responderam que
estão trabalhando em uma ocupação relacionada com a área.
Outra questão apresentada aos egressos da UFBA foi acerca da opinião sobre
disciplinas cursadas que eles pensam ser desnecessárias ou ultrapassadas para a
formação profissional. Uma significativa parcela da amostra dos egressos (52,4%)
argumentou defendendo a idéia de que não existe nenhuma disciplina desnecessária
ou ultrapassada oferecida pela grade curricular do seu curso. Outros 26,2%
apontaram que existem disciplinas desinteressantes sendo oferecidas. Esses
resultados mostram que, em sua maioria, as disciplinas cursadas no decorrer da
formação acadêmica foram consideradas todas importantes para a graduação do
estudante.

Campos do mercado de trabalho em expansão
De acordo com 14,0% dos entrevistados a área - auditoria e controladoria - é
a mais aquecida no mercado de trabalho. Outras duas áreas (saúde e ciências
ambientais) aparecem com 9,3% das respostas; ensino superior, pesquisa, educação
e novas tecnologias foram apontados por 7,3% cada.

Sugestões para melhorar o curso de graduação
Os entrevistados que fizeram sugestões para a melhoria do curso, 20,4%
apontaram a necessidade de atualização do currículo de acordo com o mercado de
trabalho; 14,3% falam sobre melhorias na infra-estrutura e espaço físico da
universidade e outros 14,3% também sugerem uma maior relação do curso com a
prática profissional. Outras sugestões estão apresentadas na tabela apresentada a
seguir.

Tabela 2. Sugestões dos egressos para melhorar o curso de graduação da UFBA

O que você sugere para melhorar o curso de graduação que você cursou na UFBA?

Frequency
Valid

Enfatizar a relação teoria
e prática
Maior comprometimento
da equipe acadêmica
Estimular a área de
pesquisa
Exigir qualificação e
formação docente
Incluir disciplinas não
contempladas na grade
do curso
Atualizar o curriculo de
acordo com o mercado
de trabalho
Melhorar a infra-estrutura
e espaço físico
Suprir a carência de livros
na biblioteca
Reciclar os professores
Promover eventos
acadêmicos e científicos
Abrir cursos noturnos
Encaminhar o estudante
para áres de estágio
diversificadas
Nenhuma sugestão

Missing
Total

Total
System

Percent

Valid
Percent

Cumulativ
e Percent

7

12,7

14,3

14,3

4

7,3

8,2

22,4

3

5,5

6,1

28,6

4

7,3

8,2

36,7

5

9,1

10,2

46,9

10

18,2

20,4

67,3

7

12,7

14,3

81,6

1

1,8

2,0

83,7

2

3,6

4,1

87,8

1

1,8

2,0

89,8

1

1,8

2,0

91,8

2

3,6

4,1

95,9

2
49
6
55

3,6
89,1
10,9
100,0

4,1
100,0

100,0

4. ANOTAÇÕES FINAIS
Este texto apresenta os resultados de uma pesquisa realizada com egressos
da Universidade Federal da Bahia buscando conhecer sua trajetória como estudante
de graduação e como profissional, envolvendo também questões sobre continuidade
de estudos e avaliação institucional.

Como afirmado anteriormente, os dados aqui apresentados devem ser
assumidos com certa reserva, vez que não foi possível localizar os egressos que
deveriam integrar a amostra probabilística.
Os resultados encontrados permitem traçar o perfil dos entrevistados,
destacando-se os traços a seguir: (a) estudantes de graduação com dupla jornada de
estudo e trabalho, o que pode ter colocado limites a sua participação em atividades
acadêmicas complementares; (b) egressos que retornaram à universidade para dar
continuidade aos estudos, em cursos de pós-graduação, constituindo um grupo
considerável, registrando-se a preferência ou a possibilidade de realização de cursos
de especialização enquanto um pequeno contingente optou pelo mestrado; (c)
egressos que elegeram a UFBA como instituição para a realização da pós-graduação
ou de outro curso de graduação; (d) egressos que consideram ter seu interesse
científico despertado durante a realização do seu curso de formação; (e) egressos
que se auto-avaliam como cidadãos e como profissionais éticos, considerando a
contribuição da formação universitária; (f) egressos atuando profissionalmente na
área em que se graduaram ou em ocupações relacionadas à formação; (g) egressos
que consideram ter obtido um retorno financeiro, em grau mediano, proporcionado
pelo curso.
No que concerne à avaliação institucional os principais aspectos
considerados foram os seguintes: (a) sobre a graduação realizada, uma parte dos
egressos apontou o curso escolhido como o de melhor qualidade entre todos os
outros oferecidos na mesma época em outras IES(s); (b) sobre a qualidade dos
cursos de graduação, em geral, a grande maioria considerou a graduação da UFBA
como a de maior prestígio na Bahia, o que foi reforçado pela afirmação de uma
grande parcela dos entrevistados, destacando que, no mercado de trabalho local, as
melhores chances e oportunidades são direcionadas aos egressos da Universidade
Federal da Bahia; (c) sobre qualidade profissional dos professores da UFBA a
maioria dos entrevistados declarou ser os melhores profissionais atuantes na área o
que provavelmente contribuiu para a avaliação do curso de graduação da UFBA
como o mais sintonizado com as exigências do mercado de trabalho. (d) sobre a
grade curricular do curso de graduação realizado, uma significativa parcela dos

entrevistados considerou que entre as disciplinas oferecidas não existia nenhuma
desnecessária ou ultrapassada, sendo todas importantes para a formação do
estudante.
Mesmo apresentando esta avaliação positiva de sua formação e da
Universidade os egressos entrevistados apresentaram sugestões para a melhoria
dos cursos de graduação com destaque para: (a) atualização do currículo (teoria e
prática profissional) segundo as novas competências exigidas pelo mercado de
trabalho; (b) melhorias na infra-estrutura e espaço físico da universidade; (c) melhor
qualificação e comprometimento da equipe acadêmica.
Considerando que este estudo integra o Projeto de Auto-Avaliação da UFBA,
espera-se que estes resultados, mesmo com as restrições apontadas, possam
contribuir para ampliar a compreensão dos problemas e das potencialidades da
Universidade.
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SUPERINTENDÊNCIA DE PESSOAL: AVALIANDO A TRAMITAÇÃO DE
PROCESSOS1

1. APRESENTAÇÃO
Este relato visa apresentar os resultados do estudo de avaliação
institucional realizado pela Assessoria Técnica da Superintendência de Pessoal
(SPE) sob a coordenação e orientação da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de
Pessoas (PRODEP), no período compreendido entre agosto de 2005 e
fevereiro de 2006. O estudo focalizou a tramitação de processos nesta
Superintendência nos meses de maio, junho e julho do exercício passado.
Para a concretização do projeto de avaliação várias ações foram
realizadas: a determinação de uma amostra representativa da quantidade e do
grau de complexidade dos processos; a identificação de critérios válidos para a
aferição dos resultados obtidos em termos de eficiência e de eficácia; a
construção dos instrumentos e a coleta de dados, e, finalmente, a análise
desses dados.
A seguir são apresentadas as etapas do trabalho, a metodologia
adotada, as tabelas e os gráficos produzidos com os dos dados coletados, as
análises e as principais conclusões do estudo.

2. INTRODUÇÃO

Para o perfeito entendimento da avaliação institucional realizada no
âmbito da SPE, é necessário apresentar sucintamente sua estrutura e
funcionamento.
A Superintendência de Pessoal está organizada em dois níveis
hierárquicos. No primeiro nível, encontra-se o Superintendente, e, ligados
1

Estudo coordenado e orientado pela PRODEP e realizado pela Assessoria Técnica da
Superintendência de Pessoal da UFBA.

diretamente a ele, o Assistente, os Assessores Técnicos e a Secretaria
Executiva.
No segundo nível estão seis Núcleos:
§

Núcleo de Assuntos Funcionais/Aposentadoria e Pensão/NAP;

§

Núcleo de Assuntos Funcionais/Admissão e Desligamento/NAD;

§

Núcleo de Assuntos Funcionais/Ocorrências Gerais/NOG;

§

Núcleo de Documentação Informação/NDI;

§

Núcleo de Orçamento e Finanças/NOF;

§

Núcleo de Apoio Administrativo/NAA.
Ocupam essas Unidades Administrativas 62 servidores, sendo10 de

nível superior, 41 de nível intermediário e 11 de apoio.
Em 2005, tramitaram nos Núcleos cerca de 12.600 processos.
O trabalho dos Núcleos de Assuntos Funcionais está baseado em
processos. Todas as solicitações são encaminhadas, tratadas e resolvidas
dentro do núcleo correspondente. Os processos só tramitam do núcleo (nível 2)
para a Superintendência (nível 1) ou para algum órgão externo quando for
imprescindível, não havendo, assim, tramitação interna dos mesmos com vista
a obter parecer.
Exemplificando, o funcionamento dos Núcleos de Assuntos Funcionais,
de um modo macro, acontece da seguinte maneira: o processo entra pela
Central de Atendimento, é entregue ao chefe do respectivo Núcleo, que o
remete ao funcionário que cuida do processo, do início até a sua conclusão.
O Núcleo de Documentação e Informação, onde estão localizados
arquivos com a documentação dos Servidores,

atende às

unidades

administrativas da SPE. Funcionários das outras unidades podem requisitar ao
NDI documentos e/ou cópias para utilizá-los como fonte de consulta ou para
anexá-las ao processo.
Cada Núcleo tem um Chefe que coordena o trabalho, orienta os
funcionários, representa o grupo junto à Superintendência e responde pelas
questões funcionais internas.

A Central de Atendimento, estrutura da PRODEP, conta com unidades
de trabalho da SPE que, em 2005, atenderam e orientaram aproximadamente
5.200 usuários do Órgão de Pessoal.
Para o seu funcionamento, a Superintendência de Pessoal lida com os
seguintes sistemas informatizados:
Quadro 01. Sistemas informatizados
SIAPE
SIP
SISAC
SICAF
SIAD
SAPO

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

de Administração de Recursos Humanos do Governo Federal
Integrado de Pessoal da UFBA
de Registro e Apreciação de Atos de Admissão e Concessão
de Cadastramento Unificado de Fornecedores
Integrado de Documentos
de Ap o i o O r ç a m e n t á r i o

3. METODOLOGIA

A determinação dos critérios para avaliação dos processos que tramitam
na

SPE

fundamentou-se,

principalmente,

nas

características

julgadas

desejáveis a esses processos, do ponto de vista do usuário externo dos
serviços da Superintendência de Pessoal.
Por esse motivo, inicialmente, foram submetidos à avaliação o Núcleo de
Admissão e Desligamento, o de Ocorrências Gerais e o de Aposentadoria e
Pensão. Os Núcleos de Orçamento e Finanças, o de Documentação e
Informação e o de Apoio Administrativo serão oportunamente analisados, já
que têm mais relacionamento com as estruturas internas da SPE, que
constituem a sua clientela.
Embora não tenha sido feita pesquisa de opinião formalizada nesse
sentido, é sabido que os servidores docentes e técnico-administrativos
esperam da SPE um tratamento célere das suas solicitações, sem perda de
qualidade e com transparência, isto é, eles anseiam pela redução do tempo de
conclusão dos procedimentos e por resultados mais compreensíveis ao
usuário, não habituado com a linguagem técnica.
Uma outra questão levada, também, em consideração foi a exigência
dos órgãos de controle interno e externo no que se refere ao conteúdo dos
processos e às formalidades que os mesmos devem conter para a
consideração da sua legalidade.

Com essas premissas básicas, e com o entendimento de que a unidade
para a avaliação da atuação da Superintendência de Pessoal é o processo,
chegou-se à conclusão de que este deveria ser analisado em suas duas
dimensões: qualitativa e quantitativa.

3 . 1 Dimensão Qualitativa
É integrada por três indicadores:
§
§
§

Instrução Legal;
Elementos Constitutivos;
Aspecto Físico.
Cada Indicador possui fatores com pontuação máxima determinada,

conforme especificado a seguir:

Quadro 02. Dimensão qualitativa: indicadores e fatores
Indicador

Fator

Instrução
Legal

Clareza
Objetividade
Pertinência
Consistência
Exatidão

Total

Elementos
Constitutivos

Requerimento Inicial
Documentos Exigidos
Dados Funcionais
Instrução Legal
Decisão Final
Instrumento de Concessão
Comprovação de Publicação
Registro de Sistemas
Assinaturas Necessárias
Encaminhamento para Arquivo

Total
Aspecto
Físico

Capa
Al c e a m e n t o
Grampeamento
Identificação
Numeração

Total

Pontuação
Máxima
1
1
2
3
3
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
2
3
3
10

Para analisar o Indicador Instrução Legal sem dar margem a
interpretações diversas das que se pretendia com o respectivo fator, foram
adotadas as seguintes definições operacionais:

Quadro 03. Definições operacionais do indicador Instrução Legal
Fator
Clareza
Objetividade
Pertinência
Consistência
Exatidão

Definição
o que é inteligível, compreensível
restrito aos fatos, imparcial (sem julgamentos ou comentários)
o que tem lógica ou íntima ligação com o assunto em pauta
o que tem conformidade (com a Lei), compatibilidade (com as normas e
Legislações vigentes).
o que tem correção, o que é correto

Considerando que os indicadores influem diferentemente no resultado
final dos processos, foram atribuídos pesos diferentes a cada um deles.
Quadro 04. Indicadores e pesos
Indicador
Instrução Legal
Elementos Constitutivos
Aspecto Físico

Peso
6
3
1

O Conceito Final na dimensão qualidade é obtido pela média aritmética
ponderada do somatório dos pontos atribuídos aos indicadores, ou seja:
(Instrução Legal X 6) + (Elementos Constitutivos X 3) + (Aspecto Físico X 1) = Qualidade

10
3.2

Dimensão Quantitativa
A Dimensão Quantitativa tem como indicador básico o tempo de

resolução dos processos, que foi desdobrado em tempo razoável e tempo
meta.
Considerando que o tempo de resolução de um processo é diretamente
proporcional à complexidade do assunto nele tratado, foi necessário adotar
critérios para determinar essa complexidade antes de definir os medidores da
dimensão quantitativa.
Os elementos que concorrem para a complexidade foram identificados:
§
§
§
§
§
§
§

Legislação
Quantidade de leis e normas que se tem de consultar
Realização de cálculos
Sem cálculo, cálculo com retroativo, cálculo sem retroativo
Passos a executar na SPE
Número de passos necessários para a realização do procedimento
administrativo
Levantamento de dados

§
§
§
§
§

Necessidade de consultar sistemas informatizados corporativos ou
arquivos
Número de sistemas utilizados
Necessidade de operar sistemas (MAGIC, SIAD, SIAPE, SIP, SISAC,
SAPO, outros)
Relacionamento
Âmbito da SPE; Âmbito da UFBA; Órgão Externo.
As chefias de cada Núcleo fizeram análise do tempo razoável de

resolução dos processos, conforme seu nível de complexidade, definido de
acordo com os elementos acima.
Quadro 05. Critérios para definição da complexidade dos processos
Critérios para Definição da Complexidade
Indicadores
Baixa

Média

Alta

Legislação

0–1

2–3

4 em diante

Realização de cálculo

0

Sem retroativo

Com retroativo

Nº de passos p/executar
1–7
na SPE (1)

7- 14

15 em diante

Levantamento de dados

SIP
SIAPE

Número de
utilizados

Sistemas MAGIC
SIAD

Relacionamento
Tempo
razoável
resolução (dias) (2)
(1)
(2)

0

de

MAGIC
SIAD
SIAPE
SIP

Âmbito SPE

Âmbito UFBA

1 – 10

Até 21

SIP
SIAPE
Arquivo
MAGIC
SIAD
SIAPE
SIP
SISAC
SAPO/outros
Âmbito
Órgão
externo
Até 30

Fonte: Descrição dos procedimentos
Tempo razoável de resolução (declarado pelo chefe do Núcleo)

Convencionou-se, a partir dos estudos de complexidade e do tempo
razoável determinado pelas chefias, o tempo meta de resolução dos processos:
§
§
§

Baixa Complexidade – até 10 dias;
Média Complexidade – até 20 dias;
Alta Complexidade – até 30 dias.
Exemplificando, um processo de Isenção de Imposto de Renda, por ser

considerado de baixa complexidade, deverá ter como tempo de resolução, um

prazo de até 10 dias; um processo de média complexidade como Abono de
Permanência, deverá ter como tempo de resolução um prazo de até 20 dias e
por fim, processo de Aposentadoria, de alta complexidade, até 30 dias de
tempo de resolução.

3.3 Critérios para Análise
À

dimensão

qualidade,

depois

de

aplicada

a

média

aritmética ponderada (MAP) dos Indicadores Instrução Legal,
Elementos Constitutivos e Aspecto Físico, seriam atribuídos os
seguintes conceitos conforme resultado obtido:
Quadro 06. MAP e Conceitos
MAP
0 ¡
1 ¡
3 ¡
5 ¡
7 ¡
9 ¡

l
l
l
l
l
l

A

Conceito
Sem Qualidade – S Q
Q u a l i d a d e I n f e r i o r – QI
Q u a l i d a d e M é d i a I n f e r i o r - QMI
Qualidade Média - QM
Qualidade Média Super i o r – QMS
Q u a l i d a d e S u p e r i o r – QS

1
3
5
7
9
10

dimensão

quantitativa

será

avaliada

conforme

a

dispersão verificada no tempo de resoluç ã o d o s p r o c e s s o s e m
relação ao tempo estabelecido como M eta.
Quadro 07. Conceitos - Dispersão
Dispersão
Excedeu o Tempo Meta em 41% ou mais
Excedeu o Tempo Meta entre 31 e 40%
Excedeu o Tempo Meta entre 21 e 30%
Excedeu em até 20% ao Tempo Meta
I g u a l a o T e mp o M e t a
Inferior ao Tempo Meta

C o n c e it o
Sem Qualidade – S Q
Q u a l i d a d e I n f e r i o r – QI
Q u a l i d a d e M é d i a I n f e r i o r - QMI
Qualidade Média - QM
Q u a l i d a d e M é d i a S u p e r i o r – QMS
Q u a l i d a d e S u p e r i o r – QS

Considerando que qualidade e quantidade são elementos
de um mesmo processo, com naturezas distintas, devem ser
valorados

separadamente;

conceitos,

que

nortearão

assim
as

cada

ações

a

processo
serem

terá

dois

adotadas

pela

Superintendência de Pessoal para a correção das distorções
verificadas.

4 . DEFINIÇÃO DA AMOSTRA
Foram levantados, junto ao Núcleo de Documentação e
Informação, todos os processos arquivados no período de maio a
julho/05, num total de 933, constituindo- se, assim, o universo da
avaliação.
Para a determinação da amostra, definiu- se que a mesma
deveria

refletir

a

real

distribuição

dos

tipos

de

processos

tramitados na SPE nos três meses (maio, junho e julho /2005) ,
segundo seus níveis de complexidade.
Para estabelecer o tamanho da amostra, utilizou-se a fórmula:

N=

N x no
N + no

no=

1
(Eo)2

Onde:
no
Eo
n
N

=
=
=
=

primeira aproximação do tamanho da amostra
erro amostral tolerável
tamanho da amostra
tamanho da população

Aplicada para uma população de 933 processos (N) e considerando um
erro tolerável de 5% (Eo), temos:
no=

1
(0,05) 2

N=

933 x 400
933 + 400

=400
= 280 (aproximadamente)

Dos 933 processos arquivados no período ma io/julho 2005,
321 eram de alta complexidade, 345, de média e 267 de baixa
complexidade.

Para estratificar a amostra de acordo com o nível de
complexidade, identificou- se a fração da amostra e aplicou- se o
valor encontrado pelo número de processos em cada estrato.

F=

n
N

Onde:
f
n
N

=
=
=

fração de amostragem
tamanho da amostra
tamanho da população

Logo
f =

280
933

=0,3

Aplicando a fração de amostragem ao número de elementos
dos estratos, temos:
Quadro 08. Amostra planejada
Complexidade ( 1 )
Alta
Média
Baixa
Total

N° Elementos no
estrato (2)
321
345
267
933

Tamanho da amostra por
estrato (2 x 3)
96
104
80
280

f (3)
0,3
0,3
0,3

5. COLETA DE DADOS
A coleta de dados foi feita utilizando- se os formulários
Instrumento de Qualidade e Avaliação dos Processos.
O primeiro foi aplicado a cada processo, ao passo que o
segundo contém a síntese dos conceitos de todos os processos
avaliados, em termos de qualidade e de tempo.
Verificou- se,

individualmente,

a

qualidade

dos

procedimentos, de acordo com a metodologia adotada, descrita
anteriormente. Cabe aqui apenas ressaltar que aos fatores do
Indicador

“Elementos

Constitutivos”

e

aos

fatores

Capa

e

Alceamento do Indicador “Aspecto Físico” eram atribuídos pontos

0 (zero), caso estivesse ausentes nos respectivos Indicadores ou
1 (hum), se presentes.
Também individualmente foi avaliado o tempo de tramitação
dos

processos,

considerando

apenas

o

lapso

temporal

de

permanência desses na Superintendência de Pessoal, que era o
objeto do estudo. Utilizo u- se, para tal, o sistema SIAD.
Não foi possível avaliar todos os 280 (duzentos e oitenta)
processos

definidos

na

amostra,

apenas

62%

deles

(aproximadamente) obtiveram o tratamento analítico proposto.
Isto ocorreu devido à falta de condição de mobilizar pessoal para
dedicar- se

exclusivamente

a

esta

atividade.

Somente

dois

servidores ficaram com as atribuições da pesquisa e, ainda assim,
com responsabilidades outras, concorrentes com a pesquisa.
No entanto, os resultados dos estudos realizados justificam
a sua apresentação, pois, mesmo que parciais em relação à
amostragem, já evidenciam uma imagem bem nítida dos atuais
problemas da SPE e fornecem subsídios bastante úteis para
traçar diretrizes que venham a melhorara e atuação do Órgão de
Pessoal.

6. APRESENTAÇÃO DOS DADOS
A apresentação dos dados se fará inicialmente por Núcleo
para que se possa dar uma visão da atuação de cada um deles e,
posteriormente,

será

apresentada

uma

visão

geral

do

desempenho da Superintendência de Pessoal, considerados os
Núcleos de Assuntos Funcionais. A análise das informações será
objeto de tópico específico descrito adiante.

6.1

Núcleo de Admissão e Desligamento/NAD
Dimensão Qualitativa

T a b e l a 0 1 . N A D: a n á l i s e q u a l i t a t i v a

Complexidade

SQ
1
1

Alta
Média
Baixa
TOTAL

Processo
Análise da
I
MI
1
2
1
2
1
3
4

Qualidade
M
MS
26
54
10
3
4
7
40
64

TOTAL

S
2
2

85
15
14
114

A amostra do NAD contemplou processos de alta, média e
baixa complexidade conforme os percentuais indicados no
gráfico a seguir.

12%
13%

Alta
Média
Baixa

75%

Figura 01. Processos do NAD por complexidade

2% 1%

2%

MI

I

M

MS

S

31%

64%

Figura 02: Distribuição dos conceitos qualitativos em processos de alta
complexidade

Conforme
complexidade
aqueles

com

se

verifica,

obtiveram
conceito

66%

conceitos
M,

97%

dos
MS
dos

ou

processos
S;

se

de

alta

somados

processos

de

a

alta

complexidade estão na média ou acima dela, em termos de
Qualidade.

Convém

mencionar

que

não

há

uma

prevalência

de

ocorrências de alta complexidade em qualquer dos conceitos. Por
exemplo,

a

ocorrência

“contratação

de

professor

substituto”

aparece em todos os conceitos (I, MI, M, MS e S); “extinção de
contratos” somente não se faz presente quando os conceitos são I
e S.

2%1%

3%

4%

35%

55%

SQ

I

MI

M

MS

S

Figura 03. Distribuição dos conceitos qualitativos em processos de média
complexidade

Nos
processos

procedimentos
estão

na

de

média

média
ou

complexidade,

acima

dela,

92%

cinco

dos

pontos

percent uais, portanto, a menos, em relação aos processos de alta
complexidade. Em conseqüência 8% estão abaixo da média.
Novamente não há uma concentração de conceito por ocorrência,
eles aparecem em todas elas indistintamente.

14%
7%
50%
29%

I
MI
M
MS

Figura 04. Distribuição dos conceitos qualitativos em processos de baixa
complexidade

Notar que não houve registro dos conceitos Superior e Sem
Qualidade e que 79% dos processos estão na média ou acima
dela. Vinte e um por cento estão abaixo desse patamar.
A única ocorrência de baixa complexidade analisada foi
“renovação de contrato” , o que corrobora a constatação de que
não há uma concentração de conceito por ocorrência.

Dimensão Quantitativa
T a b e l a 0 2 . N A D: A n á l i s e q u a n t i t a t i v a

Complexidade
ALTA
MÈDIA
BAIXA
TOTAL

SQ
59
13
14
86

60
40
20
0

Processo
Análise do Tempo de Conclusão
I
MI
M
MS
2
2
4
4
2
2
4
4

SQ I
Alta

TOTAL
S
14
2
16

85
15
14
114

MI M MS S
Média

Baixa

Figura 05. Conceitos atribuídos ao tempo de tramitação dos processos

Inversamente do que acontece na dimensão qualitativa, em
relação ao tempo de conclusão dos processos, 79% estão abaixo
da média, sendo que destes, 75% estão “sem qualidade” . Apenas
21% estão na média ou acima dela.

6.2

Núcleo de Ocorrências Gerais/NOG
Dimensão Qualitativa

Tabela 03. NOG: análise qualitativa
Conceito
SQ
I
MI
M
MS
S
TOTAL

Complexidade
Alta
Média
Baixa
4
2
3
10
2
9
3
11
1
36
9

TOTAL
0
4
5
12
12
12
45

Conforme se constata acima, não houve avaliação dos
processos de alta complexidade no NOG.

11%
30%

6%

IMI M-

28%

MS S-

25%

Figura 06. Distribuição dos conceitos qualitativos em processos de
média complexidade

A maioria dos processos de média complexidade obteve
conceitos M, MS ou S, perfazendo um total de 83%; os demais
somam 17% e foram avaliados com média inferior ou inferior.
Vale ressaltar a quantidade de processos de adicional de
insalubridade,

ocorrência

relativamente

trabalhada, com conceito M ou menor.

simples

de

ser

11%

34%

MI
M
MS

33%
22%

S

Figura 07. Distribuição dos conceitos qualitativos em processos de baixa
complexidade

Os procedimentos com Média Superior e os com Média
Inferior quase são equivalentes. 66% dos processos estão, pelo
menos, na média.Obtiveram Média Inferior as ocorrências de
Auxílio Natalidade, Auxílio Pré- escolar e Licença- Prêmio.
Dimens ão Quantitativa
Tabela 04. NOG: análise quantitativa
Dimensão Quantitativa
Conceito
Complexidade
Alta Média
Baixa
SQ
21
4
I
1
MI
M
2
MS
S
12
5
TOTAL 36
9

TOTAL
25
1
0
2
0
17
45

40
30
20

Média
Baixa

10
0

SQ

I

MI

M

MS S

Figura 08. Conceitos atribuídos ao tempo de conclusão dos processos

Repete-se no NOG a tendência verificada no NAD de
obter uma avaliação predominantemente medíocre em relação ao
tempo de tramitação dos processos (62%)

6 . 3 Núcleo de Aposentadoria e Pensão/NAP
Dimens ão Qualitativa
Necessário se faz esclarecer que todos os processos
analisados

nesse

Núcleo

foram

de

Média

Complexidade

e

relativos à ocorrência “Abono de Permanência”
Tabela 05. NAP: análise qualitativa

Conceito

Complexidade
Média

QM
QMS
QS
TOTAL

1
8
6
15

Nota- se que não há processo que tenha obtido conceito
abaixo da média.

7%
40%

QM
QMS
53%

QS

Figura 09. Distribuição dos Conceitos Qualitativos em Processos de Média Qualidade

Receberam conceitos Superior ou Médio Superior 93% dos
processos avaliados.

Dimensão Quantitativa
Tabela 06. NAP: análise quantitativa

Conceito Complexidade Média
SQ
QS
TOTAL

14
1
15

Somente foram atribuídos dois conceitos. Não foram
registr ados os demais: QMS, QM, QMI e QI.

7%
SQ
QS
93%

Figura 10. Conceitos Atribuídos ao Tempo de Conclusão dos Processos

O conceito Sem Qualidade prevaleceu na análise do fator
tempo nos processos do NAP.
A seguir são mostradas figuras com a dispersão verificada
entre o tempo razoável estimado para a conclusão de algumas
das ocorrências de pessoal e o tempo real efetivamente utilizado.
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300
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100
0
Tempo Razoável (até 21 dias)
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Figura 11. Afastamento do país
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Figura 12. Adicional de Insalubridade/Periculosidade
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Figura 13. Contratação de professor substituto
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Figura 14. Abono de Permanência
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Dias300
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Figura 15. Extinção de Contrato

O

desempenho

da

Superintendência

de

Pessoal,

em

termos de Qualidade e Tempo de tramitação de processos está a
seguir apresentado em tabela e figuras.
Tabela 07. Desempenho da SPE
Conceito
SQ
QI
QMI
QMI
QMS
QS
TOTAL

140
120
100
80
60
40
20
0

Quantidade
Qualidade
Tempo
1
125
7
3
9
2
53
6
84
4
20
34
174
174

125
84

Qualidade

53
1
SQ

7 3

9 2

6

4

QI

QMI

QMI

QMS

20

Tempo

34

QS

Figura 16. Desempenho da Superintendência de Pessoal

7. ANÁLISE DOS DADOS
Antes de se proceder à análise propriamente dita, é
preciso rever a composição da amostra, uma vez que não foram
avaliados os 280 processos previstos inicialmente.
Nos

dois

quadros

abaixo

estão

apresentadas

duas

amostras: a planejada e a real, inclusive a estratificação aplicada.
Quadro 09. Amostra Planejada
A m o s t r a Planejada
Processos
Complexidade
Alta
Média
Baixa
Total

N
96
104
80
280

Quadro 10. Amostra Real
A m o s t r a Real
Processos
Complexidade
Alta
Média
Baixa
Total

N
85
66
23
174

Observa - se

que

foram

trabalhados

88,54%

do

quantitativo total previsto para processos de alta complexidade,
66,46% para processos de média complexidade e, finalmente,
28,75% para processos de baixa complexidade.
Ao

examinar

a

distribuição

dos

procedimentos

por

Núcleo, constata- se que no NOG não foram avaliados processos
de

alta

complexidade

e

no

NAP

somente

foram

apreciados

processos de média complexidade.
Tabela 08. Procedimentos por núcleos

Complexidade

Núcleos
NOG
36
9
45

NAD
85
15
14
114

Alta
Média
Baixa
TOTAL

TOTAL

NAP
15
15

85
66
23
174

Tal fato aconteceu porque a amostra sofreu estratificação apenas
por nível de complexidade, quando deveria ter sido estratificada, também, por
Núcleo.
Os dados leva ntados na avaliação permitem considerar
que os processos que tramitam na Superintendência de Pessoal
têm

qualidade

média,

ou

acima

dela

em

todos

os

Núcleos

indistintamente.
Tabela 09. Avaliação qualitativa dos processos por núcleos

Núcleo
NAD
NOG
NAP
TOTAL

Conceito
Abaixo da
Média ou
%
%
Média
Acima
8
7,02
106
92,98
9
20,00
36
80,00
0
0,00
15
100,00
17
9,77
157
90,23

TOTAL
114
45
15
174

No entanto, observa - se que não há uma prevalência de
conceitos

de

acordo

com

a

complexidade

dos

processos,

sobretudo no NOG. Por exemplo: na ocorrência de Progressão
Funcional aparecem todas as conceituações.

Quadro 11. Progressão funcional: conceitos

Ocorrência
Prog. Funcional
Prog. Funcional
Prog. Funcional
Prog. Funcional
Prog. Funcional
Prog. Funcional
Prog. Funcional
Prog. Funcional.

Conceito (E)
QI
QM
QMI
QMI
QMS
QMS
QMS
QS

Em termos de tempo de conclusão dos processos, a
situação

se

inverte,

ou

seja,

na

totalidade

dos

núcleos

predominam conceitos abaixo da média, significando que estes
procedimentos excedem o tempo meta em, no mínimo, 21%.
Tabela 10. Avaliação quant itativa dos processos por núcleos

Núcleo
NAD
NOG
NAP
TOTAL

Abaixo da
Média
90
26
14
130

Conceito
Média ou
Acima
78,95
24
57,78
19
93,33
1
74,71
44
%

%

TOTAL

21,05
42,22
6,67
25,29

114
45
15
174

Conforme se pode notar, quase 75% dos procedimentos
tiveram conceitos medíocres, sendo que desse, 125 (96% dos
75%) foram considerados SEM QUALIDADE nos seus aspectos
quantitativos que medem o tempo de conclusão dos processos.
8. CONCLUSÕES

A avaliação realizada está sendo muito útil para a
Superintendência de Pessoal que nunca na sua história havia
investigado sistematicamente os resultados do seu trabalho.
Entretanto, esta primeira experiência demonstrou que há
necessidade de alguma revisão na metodologia adotada, no que
se refere à estratificação da amostra e ao ajuste dos instrumentos
de coleta.

O

tempo

meta

estabelecido

também

deve

ser

examinado, pois pelo desvio verificado em relação à situação real
pode ter havido um otimismo não realizável na meta definida.
Paralelamente, a análise pormenorizada dos processos,
para determinar as prováveis causas da demora na conclusão dos
mesmos, deve ser feita de imediato, tendo em vista que é esta a
principal

queixa

dos

servidores

docentes

e

técnico-

administrativos. Não seria exagero considerar o argumento de
que a melhoria do desempenho do órgão de pessoal na dimensão
quantitativa dos procedimentos iria reduzir substancialmente a
insatisfação dos usuários dos serviços da SPE.
Nota- se, ainda, que é preciso rever a classificação da
complexidade de alguns tipos de procedimentos, para adequá - los
a seu real grau de dificuldade.
Como foi constatado na coleta de dados, na dimensão
qualitativa não há uma prevalência de conceitos de acordo com a
complexidade.

Processos

relativos

à

mesma

ocorrência

e,

consequentemente com o mesmo nível de dificuldade, operados
por servidores diferentes são valorados com conceitos diferentes.
Significa

dizer

que

uns

conhecem

mais

que

outros

os

p r o c edimentos de trabalho e alguns têm o conhecimento sofrível.
Infere-se, então, que o elemento humano carece de treinamento e
que as equipes precisam t e r um nível de conhecimento mais
uniforme.
Assim sendo, além da análise para detectar as causas
dos baixos conceitos na dimensão quantitativa, é urgente que se
inicie um programa de treinamento para melhorar o nível de
conhecimento da equipe.
Por fim, propõe- se que nova avaliação seja procedida no
segundo semestre do ano em curso, com os ajustes que aqui
f o r a m sugeridos, para confrontar com a atual e verificar a
evolução ou involução dos resultados obtidos.

SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL: ACESSO, OFERTA
DE SERVIÇOS E DEMANDA REPRIMIDA
PRODEP / SMURB

O SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL:
OFERTA DE SERVIÇOS E DEMANDA REPRIMIDA1

ACESSO,

1. INTRODUÇÃO
O Serviço Médico da Universidade Federal da Bahia (SMU), criado em
1964 como um órgão de apoio aos estudantes carentes, coordenado pelo
Departamento

de

Assistência

aos

Estudantes

(DAE),

posteriormente

Departamento de Vida Universitária (DSVU), passa a vincular-se diretamente à
Reitoria, a partir de 1971. Segundo o que definia, na época, o Regimento da
UFBA na Seção V , Subseção I, art. 33, era responsabilidade da Reitoria “a
coordenação, fiscalização e superintendência das atividades da Universidade,
incluindo Assistência aos Estudantes”.
De acordo com o Regimento Interno dessa Universidade (1971) cabe ao
Serviço Médico “prestar assistência aos Corpos Docentes, Discentes, Técnico
Administrativo da UFBA, bem como realizar os exames de controle de sanidade
física e mental” (cap.VIII). Também, no art. 58 desse mesmo Regimento o SMU
é definido como Órgão Pericial e de Assistência.
Atualmente, o Regulamento da Câmara de Ensino de Graduação da
UFBA ao abordar a questão da matrícula (Cap. 1) dispõe, nas seções II e III que
tratam respectivamente do trancamento e do cancelamento de matrícula, que
nestes casos é obrigatória uma avaliação realizada pelo SMU.

A mesma

exigência é observada com relação às diretrizes dos trabalhos escolares para
avaliações parciais de aprendizagem, o que pode ser e constatado no art. 94,
§1º “O aluno que faltar ou não executar trabalho escolar, ao qual será atribuída
nota para fins de aprovação ou reprovação, terá direito à segunda chamada, se
a requerer ao professor responsável pela disciplina, até dois dias úteis após a
sua realização, comprovando-se como uma das situações motivo de saúde,
atestado pelo Serviço Médico” .

1

Estudo realizado por Joselita Nunes Macedo, Maria Luiza Dias dos Santos, Cátia Suely
Palmeira.

Outro aspecto, a ser considerado no que tange à atuação do SMU, diz
respeito à ampliação do prazo máxima para conclusão do curso de graduação.
Sobre esta questão o art. 67, cap.II define: “a dilatação do prazo máximo poderá
ser atendida para alunos portadores de limitações que impliquem em diminuição
no desempenho acadêmico, reconhecidas pelo Serviço Médico Universitário”.
Com base na Resolução N° 06/2003 da referida Câmara que estabelece
Normas para o funcionamento dos cursos de licenciaturas específicas para
professores da rede pública estadual, o trancamento de matrícula ou de
inscrição em componentes curriculares somente será concedido por motivo de
saúde atestado pelo Serviço Médico da Universidade, ou por direito assegurado
em legislação específica (art.8°).
Quando da sua criação o SMU funcionava em uma sala, no prédio da
Reitoria, e seus recursos humanos eram constituídos por quatro médicos e uma
secretária. Seu público alvo era formado basicamente por estudantes carentes.
Em seu processo de expansão, já nas dependências do Hospital Professor
Edgar Santos (HUPES), após 1965, passou também a atender professores,
estudantes e funcionários da UFBA, com atividades restritas às consultas
médicas. Após o Regimento Interno da UFBA de 1971, foram acrescidas às
atividades do SMU, as inspeções de saúde para alunos aprovados em
vestibular, incluindo os exames médicos, psicológicos, vacinação, cadastro
torácico e visita domiciliar. Neste período, o SMU foi desmembrado do HUPES
e ganhou sede própria na Rua Caetano Moura na Federação, onde funcionou
até 1983, havendo não só ampliação do espaço físico, mas também do seu
quadro de pessoal e suas atividades assistenciais e periciais.
Desde 1983, o SMU funciona no antigo prédio do Instituto de Matemática,
passando a chamar-se Serviço Médico Universitário Rubens Brasil (SMURB)
em homenagem ao seu fundador. A partir de 2003, com a criação da PróReitoria de Desenvolvimento de Pessoas (PRODEP), o SMURB passa a
constituir uma das suas diretorias
A atual sede do SMURB, apesar de ter um espaço físico com 1 400 m ²
de tamanho considerado adequado, possui layout inadequado. Este problema
decorre da mesma ter sido construída para desenvolver atividades acadêmicas
não atendendo desta forma as especificações técnicas para uma unidade de

saúde. Atualmente encontra-se com a estrutura física danificada com processo
de infiltração no teto e paredes laterais em precário estado de conservação com
comprometimento da rede elétrica e hidráulica, sistema de climatização e
iluminação incompatíveis com as necessidades do serviço. Existem ainda
problemas relacionados ao acesso dos usuários portadores de deficiência física
em decorrência da falta de rampa e elevadores, número limitado de vagas no
estacionamento considerando o número de veículos e acesso único para
pedestres e veículos.
O SMURB desenvolve atividades de cunho individual, destacando-se as
periciais, assistenciais nas seguintes especialidades: clínica médica e cirúrgica,
clínica ginecológica, ortopedia, oftalmologia, psiquiatria, psicologia, fisioterapia,
nutrição, enfermagem, serviço social, odontologia, assim como atividades de
promoção e prevenção de agravos à saúde, identificando também riscos
ocupacionais e desenvolvendo programas de: hipertensão arterial, diabetes
melitus,

doenças

cérvico-uterinas

e

de

mama,

tuberculose

pulmonar,

planejamento familiar, atenção domiciliar e triagem ambulatorial.
Dentre as atividades periciais destacam-se: exames pré admissionais e
demissionais,

exames

médicos

periódicos,

emissão

de

parecer

para

aposentadoria, relotação, limitação de atividades, redução da jornada de
trabalho, concessão de licenças e atestados médicos para servidores e
estudantes.
Considerando o volume de atestados médicos emitidos para estudantes
visando à realização de segunda chamada para avaliação de aprendizagem, o
SMURB encaminhou pedido o Câmara de Graduação propondo que os
atestados médicos de até 48h fossem aceitos pelos professores considerando
que esses possuem autonomia para realização de 2ª chamada.
O

SMURB

atende

a

uma

clientela

de

estudantes

e

técnico-

administrativos, em demanda espontânea. A clientela potencial incluindo todos
os cadastrados é de 40.368 pessoas, sendo que os alunos constituem a maioria
(60%). O atendimento médio do SMURB é de 2.500/consultas/mês nas diversas
especialidades e 2.000 procedimentos, perfazendo um total de 4.500
atendimentos/mês.

Para o desempenho das referidas atividades dispõe de um quadro de
pessoal composto por 107 funcionários, sendo destes 23 médicos, 08
enfermeiros, 06 psicólogos, 01 nutricionista, 01 assistente social, 05
odontólogos, 02 fisioterapeutas, 01 farmacêutico e os demais são técnicos
administrativos.
Considerando o Plano de Desenvolvimento Institucional para o
quadriênio 2002-2006, busca-se participar deste processo de avaliação, com o
objetivo de construir estratégias que possam contribuir no atendimento das
necessidades de saúde e da qualidade de vida, mais especificamente, no
ambiente de trabalho da comunidade universitária, ampliando assim as ações
no campo da saúde e da educação.
Na perspectiva do desenvolvimento institucional, no que concerne ao
planejamento e à gestão, espera-se: a implantação de um Modelo integrado de
assistência social e de saúde; o funcionamento adequado do Sistema de
referência em saúde da UFBA; a redução em 20% das complicações nos
portadores de diabetes e hipertensão; a implantação do Setor de Perícia e de
Saúde Ocupacional e do Programa de readaptação funcional dos servidores; a
redução em 50% da demanda reprimida do SMURB, atendendo desta maneira
ao Programa Estratégico 3 da PRODEP.
Com relação ao Projeto de Auto-Avaliação da UFBA, o SMURB busca
identificar problemas de assistência à saúde da comunidade universitária
relacionados aos seguintes aspectos: acesso, oferta de serviços e demanda
reprimida.

2. OBJETIVOS
2.1 Identificar fatores que interferem na marcação de consultas.
2.2 Verificar a relação entre a oferta de serviços disponibilizados e a sua
utilização pela comunidade universitária

3. METODOLOGIA
Para identificar os fatores que interferem na marcação de consultas, foi
utilizado um formulário (Anexo I), no período de 06/02/06 à 10/02/06, para o

levantamento da demanda reprimida e dos motivos que dificultam a marcação
para os usuários do serviço.
Para avaliar a oferta de serviços e a sua utilização foram definidas as
seguintes variáveis: tipo de acesso (balcão e telefone); serviços disponíveis por
especialidades; utilização de serviços; potencial de consulta semanal; reservas
disponibilizadas na agenda (triagem e marcação do dia) e reservas não
disponibilizadas (reuniões, cirurgias, e outros). O levantamento de dados
também foi realizado no período de 06/02/06 a 10/02/06 (Anexo 2).
Para coleta de dados foi contratada e treinada uma estagiária que atuou
no período acima indicado das 07:30 às 18:00h. Em contato com o usuário, no
momento da marcação de consulta (por telefone ou no balcão), era processado
o registro no formulário. Com relação à capacidade de atendimento, os dados
foram levantados através da agenda de marcação.

4. APRESENTANDO RESULTADOS
Para análise dos dados a Estatística Descritiva foi utilizada, sendo os
dados processados através do Programa SPSS.
A amostra da pesquisa foi constituída por 725 usuários* correspondendo
a 139 funcionários (19%), 392 estudantes (54%), 132 dependentes (18%), 48 de
população não UFBA (7%); 14 não informaram a categoria (2%).
Dos integrantes da amostra do estudo, 506 usuários são do sexo
feminino (70%) e 219 são do sexo masculino (30%). A idade variou entre 0 a 88
anos com maior predominância na faixa etária compreendida entre 20 a 29 anos
(42%). Na amostra, a categoria de estudantes (392 usuários) correspondeu a
54% (Tabelas abaixo).

Tabela 01. Caracterização dos usuários por sexo e categoria funcional
06/02 a 10/02/2006

Sexo
Total
Masculino
Feminino
Categoria*
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Funcionário
47
34
92
66
139
Estudante
129
33
263
67
392
Dependente
24
18
108
82
132
Não UFBA
12
25
36
75
48
Total
212
30
499
70
711
* Os 14 usuários que não registraram a categoria não foram considerados nesta análise.

100
100
100
100
100

Tabela 02. Caracterização dos usuários por faixa etária
06/02 a 10/02/2006
Faixa etária
< 20
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 - 50
>60
Sem registro
Total

N
62
303
104
107
49
92
8
725

%
9
42
14
15
7
13
1
100,0

Analisando os dados das tabelas 3, 4 e 5, observa-se que 724* usuários
procuraram o serviço, dos quais 42% (301) não conseguiram agendar consulta,
representando a demanda reprimida do período estudado, concentrada nas
especialidades de oftalmologia, ginecologia e dermatologia e na categoria de
estudantes. Ressalta-se se que, para os usuários com idade acima de 60 anos,
não existe demanda reprimida, considerando a política de atenção ao idoso
estabelecida pelo serviço, que permite a marcação de consultas em agendas
com bloqueio de vagas.

Tabela 03. Demanda reprimida no SMURB em relação à marcação de consulta no
período de 6 a 10 de fevereiro de 2006
Agendamento
Sim
Não
Total
* 01 formulário perdido

N
423
301
724*

%
58
42
100

Tabela 04. Demanda reprimida em relação à categoria
Categoria
Funcionário

N
46

%
16

Estudante
Dependente
SUS
Total

187
55
10
298

63
18
3
100

Tabela 05. Demanda reprimida em relação à especialidade e categoria
Especialidade
Oftalmologia
Ginecologia
Dermatologia
Cardiologia
Clinica geral
Ortopedia
Outros
Total

Funcionário
Nº
%
8
17
9
20
5
11
7
15
4
9
6
13
7
15
46
100

Estudante
Nº
%
48
26
38
20
30
16
14
7
21
11
8
4
28
15
187
100

Categoria
Dependente
Nº
%
14
25
12
22
7
13
8
15
4
7
2
4
8
14
55
100

SUS
Nº
%
1
10
2
20
1
10
2
20
2
20
0
0
2
20
10
100

Total
Nº
%
71
24
61
21
43
14
31
10
31
10
16
6
45
15
298 100

Quanto aos fatores que interferem na marcação de consultas, a falta de
vaga correspondeu a 97% (Tabela 6).

Tabela 06. Fatores que interferem na marcação de consultas
Motivos
Falta de vaga
Preferência por profissional
Incompatibilidade de horário
Sem registro
Total

N
288
6
2
2
298

%
97,0
2,0
0,5
0,5
100,0

Constatatou-se que a oferta de serviços é insuficiente principalmente
para as especialidades de cardiologia, ginecologia, oftalmologia e dermatologia.
Considerando que 92 usuários não conseguiram agendar consulta para
as especialidades de cardiologia e ginecologia associada ao bloqueio de 28
vagas, para as referidas especialidades, a demanda reprimida poderá ser
reduzida em torno de 30% revendo os processos de trabalho que permitem o
bloqueio de vagas refletindo sobre a capacidade de atendimento.
Para a capacidade de atendimento (especialidade, a capacidade semanal
de atendimento por profissional) os dados foram levantados através da agenda
de marcação.

Analisando-se a tabela 7 e tendo em vista a predominância do sexo
feminino (506) correspondendo a 70% dos usuários que buscam atendimento
no serviço, observa-se que o quantitativo de profissionais de atenção à saúde
da mulher (3 ginecologistas) é insuficiente até para atender a demanda
espontânea.
Outro aspecto a ser considerado, diz respeito ao número de ortopedista
(1), oftalmologista (3) e cardiologista (3) tendo em vista que 20% dos usuários
que participaram do estudo, têm idade acima de 50 anos, apresentando
necessidades crônicas de saúde, que necessitam de cuidados contínuos
relacionados a estas especialidades.

Tabela 07- Capacidade de atendimento semanal por profissional
Especialidade

Clinica
Cardiologia
Ortopedia
Dermatologia
Oftalmologia
Ginecologia
Pediatria
Psiquiatria
Psicologia
Nutricionista
Fisioterapia
Tec/Fisioterapia
Dentista
Enfermagem
Assist. social
Total

Nº
Profissio
nais

Total de vagas/
profissionais

Disponíveis
marcações/
profissionais

Disponíveis
marcações
dia/triagem

Vagas
perícia

Total de
vagas

Vagas
bloqueadas

5
3
1
1
3
3
2
1
6
1
2
4
5
8
1
46

271
123
46
45
89
140
68
18
158
34
98
200
127
415
32
1864

199
79
41
40
89
123
68
14
146
34
88
200
127
415
32
1695

44
27
5
4
-

11
6
5
-

17
11
17
12
10
-

80

22

254
112
46
45
89
123
68
18
134
34
88
200
127
415
32
1797

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando

a

importância

deste

Serviço

para

o

atendimento

assistencial e pericial da comunidade universitária, e o aumento da demanda
frente à perda do poder aquisitivo desta população para utilização de serviços
privados de saúde, os dados do estudo mostraram a necessidade de
reestruturação da área física, aumento da oferta de serviços e reorganização
dos processos de trabalho. É necessário ainda ampliar as ações no campo de
promoção e prevenção à saúde, e para tanto é imprescindível o aumento do

67

quadro de pessoal, nas especialidades onde foi constatada uma maior demanda
reprimida, com incorporação de outros profissionais de saúde que possam atuar
em diagnóstico e intervenção.

ANEXO 1
Instrumento 1 para a coleta de dados

DEMANDA REPRIMIDA SEMANA DE -----/-----/----- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO

Tipo marcação
Fone
balcão F

Categoria
E D SUS

Idade
FA

Sexo
M
F

Demanda
Falta
vaga

Motivo
Profissional
Horário
preferencial

Outros

ANEXO II
Instrumento 2 para a coleta de dados
SERVIÇOS: oferta e uso na semana -------/-----/----- a -----/----/----Potencial de consultas Vagas não disponibilizadas
Especialidade
Semanais
na agenda
Vagas não Utilizadas Demanda reprimida
*Clinica médica
*Cardiologista
Endócrino
Dermatologia
Ortopedia
Cirurgia
Psiquiatria
*Ginecologia
Pediatria
Oftalmologista
Nutrição
Psicologia
Fisioterapia
Tratamento
fisioterápico
Odontologia
Psiquiatra
Enfermagem
TOTAL
* Programa de Triagem e marcação do dia; reuniões; atendimento psicoterápico; cirurgia

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS:
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
HUPES / DRH

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS: PESQUISA DE SATISFAÇÃO
DOS USUÁRIOS EXTERNOS [1]

Resultado da Pesquisa de Satisfação dos
Usuários Externos
Mês: Maio/2006
Nº de Pesquisas Respondidas: 34

[1] Estudo realizado pelo Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos e
Qualidade Hospitalar do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos
DRH/HUPES.

Setor: Recepção
Total de pesquisados: 34
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4
0

Cordialidade
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2
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0

Orientações e
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Fonte: Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo – Maio/06

Não
respondeu

Setor: Central de Internação e Alta
Total de pesquisados: 34

26

23

22

22
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8
3

1 0

4

Cordialidade

3

1 0

Agilidade

Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
Não respondeu

7
3

1 0

Segurança

Fonte: Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo – Maio/06
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0 0

Orientações

Hotelaria
Total de Pesquisados: 34
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Fonte: Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo – Maio/06

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES:
v“ No térreo do HUPES (oftalmologia), considero o espaço físico mais crítico.

Não tem bebedouro, sanitário, ventilação, assentos suficientes, etc.”
v“ Em relação aos pacientes que vêm do interior do Estado para fazer
consulta e não têm onde ficar, acho que seria interessante que essas pessoas
tivessem um acolhimento humanit ário, ou seja, que recebessem caf é da
manhã, almoço, lanche, banho, água, suco,etc, e que tivessem um espa ço
com camas, colchonetes para um breve descanso, enquanto esperam o
transporte para retornarem à sua cidade de origem.”

Serviço Médico
Total de Pesquisados: 34

30
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Bom
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6
1 0 0
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1 0
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1 1 0
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esclarecimentos

Fonte: Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo – Maio/06

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES:
v “Agradeço a Deus e aos médicos: Doutores Roberto Pastor, Júlio e Marlízia
pelo atendimento dispensado a minha mãe. Que vocês tenham muita saúde
para continuar cuidando da saúde desse povo tão carente.”
v“ Os médicos do otorrino são maravilhosos.”
v“ Quanto ao atendimento m édico, nos consultórios ambulatoriais, a
prioridade deveria ser dada aos idosos, principalmente para a re alização de
procedimentos simples, tais como: marcação de cirurgia (catarata), exame
pré-anestésico, de biometria, etc. Esses exames, que na prática levam 10
minutos para serem feitos, acabam levando de 3 a 4 horas para se rem
realizados.”
v“ Os médicos são muito atenciosos com os pacientes, mas eu acho que
deveria ter mais médicos de plantão, principalmente nos fins de semana.”

Serviço de Enfermagem
Total de Pesquisados: 34
30
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9
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Cordialidade
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7
3
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Péssimo
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0 0
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Fonte: Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo – Maio/06

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES:
v “ Gostei das Auxiliares de Enfermagem Cristina, Antônia e Edmar.”
v“ As enfermeiras da UPL são todas excelentes.”
v“ No meu ponto de vista, alguns enfermeiros deveriam ser mais atenciosos
com os pacientes, pois eles não sabem a situação que cada um enfrenta.
Eles poderiam ao menos desejar ‘Bom dia’ ao entrar no quarto do paciente,
transmitindo a eles algo de bom, já que a pessoa não está ali por querer.”
v“ Os enfermeiros são muito atenciosos com os pacientes.”

Serviço Social
Total de pesquisados: 34
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Fonte: Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo – Maio/06

Não respondeu

Serviço de Nutrição e Dietética
Total de pesquisados: 34
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5

0 0

0

1 0
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dos horários das
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3 3
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2
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quanto à
alimentação

Cordialidade no
atendimento

0 0 0

12

11

Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
Não respondeu

Fonte: Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo – Maio/06

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES:

v “As refeições noturnas deveriam melhorar. O atendimento das
cozinheiras é péssimo e elas às vezes têm atitudes grosseiras com as
mães das crianças.”
v“ As refeições deveriam variar, pois, para mães que amamentam,
café com pão é muito pouco.”
v“ A comida deveria ser mais pontual.”

Opinião sobre serviços
utilizados
Total de pesquisados: 34
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COMENTÁRIOS E SUGESTÕES:
v “Estou satisfeito. Todos os atendimentos aqui foram muito bons.”
v“ Que todos desta unidade sejam sempre abençoados por Deus.”
v“ Gostei do Centro Cirúrgico.”
v“ Estou muito satisfeita, fico muito agradecida.”
v“ Gostaria que as unidades fossem usadas para fazer mais cirurgias, pois muitas
pessoas não têm a mesma chance que eu tive.”
v“ Conservem sempre assim.”
v“ Fiquei surpresa com o atendimento muito bom. As pessoas são muito atenciosas e
profissionais. Espero que continue assim. A comunidade precisa de conforto e um bom
atendimento, já que falamos de saúde. Parabéns pelo atendimento.”
v“ Algumas coisas poderiam ser mais rápidas, como o atendimento. Algumas pessoas
chegam às 07 horas da manhã e só são atendidas ao meio dia.”

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES:

v “O atendimento poderia ser melhor, principalmente nas filas e nos ambulatórios de
exames, em respeito às pessoas que chegam cedo.”
v “Este hospital é muito bom. Fui muito bem atendida durante todo o tempo que
precisei estar aqui. A minha sugestão é que vocês continuem a cada dia com esta
visão de que o paciente deve estar sempre em primeiro plano, pois quando
adoecemos, o que mais precisamos é de carinho,apoio e um atendimento pleno. Tudo
isso eu encontrei nos profissionais deste hospital. Muito obrigada por tudo.
Parabéns”.

SÍNTESE FINAL
A pesquisa de Satisfação dos Usuários Externos, realizada em maio de
2006, pelo Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos e Qualidade
Hospitalar do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos avaliou
setores e serviços revelando uma imagem institucional positiva. Contudo, estes
resultados devem ser vistos com certa reserva em função do pequeno número de
participantes.
Os Setores de Recepção, Internação e Alta, Hotelaria foram avaliados pela
maioria dos participantes (mais de 70%) como ótimo/bom. Na Recepção os
usuários avaliaram o atendimento recebido segundo a cordialidade, a agilidade ,
as orientações e encaminhamentos. O Setor de Internação e Alta considerou
estes mesmos aspectos, como também a segurança. A Hotelaria foi observada na
perspectiva da conservação e da limpeza.
O Serviço Médico, o de Enfermagem, o Social e o de Nutrição e Dietética
também foram submetidos à avaliação dos usuários externos. Os três primeiros
também alcançaram os conceitos ótimo/bom na avaliação de mais de 70% dos
participantes,

nos

aspectos

relativos

à

cordialidade,

agilidade,

orientações/esclarecimentos/encaminhamentos. Apenas o Setor de Nutrição e
Dietética não alcançou este nível (mais de 70%) de aprovação, destacando-se que
a avaliação menos positiva deste serviço está relacionada à orientação e
esclarecimentos quanto às refeições e à qualidade das refeições (média de 55%
dos usuários), enquanto os aspectos de cordialidade e cumprimento do horário
das refeições alcançaram um nível mais alto de aceitação (média de 64% dos
participantes). Também, é com relação a este serviço que foi registrado o maior
número de questões não respondidas (aproximadamente 36%).

Esta pesquisa também incluiu questões abertas envolvendo comentários e
sugestões. Os dados coletados, as sugestões e comentários, até mesmo as
respostas não dadas constituem elementos a serem considerados para a melhoria
da qualidade dos serviços prestados, para que seja alcançado um nível de
excelência.

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA
SUB-COMISSÃO DA CPA

Centro de Processamento de Dados: Pesquisa de Satisfação de Usuários
Internos 1
INTRODUÇÃO
As figuras a seguir apresentam os resultados da pesquisa de satisfação
realizada junto à comunidade de usuários da UFBA com relação aos serviços
prestados pelo CPD. A pesquisa foi realizada no mês de maio de 2006 e respondida
por 399 usuários do CPD.
Estes resultados são de grande relevância para o CPD, pois permitirão uma
melhor análise da sua imagem junto à comunidade universitária e a identificação de
pontos críticos na melhoria dos serviços. As informações levantadas neste estudo,
bem como os resultados de uma outra pesquisa interna, constituem subsídios para o
planejamento das ações do CPD para os próximos anos.
A Coordenação agradece a todos que participaram da pesquisa, contribuindo
de forma importante para a melhoria dos serviços de TI da UFBA.

RESULTADOS

1

Estudo realizado pelo Centro de Processamento de Dados - CPD/UFBA.

Logo abaixo, é possível observar na Figura 01 os resultados da avaliação de
todos os serviços prestados pelo CPD. Na avaliação foram atribuídas notas de 0 a 10.

Figura 01. Avaliação geral dos serviços prestados

As figuras 02 e 03 a seguir mostram, respectivamente, a qualidade e o tempo
de atendimento de diversos setores e serviços prestados pelo CPD, como:
§
§
§
§
§
§

Central de Atendimento do Helpdesk, através do telefone 3263-6100;
Visita do técnico do Helpdesk para resolver problemas de
microinformática;
Setor de Relacionamento, onde são efetuadas as seguintes ações:
abertura de conta de e-mail, troca de senha, listas de discussão, etc;
Infra-estrutura da rede, como ponto de rede, cabeamento, etc;
Construção de sites;
Atualização e manutenção de sites.

Figura 02. Qualidade do atendimento dos setores do CPD

Figura 03. Tempo de atendimento por setores do CPD
Abaixo, na Figura 04 são mostrados os serviços mais utilizados pelo setor de
Relacionamento:

Figura 04. Serviços realizados pelo setor de relacionamento do CPD

A avaliação do desempenho da rede, na perspectiva do usuário, pode ser vista na
figura seguinte:

Figura 05. Avaliação do desempenho da rede
Nas próximas figuras, são apresentados os serviços de rede mais utilizados
pelos usuários do CPD e a avaliação de cada um destes serviços.

Figura 06. Serviços de Rede mais utilizados pelos usuários

Figura 07. Avaliação do correio eletrônico

Figura 08. Avaliação do servidor de arquivos

Figura 09. Avaliação dos serviços que utiliza para acessar a Rede UFBA

Os usuários que mantêm páginas WEB em servidores do CPD avaliaram a
publicação de páginas, quanto à segurança/disponibilidade.

Figura 10. Avaliação da publicação de páginas

Também o site do CPD foi avaliado quanto à qualidade das informações e quanto à
facilidade para navegação.

Figura 11. Avaliação do site do CPD

As últimas figuras representam os sistemas corporativos desenvolvidos pelo
CPD utilizados pelos usuários pesquisados.
Por motivos operacionais, os vários sistemas foram divididos em três grandes
grupos.
Na figura a seguir estão representados os seguintes sistemas:

§
§
§
§
§
§

Concurso: concurso público para servidores;
Matrícula WEB: matrícula de alunos na WEB;
Perfil Departamento: informações da graduação, pesquisa e extensão
para auxiliar a alocação de vagas;
PERGAMUM: Sistema de Biblioteca;
PIBIC: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica;
SAPO: Sistema de Apoio Orçamentário.

Figura 12. Avaliação de sistemas – Grupo 1

A próxima figura apresenta os seguintes sistemas:
§
§
§
§
§
§

SGR: Sistema de Gerência de Recursos;
SIAC: Sistema de Informações Acadêmicas;
SIAD: Sistema de Acompanhamento de Documentos;
SIAV: Sistema de Avaliação de Docentes;
SICONV: Sistema de Convênios e Contratos;
SIDOC: Sistema de Informações sobre a Produção Docente.

Figura 13. Avaliação de sistemas – Grupo 2

E finalmente, na última figura, estão avaliados os seguintes sistemas:

§

SIP: Sistema Integrado de Pessoal;

§

SIPAT: Sistema de Patrimônio;

§

SIPWEB: Sistema Integrado de Pessoal na WEB;

§

SIUS: Sistema Integrado de Usuários e Serviços;

§

Vagas residuais: Sistema de apoio para preenchimento de vagas
residuais dos cursos de graduação.

Figura 14. Avaliação de sistemas – Grupo 3

SÍNTESE FINAL
O estudo realizado junto à comunidade universitária revela uma imagem
positiva do Centro de Processamento de Dados, tanto no que diz respeito à avaliação
global, quanto à avaliação de setores e serviços específicos.
Na avaliação global 86% dos usuários atribuíram ao serviço prestado nota de 7
a 10, e apenas 13,9% nota abaixo de 7, numa escala de 0 a 10 pontos. O
desempenho da Rede UFBA foi considerado bom/ótimo para 61,6%, sendo o serviço
de rede mais utilizado o correio eletrônico (98,9%) e o menos utilizado o servidor de
arquivos (16,3%).
A maioria dos participantes da pesquisa declarou estar satisfeita/muito satisfeita
com o correio eletrônico (desempenho e filtragem de vírus/spam); com o servidor de
arquivos (segurança/backup e disponibilidade); com os serviços que utiliza para
acessar a Rede UFBA (Banda larga – convênio NET/UFBA e VPN), também, com o

serviço de manutenção de páginas na WEB em servidores do CPD (segurança e
disponibilidade).
Quanto à qualidade dos serviços e ao tempo de atendimento por setores, a
maioria dos usuários respondentes declarou estar satisfeita ou muito satisfeita
principalmente com a Central de Atendimento, o Setor de Relacionamento e a Visita
do Helpdesk . Ainda, foi observado um resultado positivo no que diz respeito à
avaliação dos sistemas corporativos desenvolvidos pelo CPD, destacando-se os que
apresentaram maiores percentuais em relação aos conceitos – satisfeito/muito
satisfeito – Matrícula WEB (grupo 1), SIAC, SIAD (grupo 2), SIP, SIUS (grupo3).
Contudo, mesmo considerando este resultado positivo é importante não
esquecer que alguns usuários, mesmo sendo minoria, avaliaram negativamente
setores e serviços do CPD. Deste modo, é preciso conhecer mais sobre o que tem
motivado esta avaliação negativa, ou seja, quais as expectativas e necessidades que
não estão sendo atendidas, o que está faltando para o serviço ser considerado
satisfatório/muito satisfatório. Estes novos dados e informações podem ser elementos
importantes a serem considerados no replanejamento das ações, buscando reafirmar
a imagem positiva do CPD.

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA
SUB-COMISSÃO DA CPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – ESCOLA DE MÚSICA

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA

Quadro 1. Sub-Comissão da CPA – Escola de Música
Nome
Prof. Dr. Heinz Karl Schwebel - Chefe do Departamento de Música Aplicada
Prof. Dr Pedro Kröeger - Chfe do Departamento CLEM
Horst Karl Schwebel - Diretor da Escola de Música da UFBA

DEPARTAMENTO DE MÚSICA APLICADA
1. Introdução
O Departamento de Música Aplicada inicia o ano letivo de 2006 com um corpo
docente formado por 21 professores do quadro permanente, 16 dos quais em regime
de Dedicação Exclusiva. Os professores do Departamento apresentam um perfil de
alta titulação sendo dez Doutores, oito Mestres, cinco dos quais estão atualmente
cursando doutorado na própria instituição, e apenas três com graduação. Esses
professores exercem intensas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nove
doutores estão credenciados no Programa de Pós-graduação em Música exercendo
atividades de orientação acadêmica nos níveis de Mestrado, Doutorado e programa
PIBIC.
Além dos professores do quadro permanente, a EMUS conta ainda com 12
professores substitutos. São as especialidades desses professores:
Quadro permanente:
1 professor de Violino - DE
1 professor de Regência - DE
1 professor de Contrabaixo - DE
1 professor de Trompete – 40hs
2 professores de clarineta – DE, 40hs
2 professores de Flauta – DE, 40hs
1 professor de Percussão- 40hs
1 professor de Coral universitário - DE
1 professor de Canto - DE
1 professor de Saxofone - DE
1 professor de Violoncello - DE
4 professores de piano – 20hs, DE, DE, DE

4 professores de Violão – DE, DE, DE, DE

Substitutos:
5 professores de Piano
1 professor de Violão
3 professores de Canto
1 professor de Regência
1 professor de Flauta Doce
1 professor de Trombone
Apesar deste perfil altamente qualificado e do pequeno aumento numérico do
seu quadro permanente, nos últimos dois anos, o departamento enfrenta sérios
problemas no que concerne à sua capacidade de oferta de cursos que são
fundamentais para o melhor funcionamento de uma escola de música. Esses
problemas advêm de carências históricas em determinadas especialidades do curso
de Instrumento, a saber:
Professor de Viola, professor de Trombone, professor de Trompa, professor
de Fagote, professor de Oboé, professor de Harpa, professor de Tuba além de mais
professores de piano. Apenas a disciplina Instrumento Suplementar 1 (piano), já
obriga o departamento a atender em torno, de 90 alunos, o que sobrecarrega,
mesmo com 5 professores substitutos, os atuais professores do quadro permanente
dado o caráter tutorial das aulas. É urgente, portanto, a contratação de novos
professores que preencham essas lacunas para que a EMUS consiga atender
melhor à comunidade discente e manter a sua reputação como uma das melhores
escolas de música do país.
Outra dificuldade enfrentada pelo departamento advém do insuficiente espaço
físico da Escola de Música para abrigar o atual número de alunos do curso superior
e dos diversos cursos de extensão oferecidos pela escola 1. Há anos se pleiteia a
construção de um novo prédio, que leve em consideração as particularidades de
uma escola dessa natureza (isolamento acústico, salas com dimensões adequadas,
instrumental completo etc.), principalmente a existência de um auditório que
contemple os nossos alunos com um espaço adequado para apresentações de
recitais e concertos, atividade fundamental nos cursos oferecidos por este
1

Os cursos de extensão oferecidos pela EMUS vêm suprir a grave deficiência de educação fundamental em
música observada no ensino fundamental brasileiro, e vem atendendo uma parcela significativa da população,
àvida por participar de uma atividade artística enriquecedora como a música.

departamento. Esse espaço permitiria também, apresentações mais freqüentes do
corpo docente, componente importantíssimo na formação de novos instrumentistas e
na reciclagem dos professores.

2. ATIVIDADES
2.1 Ensino
Todos os professores do departamento, sem exceção, estão ativamente
envolvidos no ensino da graduação. Alguns dos professores do departamento têm
se destacado no panorama nacional e são frequentemente convidados a ministrar
cursos ou apresentar-se como solistas em diversas partes do Brasil e também no
exterior. Nossos professores foram convidados, só no último ano, a atuar nos
seguintes festivais nacionais: Cursos Internacionais de Verão de Brasília, Festival
UNISINOS - RS, Festival do Vale Veneto – RS, Festival de Londrina – PR, Festival
de Canela – RS, Semana de Sopros de Brasília, entre outros.
A necessidade de implantação de aulas coletivas para alunos de Instrumento
Suplementar (piano), em 2005, continua sendo um mal necessário dado o déficit de
professores para atender à quantidade de alunos matriculados. Embora uma medida
paliativa e emergencial, esta, obviamente, não é a solução ideal visto que os alunos
deveriam ter a atenção exclusiva do professor nessa disciplina.
No último ano, o departamento teve a entrada de 2 calouros de Canto, 24 de
Instrumento, 1 de Regência, num total de 27 alunos e formou 6 alunos de Canto, 16
de Instrumento e 1 de Regência, num total de 23 novos profissionais.

2.2 Pesquisa
Nove dos Doutores do departamento estão credenciados no PPGMUS e
desenvolvem, além de orientações acadêmicas, projetos individuais de pesquisa.
Alguns desses projetos são:
§
§

Performance Musical e Psicologia da Música: aspectos da construção da
performance pelo músico. (Financiado pelo CNPQ) Pesquisador: Prof.
Dra. Diana Santiago
Fundamentos Teóricos e Conceituais da Interpretação Musical.
Pesquisador: Prof. Dr. Lucas Robatto

§
§
§

Domigos da Rocha Mussurunga: Resgate do acervo musical da Bahia.
Pesquisador: Prof. Dr. Lucas Robatto
O Trompete no Brasil e suas especificidades. Pesquisador: Prof. Dr. Heinz
Karl Schwebel
O Repertório brasileiro para Clarineta. Pesquisador: Prof. Dr. Pedro
Robatto

2.3 Extensão
OSUFBA - a Orquestra Sinfônica da UFBA é o laboratório onde se testam
novos instrumentistas e regentes em formação no departamento. A atuação de
alunos do departamento na OSUFBA é fundamental para seu funcionamento, visto
que a orquestra conta apenas com 28 servidores, número insuficiente para o seu
funcionamento.
Banda Sinfônica - com um papel semelhante ao da orquestra, a banda
atende aos instrumentistas de sopro e percussão da escola na sua formação em
prática de conjunto.
Cursos de Extensão 2 - o programa de extensão da EMUS é coordenado pelo
professor do departamento Dr. Leonardo Boccia e oferece os seguintes cursos:
§

Básico

§

Oficina de Música

§

Coral

§

Composição e Regência

§

Iniciação Musical

§

Oficinas e cursos de Percussão

§

Cursos Noturnos

Seminários Internacionais

- os Seminários Internacionais de Música,

embora não seja uma atividade exclusiva do departamento, teve, na sua
organização, participação fundamental de professores do departamento, na sua
comissão de organização, com destaque para a atuação dos professores Dr. Lucas
Robatto e Prof. Alexandre Casado entre outros. O alto nível dos professores/músicos
convidados pela direção, em muito beneficiou os alunos do departamento que

2

Esses cursos contemplaram, em 2005, 785 alunos.

tiveram oportunidades ímpares de aprender com grandes nomes da música nacional
e internacional, alguns desses professores, especialistas dos quais a EMUS não
dispõe.
Projeto

de

Percussão

-

projeto

desenvolvido

pelo

professor

do

departamento, Jorge Sacramento, que tem apresentado resultados significativos na
formação de novos profissionais da percussão contemporânea.
Recitais - Todo ano são realizados inúmeros recitais dos corpos docente e
discente da EMUS enriquecendo assim, de forma substancial, a programação
artística da EMUS oferecida à comunidade em geral.
GIMBA - Grupo de Intérpretes Musicais da Bahia é um grupo de câmara
formado por professores do departamento para a pesquisa e performance de novo
repertório camerístico para formações não convencionais.
Participação dos docentes em eventos nacionais e internacionais

OBJETIVOS DO DEPARTAMENTO
§

O departamento de Música Aplicada tem como principal objetivo completar
seu quadro de docentes permanentes e a sua continuada qualificação.

§

Melhoria de sua estrutura física.

§

Continuar atendendo a comunidade de forma cada vez mais intensa e num
nível cada vez mais elevado com suas atividades de extensão e do fazer
musical.

DEPARTAMENTO DE COMPOSIÇÃO, LITERATURA E ESTRUTURAÇÃO MUSICAL (CLEM)

1. Introdução
No final de 2004 e começo de 2005 dois novos professores foram
empossados no quadro permanente. Além do acréscimo no número de docentes,
isso significou um aumento na produção do Departamento e da Pós-graduação, já
que ambos possuem titulação de Doutor e ensinam na Pós-graduação.

Os conteúdos programáticos de inúmeras disciplinas foram revisados,
aprovados e colocados na Internet, no site do Departamento, à disposição do corpo
docente e discente. A maioria desses conteúdos programáticos teve sua última
aprovação há 20 anos ou mais, sem revisão formal durante esse período.
Esse Departamento tem uma produção acadêmica significativa, contudo os
professores não têm o hábito de registrá-la em sistemas como o SIDOC.
O Departamento de CLEM tem disciplinas com turmas operando com o
número de alunos igual ao dobro do módulo da disciplina. Isso significa que as
turmas estão superlotadas o que, naturalmente, vem a prejudicar o professor, os
alunos, e o aprendizado. Fica evidente que é imprescindível investir na contratação
de novos professores para ajudar a resolver essa demanda. Por outro lado, algumas
turmas que poderiam ter um número maior de alunos são reduzidas pelo falta de
salas maiores. É necessário, tendo em vista os avanços tecnológicos e pedagógicos
que o Departamento tenha maior amplitude de espaços ao seu dispor. Infelizmente
essa não é a realidade desta Unidade, onde as salas foram projetadas para
tamanhos pequenos e médios, e poucas salas grandes. Espera-se que, com a
realização do Plano Diretor dessa Universidade, a construção de novo prédio venha
a atender as necessidades dos Departamentos para uma oferta de melhores
condições de ensino-aprendizagem e pesquisa.

2. Infra-estrutura
A infra-estrutura do Departamento precisa ser melhorada. Os dois
Departamentos da Unidade dividem o mesmo espaço entre si e com os quatro
Colegiados. Se, por um lado, isso garante dinamismo e colaboração, por outro é
necessário garantir que cada qual tenha seu espaço e equipamentos necessários. A
instalação de um ar-condicionado, por exemplo, poderia contribuir para um maior
conforto dos servidores e professores que trabalham nesse espaço, além de ajudar
em um aumento de produtividade, com um pouco mais de conforto.
Um outro item fundamental é a aquisição de novos computadores,
impressoras, bem como a manutenção e o upgrade dos que já existem. Como todo o
sistema acadêmico da Universidade é eletrônico, é impraticável tanto para os

Departamentos quanto os Colegiados exercerem suas funções com computadores e
periféricos quebrados ou em funcionamento precário.
Atualmente os dois Departamentos e quatro Colegiados dividem três
computadores e uma impressora. Finalmente, acreditamos que a aquisição de uma
impressora de melhor qualidade seja necessária. Um grande volume de material
importante é impresso pelos departamentos e colegiados e é fundamental dispor de
um equipamento rápido e confiável.

3. Propostas a serem executadas
Para o ano de 2006 espera-se revisar e aprovar em reunião de departamento
todos os conteúdos programáticos restantes. Espera-se também organizar melhor os
horários de disciplinas, provavelmente em turnos. Finalmente, será feita uma
campanha entre o corpo docente para que eles criem o hábito de registrar sua
produção acadêmica em sistemas eletrônicos como o SIAD.

AVALIAÇÃO GERAL DA DIRETORIA
Há muito tempo a Escola de Música da UFBA, atualmente avaliada com
conceito 5 pela CAPES, vem lutando, apesar de suas dificuldades, para manter um
nível de excelência na formação e capacitação de seu quadro docente e discente,
na graduação e pós-graduação, bem como no ensino e aprendizagem direcionado à
comunidade, através da oferta de cursos de extensão, recitais e concertos.
Em nosso dia-a-dia nos deparamos com uma demanda crescente de alunos,
execução de projetos e atividades que são dirigidas ao público externo, tentando
sempre imprimir uma marca de qualidade no ensino proporcionado aos nossos
alunos e respeito ao público, nosso foco especial que aprecia a produção musical.
Porém, é triste constatar as mesmas reclamações oriundas de nosso quadro
docente, discente e funcional no que tange à precariedade das instalações e
inadequação de infra-estrutura, sejam espaços de aulas, de apresentações ou
equipamentos e instrumentos. É lamentável constatar que uma Escola direcionada
para o ensino e produção musical, não tenha salas com acústicas adequadas, uma

sala de concertos própria para suas apresentações, studios, em pleno século XXI,
onde se convive a cada dia com o dinamismo de novos avanços da tecnologia.
Corroboramos com a avaliação feita por ambos os chefes de departamentos e
queremos ressaltar que já enviamos à Administração Central um Plano emergencial
para reforma das instalações físicas, reparo e aquisição de equipamentos (2004),
além de outro documento intitulado Reflexões da Escola de Música 2002, bem como
o Projeto arquitetônico do Novo Prédio da Escola de Música, fruto de tese do Prof.
Marcos Queiroz da Faculdade de Arquitetura da UFBA, que construiu seu projeto
depois da realização de várias reuniões com professores técnicos e alunos da
EMUS/UFBA. Todos estes documentos já foram apresentados à Reitoria da UFBA,
onde ressaltamos nossas necessidades e dificuldades.
Nestes documentos destacamos a urgente construção de um espaço próprio
para o Núcleo de Percussão, que cada vez mais vem ganhando destaque no cenário
musical e crescendo com seus projetos e número de alunos. Igualmente é
fundamental a aquisição de acervos, materiais mobiliários, equipamentos e
instrumentos. Em termos de Recursos Humanos, cada vez mais se faz premente a
contratação de uma recepcionista/telefonista, músicos para a Orquestra e Madrigal.
Finalmente é indispensável a construção de um local devidamente equipado para
alocar uma seção de Memória e Arquivo da Escola de Música e a modernização da
Biblioteca, bastante solicitada por alunos e pesquisadores.
Queremos, desta forma, registrar que é imprescindível agilizar a construção
do Novo Prédio da Escola de Música no Campus de Ondina, cujo projeto,
reiteramos, já está nas mãos tanto do Reitor quanto da Prefeitura de Campos, com
estimativas de custo, localização e tudo o mais, só aguardando um posicionamento
do novo Plano Diretor da UFBA que contemple as nossas necessidades inadiáveis.

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO DO INSTITUTO DE LETRAS
SUB-COMISSÃO DA CPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - INSTITUTO DE LETRAS

RELATÓRIO AUTO-AVALIAÇÃO DO INSTITUTO DE LETRAS – 2003/2004

Quadro 1. Sub-Comissão da CPA – Letras1
Nome
Ilza Maria de Oliveira Ribeiro*
Célia Marques Telles
Luciano Rodrigues Lima
Risonete Batista de Souza
Takiko do Nascimento
Hélida Silva Magalhães

Segmento que representa
docente
docente
docente
docente
docente
funcionária

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente documento apresenta o Relatório de auto-avaliação do Instituto
de Letras da UFBA, conforme orientações do Roteiro de Auto-Avaliação
Institucional e das Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação
Superior.

II. CURSOS OFERTADOS
a) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS E
LITERÁRIOS EM LETRAS E LINGÜÍSTICA
O Programa de Pós-Graduação em Letras e Lingüística tem aprovação da
CAPES com nota 5, contando evidentemente com seu apoio financeiro, assim
como do CNPq e da FAPESB. O Programa está constituído como segue:

Ø Stricto sensu: MESTRADO E DOUTORADO

1
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A seleção para o Mestrado e o Doutorado é anual, com a oferta de 40
vagas e 15 vagas, respectivamente, em três grandes áreas, com 11 linhas de
pesquisa. Ressalta-se que a demanda é bem superior à oferta, havendo
anualmente uma média de 300 inscritos para as 55 vagas; contudo, a ampliação
da oferta de vagas independe da vontade dos docentes que atuam no PPGLL,
pois a carga horária de atividades de docência e pesquisa não permite sua
ampliação. Em 2003 e 2004 contávamos com 129 alunos, tendo sido defendidas
39 teses de Doutorado e 38 de Mestrado. O Programa conta com uma revista online Inventário, cujo objetivo é publicar trabalhos realizados pelos estudantes da
Pós-graduação. Também visando a integração comunidade, pesquisa e corpo
discente do Instituto, o PPGLL é responsável pelo desenvolvimento do TEM-PÓS,
ciclo de palestras semanais que tem contado com figuras ilustres da sociedade
brasileira, o que tem enriquecido a capacidade de debate e de visão crítica dos
participantes dessas atividades. Há ainda a revista Estudos Lingüísticos e
Literários, veículo de publicação de trabalhos de pesquisa de docentes da UFBA e
de outras IES. A atuação do PPGLL na formação dos futuros professores e
pesquisadores é bastante evidente pelos números apresentados acima, podendo
ser ampliada se houver investimentos na área de recursos humanos e de infraestrutura. Vale ressaltar que o PPGLL só dispõe de duas salas de aula para
atender a toda esta demanda. Os docentes que atuam no PPGLL são
coordenadores de projetos de pesquisa envolvendo alunos de graduação e de
pós-graduação. No segundo semestre foram realizados, em 2003 e em 2004, os
Seminários Estudantis de Pesquisa, onde foram apresentados e discutidos os
trabalhos em andamento de mestrandos e de doutorandos. Todos eles têm
apresentado uma produção intelectual considerável, com publicações de livros,
capítulos de livros, publicações em periódicos indexados, em anais de Congressos
e similares.
Nos anos de 2003 e 2004 atuaram no PPGLL 36 docentes permanentes,
11 colaboradores e 3 visitantes. Os professores permanentes constituem o núcleo
de todas as atividades do programa: ensino, pesquisa, orientação e produção
intelectual. Os professores visitantes – nacionais, oriundos de programas de PG

avaliados com notas 5, 6 ou 7, ou estrangeiros, provenientes de universidades
conveniadas – atuaram em atividade intensiva, dando cursos, discutindo
problemas de pesquisa e participando de bancas de conclusão.
Os projetos de pesquisa acham-se vinculados às nove linhas de pesquisa
que caracterizam o PPGLL. Todos eles têm origem nos Departamentos a que se
acham vinculados os professores pesquisadores. A distribuição dos projetos nas
diferentes linhas de pesquisa é a que se segue:
Na linha Constituição Histórica do Português são desenvolvidos 7 projetos,
a saber:
1. Banco informatizado de textos para o Programa para a História da Língua
Portuguesa
2. Aspectos da gramaticalização na história do português
3. Edição de atas de Assembléias da Sociedade Protetora dos Desvalidos e
de documentos da Irmandade do Rosário dos Pretos
4. O Português Arcaico: uma aproximação (fonologia, morfossintaxe e léxico)
5. Ouvir o inaudível: uma história concisa da Lingüística Histórica
6. Relações expressas por preposições no período arcaico do português em
confronto com o latim
7. Variedades L2 e L1 do português escrito por africanos e afro-descendentes
na Bahia do Século XIX: estudos morfossintáticos
Na linha Mudanças Lingüísticas na România são desenvolvidos 2 projetos
1. Estudo diacrônico de fenômenos lingüísticos da România: fase II
2. Estudo sobre a lexicografia românica: fase II
Na linha Diversidade Lingüística no Brasil são desenvolvidos 6 projetos
1. A diversidade lingüística e a construção do sentido na realidade negromestiça na Bahia
2. Atlas Lingüístico do Brasil (ALIB)
3. Estudo da variação em tempo real
4. Informatização do corpus do Projeto NURC-Salvador: elocuções formais
5. Vertentes do Português Rural na região da Bahia e de Sergipe
6. Vestígios de dialetos crioulos em comunidades brasileiras isoladas

Na linha Perspectivas teóricas na análise da linguagem são desenvolvidos 4
projetos
1. Considerações sobre o uso das expressões nominais na retextualização
2. Estudo retórico de processos argumentativos nos Autos da Conspiração
dos Alfaiates
3. Focalização e clivagem. Estudo de suas representações estruturais na
história do português
4. O léxico: natureza e funcionamento
Na linha Aquisição e Ensino do Português são desenvolvidos 3 projetos
1. Adaptação e normatização
comunicativo Mac Arthur

dos

inventários

de

desenvolvimento

2. Avaliação do ensino-aprendizagem de português como língua estrangeira
3. O português na interação verbal
Na linha Língua Estrangeira: Ensino-aprendizagem e Tradução são desenvolvidos
6 projetos
1. Lingüística Aplicada à tradução e ao ensino de línguas anglo-germânicas
2. Lingüística Aplicada ao ensino e aprendizagem de línguas românicas
3. O processo de criação de textos em língua estrangeira, com base em
manuscritos digitais
4. Recortes interculturais na sala de aula de línguas estrangeiras
5. TRAM – tradução ou mídia
6. Um estudo do processo da tradução de Hamlet
Na linha Documentos da Memória Cultural são desenvolvidos 12 projetos
1. Acervo Jorge Amado: recepção crítica e imagens da baianidade
2. Bahia: cadinho de culturas orais
3. Em busca do romanceiro:nova etapa
4. EtniCidades: entre a cidade letrada e a rua
5. EtniCidades: história e memória de afro-descendência
6. Formação de professores: língua, escrita e (re)construção de identidades
étnicas
7. Genealogias da crítica
8. Identidades, cidadania e mass media

9. Memória e literatura nos periódicos brasileiros: do romantismo à
contemporaneidade
10. O processo de criação como uma aventura cognitiva: trabalhando com os
manuscritos de Elisabeth Bishop
11. Signos verbais e não verbais sob a perspectiva da crítica genética
12. Sob o signo da comunidade. Imagens identitárias nas literaturas de língua
portuguesa contemporâneas: lusofonia, interlocução, alteridade
Linha Crítica textual são desenvolvidos 5 projetos:
1. Libro de açedrex, dados e tablas de Alfonso X: manuscrito do século XIII
2. Edição crítica de um manuscrito do século XVI (cota 3232) da Biblioteca
Geral da Universidade de Coimbra
3. Edição de manuscritos do século XVIII e XIX: a escrita, o discurso e o
léxico
4. O Libro Vniversal de derrotas de M. Gaspar: da escrita ao discurso
5. O resgate da obra regional de Arrhur de Salles
Na linha Estudos de teorias e representações literárias e culturais são
desenvolvidos 8 projetos
1. Casos de família
2. Dicionário sobre figuras e mitos literários das Américas
3. Jeanne Duval, a misteriosa amante de Baudelaire
4. Jogos de Cenas: a representação do amor no século XX
5. Literatura pós-colonial caribenha de língua inglesa
6. Novos rumos das literaturas anglo-germânicas
7. O escritor e seus múltiplos: migrações
8. Rastros de decadentismo em narrativas do século XX
Ø Lato sensu: ESPECIALIZAÇÃO
LITERÁRIOS

EM

ESTUDOS

LINGÜÍSTICOS

E

O Curso de Especialização em Estudos Lingüísticos e Literários da
Universidade Federal da Bahia – Pós-Graduação lato sensu – teve início em
março de 2002, quando foram matriculados, nessa primeira turma, 42 (quarenta e
dois) alunos. Não houve desistência alguma e todos os discentes entregaram a
Monografia do final do Curso, em setembro de 2003, fazendo jus ao Certificado de

Especialização. Em março de 2003, ingressou a segunda turma, constituída de 50
(cinqüenta) alunos, que entregaram as monografias em dezembro de 2004.
Alguns desses discentes, posteriormente, ingressaram no Curso de PósGraduação stricto sensu em nível de Mestrado, oferecido pelo Programa de PósGraduação em Letras e Lingüística da Universidade Federal da Bahia, assim
como em Cursos similares de outras Universidades, a exemplo da Universidade
Estadual de Feira de Santana e, depois, no Doutorado em Letras da Universidade
Federal da Bahia, sempre com muito êxito. Convém ressaltar que os estudantes
desse Curso de Especialização têm-se interessado pela continuidade da pesquisa,
buscando sempre a sua qualificação. Em abril de 2004, foi lançado o livro
intitulado "Lingüística e Literatura: ensaios", constituído das melhores monografias
dos alunos da turma de 2002. Em março de 2003, convidado pelo Curso de
Especialização em Estudos Lingüísticos e Literários da Universidade Federal da
Bahia, o Prof. Dr. Paul Hopper, lingüista funcionalista americano, proferiu a
conferência "Funcionalismo e Gramaticalização", no Instituto de Letras da UFBA,
além da prof.ª Dr.ª Maria Luiza Braga, da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
que também falou aos estudantes sobre a "Gramaticalização de advérbios". Em
setembro de 2004, foi convidado o Prof. Dr. Heitor Megale, da Universidade de
São Paulo, para proferir uma Conferência a respeito do "Projeto Bandeirantes". A
partir do ano de 2003, com o apoio da FAPESB, da Prefeitura Municipal e da
Secretaria de Educação do Estado da Bahia, foi oferecida uma turma de 52
(cinqüenta e dois) alunos, na cidade de Itaberaba, tendo os estudantes desse
Curso já concluído, em novembro de 2005, com a entrega das monografias.

b) GRADUAÇÃO

⇒ LICENCIATURAS
O Instituto de Letras oferece anualmente 210 vagas para os cursos de
Graduação em 3 Licenciaturas:

Ø Curso 401– Letras Vernáculas
Ø Curso 402 – Letras Vernáculas com Língua Estrangeira
Ø Curso 403 – Língua Estrangeira

⇒ BACHARELADO
Ø Curso 401- Letras Vernáculas
Ø Curso 403 – Língua Estrangeira
As opções de línguas estrangeiras para os cursos 402 e 403 são as
seguintes: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e clássicas.
No biênio 2003-2004, o fluxo de alunos no colegiado de Graduação em
Letras foi o seguinte:
Tabela 1. Curso de Graduação em Letras: alunos ativos
Curso / Semestre
401
402
403
Total

Alunos ativos
2003.1
2003.2
460
462
233
252
280
278
973
992

2004.1
502
262
302
1066

2004.2
490
283
304
1077

Tabela 2. Curso de Graduação em Letras: fluxo de alunos

2003.1

2003.2

2004.1

2004.2

Cursos
Ingressantes
401
87
402
37
403
43
Total
167
401
58
402
49
403
40
Total
147
401
92
402
39
403
45
Total
176
401
44
402
43
403
44
Total
131

Graduados
35
14
22
71
47
11
15
73
33
09
16
58
0
0
1
1

Quadro 2. Oferta de disciplinas no biênio 2003 – 2004
Cursos:

•
•

•

Letras Vernáculas (401), nas modalidades Licenciatura e bacharelado
Letras Vernáculas com Língua Estrangeira Moderna ou clássica (402),
na modalidade licenciatura com as seguintes opções de língua
estrangeira: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e as línguas
clássicas (grego e latim).
Língua Estrangeira moderna ou clássica (403), nas modalidades
licenciatura e bacharelado, com as seguintes opções de língua
estrangeira: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e as línguas
clássicas (grego e latim).

Período: 2003.1
No de turmas oferecidas (LET)
No de disciplinas (LET) oferecidas
No de disciplinas obrigatórias oferecidas
No de disciplinas optativas oferecidas
No de vagas preenchidas

Período: 2003.2
No de turmas oferecidas (LET)
No de disciplinas (LET) oferecidas
No de disciplinas obrigatórias oferecidas
No de disciplinas optativas oferecidas
No de vagas preenchidas

Período: 2004.1
No de turmas oferecidas (LET)
No de disciplinas (LET) oferecidas
No de disciplinas obrigatórias oferecidas
No de disciplinas optativas oferecidas
No de vagas preenchidas

186 turmas
132 disciplinas
65 disciplinas
67 disciplinas
3022 veteranos
610 calouros
Total de 3632
180 turmas
128 disciplinas
69 disciplinas
59 disciplinas
3214 veteranos
445 calouros
Total de 3659
183 turmas
129 disciplinas
72 disciplinas
57 disciplinas
3038 veteranos
593 calouros
Total de 3691

Período: 2004.1 – semestre cancelado

Durante o período 2003-2004, o colegiado dos cursos de graduação em
Letras finalizou o projeto de Reformulação Curricular, entregue à SUPAC em

novembro de 2004 e aprovado pela Câmara de Ensino de Graduação em maio de
2005.
d) EXTENSÃO
Há uma preocupação do Instituto de atender às necessidades da
comunidade baiana, considerando-se a demanda solicitada para a oferta de
cursos de extensão em línguas estrangeiras. Tendo isso em vista, os
Departamentos de Línguas Estrangeiras se esforçam em oferecer os seguintes
cursos de extensão:
Ø Curso de Extensão em Língua Francesa - CELF
Ø Curso de Extensão em Espanhol - CEE
Ø Núcleo de Línguas Germânicas - NELG
Ø Curso de Extensão Anglo-Germânicas - CEAG
Ø Programa de Pesquisa e Ensino de Português – Língua Estrangeira PROPEEP
Ø Curso de Extensão em Francês Instrumental – Relações Internacionais - FIRI
A demanda tem sido de mais de 4000 alunos por ano, o que demonstra a
eficácia das atividades oferecidas e o interesse da comunidade pelo trabalho
desenvolvido

por

esses

Departamentos.

Esses

cursos

contribuíram

financeiramente para a execução da reforma das salas de aula do PAF II e do
PAC, para a aquisição de equipamentos e material didático, além da melhoria das
instalações dos gabinetes dos docentes do Instituto de Letras. Os recursos
gerados pelos projetos de extensão dos departamentos do ILUFBA são,
também,aplicados para o financiamento de publicações dos professores, quando
diretamente relacionadas com as respectivas áreas de atuação dos docentes e
devidamente aprovadas pelo departamento, e na cobertura dos custos de
despesas com viagens e pagamento de inscrições dos professores que
apresentam trabalhos científicos em eventos, no Brasil e no exterior, em áreas de
interesse departamental. Os departamentos de Letras Germânicas e Letras
Românicas elaboram, aplicam e corrigem os exames de proficiência em língua
estrangeira para o Programa de Pós-Graduação em Letras e Lingüística e para os

demais programas de pós-graduação da UFBA, mediante solicitação prévia. Os
projetos de extensão dos departamentos acadêmicos do Instituto de Letras estão
diretamente relacionados com a pesquisa. Por exemplo, os cursos de línguas
estrangeiras oferecidos pelo NELG funcionam como laboratório didáticopedagógico para diversos projetos da linha de pesquisa Lingüística Aplicada ao
Ensino de Línguas Estrangeiras, ligada ao PPGLL (Programa de Pós-Graduação
em Letras e Lingüística), através de pesquisa de campo nas salas de aula do
projeto. Esses projetos de extensão estão, também, ligados ao ensino de
graduação, pois os estagiários que atuam como professores nos cursos de línguas
estrangeiras são alunos regulares do Curso de Letras. O ILUFBA possui dois
laboratórios para ensino de línguas, equipados com monitores de vídeo, painel de
controle e fones de ouvido individuais, os quais são utilizados por todos os
departamentos. Embora possuam modernos equipamentos, os laboratórios
coitados ainda necessitam de alguns investimentos em hardware e software para
a sua completa informatização. Outra carência detectada pela comissão, em
relação aos laboratórios citados, é a inexistência de um técnico capacitado para
prestar serviços especificamente nos laboratórios, inclusive para possibilitar o
auto-estudo por parte dos alunos. O Centro de Estudos Anglo-Germânicos –
CEAG é um projeto do Departamento de Letras Germânicas. O Centro possui uma
biblioteca especializada em letras germânicas, com livros e material áudio-visual,
em inglês e alemão, disponível para consulta e empréstimo para tos os estudantes
do ILUFBA. Além disso, o CEAG promove diversas atividades voltadas para o
desenvolvimento do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras e de divulgação
da cultura anglo-germânica, como palestras, cursos, grupos de estudo, atividades
culturais, etc.
IV. CORPO DOCENTE
Conta-se com os seguintes recursos humanos:
Ø

Docentes efetivos: 96

Ø

Professor visitante: 4

Ø Professor substituto: 49
Ø Professor PRODOC: 1

Até 2004 o número total de docentes era de 150 (cento e cinqüenta),
contando-se: 96 (noventa e seis) docentes efetivos, perfazendo um percentual de
64% do corpo docente; os demais 54 (cinqüenta e quatro) docentes, distribuíamse em três grupos, a saber, 4 (quatro) professores visitantes (2,66%), 49 (quarenta
e nove) professores substitutos (32,66%) e 1 (um) professor PRODOC (0,66%).
O percentual de 64% de docentes efetivos aponta para o nível de
excelência dos cursos oferecidos, o que vai ser refletido na produção acadêmica e
intelectual desses docentes. Por outro lado, ainda é elevado o percentual de
32,66% de docentes temporários, o que aponta para a necessidade de ampliação
dos números de vagas para concurso para provimento de cargo de docência. Os
professores visitantes e o docente em programa especial (PRODOC) mostram a
abertura que se tem quanto ao compartilhamento das atividades docentes com
professores provenientes de outros centros de ensino superior.
A perspectiva de reestruturação curricular dos cursos de Letras (prevista
para 2005) e o projeto de criação de cursos noturnos (encaminhada para
aprovação em 2005) indicam a criação de disciplinas voltadas para a formação
específica dos estudantes. Nessa direção, acentua-se a necessidade já
assinalada de ampliação do número de vagas para concurso para provimento de
cargo de docência.
V – Corpo técnico-administrativo
Conta-se com os seguintes recursos humanos:
Assistente de Administração: 16
Auxiliar Administrativo: 02
Auxiliar em Assuntos Educacionais: 01
Contínuo: 01
Garçom: 01
Porteiro: 01
Telefonista: 01
Tradutor Intérprete: 01
Técnico em Assuntos Educacionais: 01
Técnico em Contabilidade: 01

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como exposto acima, as maiores dificuldades são encontradas no plano de
recursos humanos e de instalações físicas.
A Comissão propõe, por conseguinte, a alocação de mais vagas para
concursos de docentes e de servidores técnico-administrativos, além de mais
recursos para, pelo menos, a conclusão do prédio do PAF III, mais verbas para a
aquisição de livros e revistas para a Biblioteca Central e as bibliotecas setoriais.

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFBA:
PROPOSTA DE MODELO
Grupo Gestor

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFBA:
PROPOSTA DE MODELO 1

1. JUSTIFICATIVA
A comunidade da UFBA, mais do que esperar, acredita firmemente na
possibilidade de implantar um modelo de organização e gestão para suas
bibliotecas, alinhado aos novos paradigmas das organizações contemporâneas,
caracterizadas pela demanda/disponibilização de grande volume de informação e
por estruturas ágeis, flexíveis. Assim, elas encontram o modo de viabilizar suas
funções na eficácia e efetividade dos seus sistemas de informação e
comunicação.
Considera-se que, de alguns anos para cá na Universidade, há uma
consciência coletiva quanto ao esgotamento do modelo atual do Sistema de
Bibliotecas – uma Biblioteca Central e 30 setoriais - e das tentativas até então
experimentadas, dos esforços empreendidos por muitos dirigentes, e dos
resultados obtidos, mesmo que isoladamente, ao longo dos anos.
A superação do modelo esgotado requer um esforço coletivo não só da
Administração Central e do próprio setor Biblioteca, mas da comunidade como um
todo e algumas Unidades/Órgãos, em particular, como o ICI, CPD, ISP.
Neste sentido, motivada pela iniciativa e por demanda da Reitoria, a atual
direção da Biblioteca Central reuniu técnicos e docentes, visando a elaboração de
uma proposta de modelo, que viesse a constituir-se em ponto de partida para
discussões e decisões das instâncias competentes.
Este grupo, integrado por bibliotecários, representando as diversas áreas
da Universidade, concebeu não uma estrutura organizacional – porquanto seria
prematuro desenhá-la – mas tão somente a visão funcional do futuro Sistema,
buscando demonstrar a integração e a multidisciplinaridade das funções próprias

1

Estudo elaborado pelo Grupo Gestor (Portarias nº11/2002 e 05/2003).

das bibliotecas acadêmicas, com os programas e projetos que deverão dinamizálas.

2. INTRODUÇÃO
A experiência da USP em organização e gestão das bibliotecas
acadêmicas, ocorrida no final dos anos 90 e originada na Faculdade de Saúde
Pública, está servindo de modelo para todo o Sistema de Biblioteca e Informação
daquela Universidade, sendo voltada para a implantação de nova visão de que
suas bibliotecas devam constituir-se num “modelo brasileiro de excelência”
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2001). A liderança inconteste da USP e o
êxito que vem sendo experimentado com suas iniciativas inovadoras, levaram os
bibliotecários da UFBA – estimulados pela decisão do atual Reitor sobre o
assunto - a compreender a necessidade premente e a considerar este o momento
oportuno para que sejam integradas as tradicionais funções das bibliotecas “com
novas funções, compatíveis como os [...] paradigmas da informação” (ANDRADE
et al. 1998, p. 311). A perspectiva que se descortina, assim, é da inserção do
setor biblioteca numa proposta institucional, voltada para dar suporte às
condições de inovação e expansão dos programas de ensino, pesquisa e
extensão, visando ao desenvolvimento das Ciências, das Artes e das Letras, no
âmbito da Universidade e da sociedade.
Com esta motivação, propõe-se que o modelo de organização e gestão do
futuro Sistema de Bibliotecas da UFBA, seja desenvolvido a partir dos seguintes
critérios: a) racionalização e otimização dos recursos; b) qualificação dos serviços
prestados às funções de ensino, pesquisa e extensão; c) capacitação do seu
quadro de pessoal; d) modernização e ampliação da sua infra-estrutura
tecnológica;

e)

estrutura

horizontalizada,

matricial,

que

propicie

ações

multidisciplinares.

3. MODELO DE GESTÃO
Os novos papéis assumidos pelas bibliotecas da UFBA devem ser
apoiados pelas seguintes premissas:

§

orientação por planejamento (diagnóstico, avaliação, processos, projetos);

§

ação colegiada;

§

formação de equipes transorganizacionais e de parcerias;

§

aprendizagem contínua;

§

integração e comprometimento de todos os elementos do futuro Sistema;

§

comunicação eficaz;

§

inovação e produtividade de resultados;

§

foco no usuário.

4. MODELO DE ORGANIZAÇÃO
O Sistema de Bibliotecas deverá ser constituído por uma Diretoria e por 11
Bibliotecas 2, agrupadas temática e/ou geograficamente, conforme segue:
§
§
§
§
§
§
§

1. BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE [Médio Canela]
ENF
HUPES
ICS
ISC
MED
NUT
ODO

2. BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA [Campus
Federação/Ondina]
§ FIS
§ GEO [Geociências, Geografia]
§ QUI
3.BIBLIOTECA DE HUMANIDADES, BIOLOGIA
VETERINÁRIA3 [ex-Biblioteca Central, Campus de Ondina]
§ BIO
§ CEB
§ COM
§ DAN4
§ ICI
§ LET
§ MEV
§ CPD
§ MAT

E

MEDICINA

2

Na proposta de Modelo encaminhada à Reitoria em 2004, 12 Bibliotecas integravam o SIBI. Contudo, a
partir de 2005 o Campus de Cruz das Almas, inclusive a Biblioteca de Agronomia passaram para a
Universidade do Recôncavo.
3

As bibliotecas de BIO e MEV, pelas características de suas respectivas Unidades, não sairão do
Campus de Ondina.
4
Provisoriamente, foi transferida para a atual Biblioteca Central.

§

FAR

4. BIBLIOTECA DE GESTÃO [Baixo Canela]
§ ADM [Administração e Secretariado]
§ DIR
§ ECO [Ciências Econômicas e Ciências Contábeis]
§
§
§
§

5. BIBLIOTECA DE ARTES [entrada do Campus de Ondina]
DAN
EBA
MUS
TEA

6. BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS [São Lázaro e Alto
de Ondina]
§ EDC [Pedagogia, Educação Física e Licenciatura em Ciências]
§ FFCH [História, Ciências Sociais, Museologia, Psicologia]
§ CRH
7. BIBLIOTECA
Federação]
§ ARQ
§ ENG

ENGENHARIA

E

ARQUITETURA

[Campus

da

8. BIBLIOTECA CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS (CEAO)
9. BIBLIOTECA MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA (MCO)
10. BIBLIOTHECA MEMORIAL DA SAÚDE BRASILEIRA (BMSB)
11.BIBLIOTECA MUSEU DE ARTE SACRA (MAS)
4.1 Visão Funcional do Sistema
§

Quanto à visão funcional:
O desenho a seguir proposto reflete os critérios e premissas que embasam

a estrutura e o funcionamento do futuro Sistema. A Diretoria e as Bibliotecas
serão, de per si, estruturadas organizacionalmente por meio de futuros
instrumentos institucionais, dentro das quatro grandes funções desempenhadas
pelas bibliotecas acadêmicas:
§

no nível estratégico, pela Diretoria;

§

no nível operacional, pelas Bibliotecas.

Visão Funcional

Colegiado

Diretorias
Chefes das Bibliotecas

1

2

3

4
Programas/Projetos
Funções

Figura 01. Modelo funcional do SIBI

5. IMAGEM-OBJETIVO
O Sistema de Bibliotecas da UFBA:
§

adotará o planejamento e a avaliação como sistemáticas regulares,
voltadas para a racionalização, otimização/ampliação de recursos, e para a
implementação de ações conseqüentes dentro das políticas universitárias;

§

contará com pessoal altamente capacitado para o desempenho de funções
especializadas e multidisciplinares;

§

terá a participação efetiva dos seus membros no planejamento de sua
gestão;

§

buscará a sua integração aos planos e ações institucionais, na perspectiva
do comprometimento com os destinos da UFBA;

§

oferecerá serviços e produtos de informação, a partir das tecnologias de
informação e comunicação, visando a atender a pluralidade das demandas
acadêmicas;

§

buscará resultados orientados para a satisfação dos usuários do Sistema.

6. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
A estrutura que representará e viabilizará o funcionamento da Diretoria e
das Bibliotecas terá o seguinte desenho, quanto às funções e subfunções:

Quadro 01. Funcionamento da diretoria e das bibliotecas
SUBFUNÇÕES
FUNÇÕES
1. Administração e Gerência

DIRETORIA
§
§
§

§

BIBLIOTECAS

Colegiado Consultivo e/ou
Deliberativo
Diretoria [Diretor e
Secretário]
Assistência ao Sistema
[Políticas; Orçamento;
Tecnologia; Educação e
Capacitação; Informações
Gerenciais; Preservação e
Restauração]
Secretaria Administrativa
[Contabilidade, Pessoal,
Serviços Gerais]

§
§
§

Colegiado Consultivo e/ou
Deliberativo
Chefia [Chefe, Vice]
Secretaria Administrativa

2. Formação e Desenvolvimento
de Coleções

§
§

Compra
Intercâmbio [doação e
permuta na Rede local e
Central de Duplicatas]

§
§
§
§

Seleção
Doação e Permuta
Preservação
Avaliação de Coleções

3. Controle Bibliográfico

§
§

Registro
Catalogação / Classificação
[novas aquisições]
Controle de qualidade da
Base de Dados
Bibliográficos
Serviços
Produtos

§
§

Registro
Catalogação/classificação
[doações, compras locais,
coleção retrospectiva]

§
§

Serviços
Produtos

§

4. Informação, Documentação e
Comunicação

§
§

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que PDI/UFBA (2004-2008) definiu como um dos objetivos
“implementar uma política de democratização da informação, por meio do
fortalecimento de um sistema qualificado de bibliotecas e de acesso ampliado a
redes e bancos de dados existentes e potencialmente disponíveis”, espera-se que
esta proposta, encaminhada à Reitoria em janeiro de 2004, após sua análise
pelas instâncias competentes para acréscimos e ajustes necessários ao seu
alinhamento às políticas acadêmicas, seja transformada em Plano de Ação para
ser implantada.
Neste momento de auto-avaliação institucional, de levantamento de
fragilidades

e

aspectos

que

requerem

melhoria,

de

apresentação

de

recomendações, do reconhecimento do SIBI/UFBA pelo Conselho Universitário
em março/2006 é que a direção das Bibliotecas da UFBA sente renovadas suas
expectativas de concretização das mudanças que estão sendo propostas no
Modelo de Organização e Gestão do Sistema de Bibliotecas da UFBA por
acreditar nos benefícios que poderá trazer para a Universidade.
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