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Este relatório tem como principal objetivo apresentar as principais ações e atividades
desenvolvidas pela Universidade Federal da Bahia no período de 2010/2011, no âmbito da
avaliação institucional.
A atual Comissão Própria de Avaliação da UFBA, constituída em dezembro de 2010,
iniciou o seu mandato no mesmo ano em que tomou posse a nova equipe de gestão da
Universidade. Esta coincidência, que foi descrita detalhadamente no último relatório da CPA,
marcou a necessidade de uma ampla reformulação nos procedimentos gerenciais da
Universidade, condição essencial para adequá-la aos novos desafios impostos pela adoção
de políticas para democratização do acesso e, consequentemente, a ampliação do seu corpo
discente.
Seguindo esta orientação, a reitoria montou uma equipe de avaliação e
desenvolvimento institucional, utilizando a experiência do ISP, que se encarregou de revisar
os procedimentos administrativos da UFBA, com vistas a aperfeiçoar os trabalhos
desenvolvidos pelos diversos setores, aumentando, assim, a sua eficácia e eficiência. Esta
equipe, seguindo as orientações da CPA, também se encarregaria da execução da avaliação
institucional.
As primeiras ações desta equipe, dada a urgência necessária ao bom funcionamento
da UFBA, foram executadas no âmbito das Pró-reitorias, cujos resultados foram
apresentados no relatório de 2010. Privilegiaram-se as ações relacionadas à análise e ao
desenvolvimento institucional. Em função disto, todo esforço da equipe e também da CPA
foi direcionado para este campo. Passado o primeiro ano e já colhendo os frutos dos
primeiros resultados do trabalho implantado nas Pró-reitorias, a atenção volta-se, então
para a organização a avaliação institucional. Inicialmente a CPA cuidou de discutir e elaborar
uma nova matriz de avaliação em substituição àquela utilizada pela UFBA, pautada em
indicadores que permitissem aferir as diversas dimensões do funcionamento institucional,
de modo que os resultados fossem plenamente utilizados para o aperfeiçoamento contínuo
da Universidade.
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Além disso, buscou-se criar as condições necessárias à implantação de uma cultura de
avaliação na Universidade, garantindo, por um lado, um maior envolvimento dos atores
institucionais e, por outro lado, uma maior compreensão dos processos gerenciais e das suas
implicações na vida universitária.
Baseado nos princípios e recomendações contidas nos documentos “Diretrizes para a
avaliação das instituições de educação superior” e “Roteiro de auto-avaliação institucional
2004”, ambos elaborados pelo INEP e pela CONAES, a CPA buscou empreender ações que
permitissem examinar as dez dimensões propostas pelo SINAES. Uma instituição do porte da
Universidade Federal da Bahia, com Campi espalhados por diversas regiões da Bahia,
mobilizar todo o conjunto de dados necessários para permitir uma avaliação de todas as dez
dimensões do SINAES não é tarefa fácil no curto espaço de tempo decorrido. Portanto,
algumas dessas dimensões foram priorizadas em função de outras que, no nosso contexto,
foram consideradas menos urgentes para subsidiar as mudanças implementadas este ano no
âmbito da gestão universitária.
O presente relatório estrutura-se em duas grandes partes. Na primeira, são
apresentados, de forma sintética dados que são indicadores do desempenho da
Universidade em oito das nove dimensões de avaliação previstas no SINAES1. A segunda
parte apresenta relatórios mais detalhados de pontos que foram escolhidos como objeto de
avaliação prioritário no ano de 2011, dentro de um plano mais geral de, ao longo dos 3 anos,
cumprir todo o ciclo avaliativo da Instituição. Os relatórios colocados em anexos revelam as
prioridades que foram definidas pela CPA e que puderam ser executadas no período coberto
pelo presente relatório. É importante assinalar que, como informado no relatório de 2010,
toda a área de avaliação e desempenho institucional está sendo redefinida na UFBA e até o
momento, a nova estrutura organizacional prevista para assumir tal missão não foi criada
oficialmente e instalada com condições que viabilizem as atividades de avaliação e
desenvolvimento que se objetiva desenvolver.

1

Foi excluida a dimensão 10 – sustentabilidade financeira por considerer que o desempenho da area financeira já
foi objeto de avaliação do Conselho de Curadores da Universidade além de contar com o estrito controle das
agências externas, como CGU e TCU. O exame desta dimensão requer, também, um corpo especializado de
profissionais com o qual a CPA não conta.
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1. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional

Os princípios, objetivos e metas que nortearam a atuação da UFBA durante o ano de
2010/2011 foram estabelecidos no PDI originalmente elaborado para o quinquênio 20042010, atualizado em 2007, cuja vigência foi ampliada até dezembro de 2010, por decisão do
Conselho Universitário.
Durante o ano de 2011, uma comissão especialmente designada para este fim, iniciou
o trabalho de elaboração de um novo PDI para a UFBA, trabalho este que está em fase final,
embora ainda não encaminhado para o CONSUNI, instância a quem cabe avaliá-lo e aproválo.
Do mesmo jeito que a edição anterior, o trabalho de elaboração do PDI envolveu a
participação de representantes da Administração Central UFBA, no nível das Pró-reitorias de
Planejamento e Orçamento (PROPLAN), de Administração (PROAD); Extensão (PROEXT);
Ensino de Graduação (PROGRAD); Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI); Pós-Graduação
(PROPG); Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) e de Desenvolvimento de
Pessoas (PRODEP). Do mesmo modo, a estrutura do documento deve compreender: perfil
institucional, planejamento e gestão institucional, Projeto REUNI: ações especiais, avaliação
e acompanhamento do desempenho Institucional e cronograma de implementação.
A CPA aguarda a conclusão deste trabalho para planejar as ações necessárias à
avaliação desta dimensão e, sobretudo, estruturar o trabalho de avaliação institucional a
partir deste documento referência que deverá se constituir no eixo que organizará todas as
ações de avaliação e desenvolvimento institucional.
É importante registrar, todavia que o processo de construção do novo PDI, incluindo o
tempo envolvido para produzir o documento, já revela um gargalo crítico da gestão
universitária que é a capacidade de planejamento a curto, médio e longo prazo. Os gestores
universitários, no geral, encontram-se envolvidos em executar um complexo conjunto de
tarefas, sempre emergentes, o que reduz, em nível a ser necessariamente reduzido no
futuro próximo, a sua condição para pensar a Universidade como um todo e as suas áreas
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em especial, de forma menos imediata. Há, portanto, que se rever processos de trabalho e
de gestão, de modo a fortalecer uma cultura de planejamento, nos diferentes níveis de
gestão. Trata-se de uma necessidade inclusive para que a avaliação se insira de forma
natural no cotidiano da gestão tanto das atividades meio como das atividades fins da UFBA.

2. A Política para o Ensino, a Pesquisa, a Extensão e as Normas de Operacionalização

2.1 Ensino de Graduação

A Universidade Federal da Bahia oferece atualmente 7.991 vagas anuais em 112 cursos
de graduação, sediados em 5 campi sendo 2 em cidades do interior do Estado da Bahia
(Barreiras e Vitória da Conquista) e 2 em Salvador (Canela e Federação/Ondina).
São 15 pavilhões de aulas e laboratórios e 32 unidades universitárias, além de 2
hospitais universitários, 1 hospital veterinário, 3 museus, 1 creche, 1 Centro de Esportes e 4
residências universitárias, 3 Fazendas experimentais nos municípios de Oliveira dos
Campinhos, São Gonçalo dos Campos e Entre Rios. Ao fim de 2011 a UFBA contava com
31.346 alunos de graduação.
Alguns indicadores da realidade do ensino de graduação da Universidade foram
selecionados para que, em uma série histórica, se possa avaliar os avanços obtidos neste
campo. Os indicadores disponíveis são apresentados a seguir:

• O crescimento do ensino de graduação

Os dados referentes ao últimos cincos anos mostram claramente o crescimento do
ensino de graduação com a participação da UFBA no Projeto REUNI, como revelam os dados
da ampliação do número de cursos oferecidos e de alunos classificados no vestibular,
constantes na Tabela 1.
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Entre 2008 e 2009 houve um crescimento de 66 para 100 cursos. Mais 12 cursos novos
surgiram em 2010, fazendo com as vagas oferecidas tenham saltado de 4.246 para 7.991
(um aumento de 88,2 %).
Tabela 1: Cursos, inscritos no vestibular, vagas e classificados entre 2007-2011

Ano

Nº de
cursos

Nº de

Nº de vagas

inscritos no

oferecidas no

vestibular

vestibular

Nº de
classificados

2007

66(1)

40.290

4.246

4.134

2008

66

34.440

4.256

4.111

2009

100 (2)

43.330

6.996

6.639

2010

112(3)

54.308

7.991

7.680

2011

112

46.562

7.991

7.522

Fonte:SIAC/SUPAC/SSOA
(1) Criação de 1 curso, e a exclusão de 04 cursos da Escola de Agronomia passaram a integrar a UFRB a
partir do 2º sem. 2006
(2) Criação de 34 cursos novos - Expansão REUNI
(3) Criação de 12 cursos - Expansão REUNI

Este processo de expansão não tem continuidade no ano de 2011 que manteve o
mesmo número de cursos e de vagas oferecidos. O ano de 2011 assinala, por outro lado, a
criação da Universidade do Oeste da Bahia a partir do campus de Barreiras, hoje parte da
UFBA. Assinala, também, a autorização para a implantação de um novo campus na cidade de
Camaçari. Tais fatos terão impacto nos indicadores de crescimento do ensino de graduação
na UFBA já a partir de 2012.
Um indicador adicional constante na Tabela 1 é a demanda social por vagas oferecidas
pela Universidade. Os dados apresentados revelam uma flutuação entre os anos que não
caracteriza um crescimento sistemático ao longo do período do número de alunos que
concorrem ao vestibular da Universidade. Em 2008 há uma queda expressiva (14,6%) em
relação a 2007. Os números crescem em 2009 e 2010 (ano em que atinge o número de mais
de 54mil inscritos). No entanto, volta a cair em 2011 (uma queda de 14,3%). A que fatores
atribuir tal flutuação no número de alunos inscritos no vestibular?
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Complementa a análise do crescimento do ensino de graduação na UFBA os dados do
total de alunos matriculados nos últimos cinco anos, dados que podem ser vistos na Figura 1.
O número total de alunos matriculados experimenta um crescimento contínuo nos
últimos cinco anos, saltando pouco mais de 23 mil alunos no primeiro semestre de 2007
para aproximadamente 32.500 alunos em 2011, quando se consideram as matrículas do
primeiro semestre. Isto representa um expressivo crescimento de 40,5%.

Figura 1: Número de alunos matriculados na UFBA por semestre entre 2007-2011
Fonte:SIAC/SUPAC/SSOA

Há que se observar, contudo, que as matriculas no segundo semestre sempre
apresentam uma queda em relação ao primeiro semestre, diferença que se observa em
todos os anos do período analisado. Em 2011 esta diferença foi de 1.288 alunos. Tal variação
possivelmente se deve ao fato de os alunos que ingressam no segundo semestre é menor do
que os que concluíram seus cursos no primeiro semestre somados àqueles que abandonam
ou trancam o seu curso ao longo do seu primeiro semestre.

• As matrículas em cursos noturnos
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A oferta de cursos noturnos é um importante indicador de democratização do acesso à
universidade pública, criando condições para que jovens já inseridos no mercado de trabalho
possam dar continuidade aos seus estudos em nível superior.
Até 2008 era praticamente inexistente a possibilidade de se realizar um curso noturno
na UFBA; praticamente quase todos os ingressantes iam para cursos diurnos. Nos últimos
cinco anos, houve uma mudança significativa na participação dos cursos noturno no número
de alunos que ingressaram na UFBA, como revela a Figura 2.

Figura 2: Número de alunos que ingressaram na UFBA por tipo de curso entre 2007-2011
Fonte:SIAC/SUPAC/SSOA

O ano de 2009 marca a importante inflexão na curva, quando o ingresso de alunos
saltou de 83 para 1.775, com a implantação dos Bacharelados Interdisciplinares. Nos anos
seguintes, continua crescendo o número de ingressantes para cursos noturnos, embora em
uma velocidade menor. Pode-se perceber que o crescimento no quantitativo de alunos que
ingressaram na UFBA se deve, na maior parte, à oferta de cursos noturnos, já que a curva de
alunos dos cursos diurnos apresenta crescimento pouco expressivo, tendo até caído em
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2011 em relação a 2010. O fato é que o ingresso em cursos noturnos saltou de
insignificantes 1,7% das vagas em 2007 para 30% em 2011.
Tal indicador aponta que uma definição política mais geral da Universidade está sendo
concretizada e dados comparativos com outras Universidades Públicas devem fornecer
parâmetros para se avaliar, no futuro, o quanto a UFBA avançou em relação às demais,
considerando que todas estão atendendo a diretrizes nacionais do Projeto REUNI.

• O fluxo de alunos: o sucesso da graduação

Um importante indicador do desempenho institucional no que tange ao ensino de
graduação consiste no nível em que consegue graduar seus alunos, diminuindo as taxas de
evasão ou abandono do curso.
Os dados dos últimos cinco anos sobre diplomados, jubilados e abandonos encontramse na Figura 3.

Figura 3: Número de alunos diplomados ou que saíram dos curso entre 2007-2011
Fonte:SIAC/SUPAC/SSOA
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Os dados apresentados revelam que a curva de diplomados manteve-se estável nos
útimos anos, com um pequeno crescimento até 2010 e uma pequena queda em 2011. Por
outro lado, a curva de alunos jubilados ou que abandonaram seus cursos tem um
crescimento acelerado entre 207 e 2009. Há uma queda expressiva em 2010 e uma
retomada do crescimento em 2011, quando o número de perdas supera em quase 1000
alunos o número de diplomados.
Complementa a análise do indicador de perdas de aluno ao longo do processo de
formação, os dados constantes na Figura 4, que mostram o percentual de perdas
(jubilamentos e desistências) por grandes áreas em que se organizam os cursos de
graduação da UFBA, apenas nos dois últimos anos (2010 e 2011).

Figura 4: Percentual de perdas de alunos em 2010 e 2011 por Áreas de Conhecimento
Fonte:SIAC/SUPAC/SSOA

A Figura 4 mostra claramente não apenas o crescimento surpreendente do percentual
de alunos que saem do processo de formação em relação ao total de matriculados (no geral,
em 2010, tínhamos um percentual de 3,9% que saltou para 11,9% em 2011), como as
diferenças entre as cinco grandes áreas de conhecimento, embora em todas elas se verifique
o aprofundamento do problema em 2011. Na Área II é onde se encontram os menores
percentuais de perdas (2,7% em 2010 e 10,2% em 2011). No polo oposto, a Área IV é a que
12

apresenta os percentuais mais elevados, chegando a quase 18% em 2011.

Sabe-se,

entretanto, que as médias de perda em cada área esconde uma variabilidade possivelmente
grande entre os cursos que as integram. Assim, uma análise no nível de cada curso de
graduação é indispensável e deverá ser realizada em 2012, em função das especificidades de
fatores que podem determinar o índice de perda de aluno assim como pelo fato de que
quaisquer intervenções e medidas corretivas deverão ser apropriadas a cada contexto
específico.
Embora possa ter havido algum problema no subdimensionamento das perdas em
2010 (o que pode explicar o crescimento excessivo em 2011), tais dados devem ensejar uma
profunda reflexão de toda a Universidade sobre os fatores que explicam o número elevado
de perdas, quer por desistência, quer por jubilamento, pelo que eles representam de perda
de investimento e recursos públicos investidos que não se traduzem em ganhos para a
sociedade.

Não só a administração superior, mas todos os colegiados de cursos de

graduação devem se engajar em um esforço para mapear o problema, identificar os seus
determinantes e implementar ações corretivas necessárias.
Tais resultados mostram a importância de se investir em estudos para identificar as
causas da evasão na UFBA, projeto que já se encontra em andamento sob a
responsabilidade da área de avaliação institucional e que é apresentado a seguir por já ter
gerado alguns indicadores dos fatores que serão objeto de avaliação a partir de 2012.

• Desempenho e evasão: a proposta de estudo e alguns resultados preliminares obtidos
em 2011

A integração dos estudantes ao sistema universitário tem sido uma preocupação
crescente tanto no contexto brasileiro como no internacional. Um considerável número de
estudos tem evidenciado o impacto das instituições universitárias no desenvolvimento
psicossocial, no desenvolvimento cognitivo, no rendimento acadêmico e nas decisões de
carreira dos estudantes.
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A experiência acadêmica ultrapassa o ambiente de sala de aula e também se dá na
interação de aspectos pessoais e institucionais mais amplos. Por um lado, a universidade
está inserida num contexto social e possui uma proposta de ação específica, que se traduz
nas oportunidades e recursos oferecidos tanto aos alunos quanto aos professores e
funcionários. Enquanto instituição possui normas e características que lhe são peculiares.
Estas características geram expectativas de formação em seus alunos, atraindo
determinados segmentos da população estudantil. Por outro lado, o aluno também tem suas
características pessoais, habilidades e autoconceito, pois veio de uma comunidade e de um
meio familiar específico, com experiências e expectativas diversas. A interação entre as
características do estudante e da universidade foi o ponto de partida para a construção de
teorias explicativas dos fenômenos de sucesso-fracasso acadêmico e persistência-evasão no
ensino superior.
Inúmeros pesquisadores buscaram desenvolver modelos integradores de variáveis
institucionais e não institucionais na tentativa de obter uma melhor compreensão dos
processos de ajustamento à universidade. Para os autores, as vivencias universitárias são o
resultado da interação das expectativas, características e habilidades do estudante com a
estrutura, as normas e a comunidade universitária.
A partir de ampla revisão da literatura nacional e internacional sobre o tema, a
Comissão de Avaliação Institucional da UFBA elaborou um modelo teórico e construiu um
conjunto de medidas para avaliar de forma integrada os diversos fatores que concorrem
para o sucesso da experiência universitária.
A Figura 1 apresenta o modelo teórico de integração universitária que descreve
graficamente as relações entre as variáveis importantes para o entendimento da experiência
universitária e suas consequências ao longo do tempo.
Os indivíduos entram na universidade com uma variedade de atributos e
características (sexo, raça, habilidades específicas), experiências pré-universitárias
(desempenho acadêmico anterior, talentos acadêmico e social) e background familiar
(atributos de status social, renda, valores e expectativas), cada um deles tendo um impacto
direto ou indireto sobre o desempenho na universidade. Estes antecedentes influenciam no
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desenvolvimento de expectativas e comprometimentos educacionais que o indivíduo traz
para o ambiente universitário, que podem ser divididos em comprometimento com metas
educacionais ou de carreira, mais especificamente a meta de graduação universitária, e
comprometimento com a instituição particular em que o estudante se matriculou. Estes
comprometimentos iniciais são afetados e modificados majoritariamente pelo grau de
integração acadêmica e social do estudante no ambiente universitário. Neste sentido, adotase uma perspectiva longitudinal, de interação entre o indivíduo e os sistemas acadêmico e
social na instituição. Durante esta interação, as experiências do estudante modificam seus
comprometimentos iniciais com a instituição e com o objetivo de graduar-se, de forma a
levá-lo a permanecer ou optar por uma dentre várias formas de evasão.

Figura 5: Modelo conceitual dos determinantes da evasão
Fonte: Projeto de Estudo e monitoramento de Evasão na UFBA

 O estudo piloto de 2011

Foi realizado um estudo piloto com estudantes matriculados no primeiro semestre de
diversos cursos da UFBA. Em visitas a salas de aula, 425 alunos foram convidados
pessoalmente a participar e informaram nome e e-mail para contato posterior e envio do
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link para preenchimento on-line. Uma amostra de 151 estudantes efetivamente respondeu.
A análise desta amostra preliminar permitiu constatar as excelentes propriedades
psicométricas das medidas construídas, sendo necessários poucos ajustes.
A Tabela 2 apresenta a lista dos principais fatores a serem levados em consideração e
uma breve conceituação de cada um, informando as médias de cada variável em uma escala
de 1 a 5, o que possibilita uma sondagem inicial da percepção dos estudantes da UFBA sobre
os citados aspectos de sua experiência universitária.

Tabela 2: Variáveis relevantes para o entendimento de fenômenos de sucesso-fracasso acadêmico e
persistência ou evasão no ensino superior e médias encontradas no estudo piloto (N=151).
Variável

Descrição

Escore médio
Escala de 1 a 5

Comprometimento
institucional

Comprometimento com a instituição na qual o
estudante está matriculado.

4,45

Comprometimento com a meta
de graduação superior

Comprometimento com graduação em nível superior,
independentemente do curso escolhido.

4,57

Comprometimento com a meta
de graduação no curso atual

Comprometimento em obter graduação no curso
escolhido

4,49

Auto-eficácia para decisões de
carreira

Percepção do estudante sobre o quanto está apto a
tomar decisões sobre a própria carreira.

3,96

Qualidade da escolha do curso

Nível de informação sobre o curso escolhido,
planejamento e reflexão associados à escolha
profissional.

3,80

Certeza de escolha profissional

Percepção sobre a adequação do curso escolhido aos
interesses, valores e habilidades pessoais.

4,10

Percepção de oportunidades de
carreira

Percepção de oportunidades futuras de carreira no
curso escolhido

3,18

Satisfação com a formação

Satisfação com a formação em termos da satisfação
com disciplinas, professores, utilidade dos conteúdos,
e percepção de crescimento intelectual.

4,13

Comprometimento acadêmico

Nível de investimento e dedicação efetiva do
estudante as tarefas acadêmicas

3,94
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Percepção de dificuldades
acadêmicas

Dificuldades percebidas para realizar tarefas,
compreender conteúdos e atender as exigências
acadêmicas em geral.

2,41

Satisfação com o desempenho

Avaliação do desempenho
expectativa pessoal

3,41

Integração social – colegas

Percepção de integração social com colegas de curso

3,85

Integração social – professores
e funcionários

Percepção de integração social com professores e
funcionários

3,53

Bem estar

Avaliação do estado emocional presente e bem-estar
geral

3,30

Dificuldades financeiras

Dificuldades financeiras relacionadas à manutenção
do estudante na graduação.

2,70

Intenção de abandono do curso

Intenção do aluno sobre dar continuidade ao curso de
graduação atual.

1,53

de acordo com a

Mesmo com resultados preliminares e que não podem ser generalizados para o
conjunto dos alunos da UFBA, constata-se, por exemplo, o nível elevado de
comprometimento institucional, que significa a identificação do estudante com a
universidade e o seu desejo de permanecer nesta instituição específica. Observa-se que a
certeza da escolha profissional é mais elevada do que a percepção de oportunidades de
carreira futuras na profissão escolhida. De modo geral, os estudantes se mostram satisfeitos
com a formação oferecida e comprometidos com as tarefas acadêmicas. O nível de bem
estar e a satisfação com o desempenho se revelaram com resultados menos favoráveis,
embora ainda indiquem mais satisfação do que insatisfação. É importante ressaltar que a
resposta a este instrumento foi voluntária e, portanto, efeitos de seleção de alunos
colaborativos e com atitudes favoráveis a universidade podem ter tido impacto sobre estes
resultados.
Análises estatísticas com os dados coletados na amostra piloto permitiram corroborar
expectativas derivadas deste modelo. Destacou-se a importância da variável certeza de
escolha profissional como influência marcante sobre aspectos de desempenho e sobre o
comprometimento com a meta de graduação específica. Variáveis de integração acadêmica
(satisfação com a formação, satisfação com o desempenho e comprometimento acadêmico)
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também se destacaram como fatores explicativos do comprometimento com a graduação no
curso atual. É importante lembrar que os respondentes foram alunos que estavam cursando
as semanas finais do primeiro semestre. Acredita-se que as relações entre as variáveis
estudadas se modifiquem na medida em que os estudantes prossigam em sua trajetória na
universidade.
• A avaliação da qualidade dos cursos de graduação: resultados do ENADE

Os resultados do ENADE para os cursos que participaram da avaliação em 2011 ainda
não foram divulgados. Entretanto, vale destacar o bom desempenho dos estudantes dos
cursos avaliados nos últimos anos. Dos cursos avaliados em 2010, dois obtiveram escore 5;
quatro cursos obtiveram escores de 4; três cursos com escore 3, quatro são cursos recentes
e não foram avaliados e apenas um curso obteve escore 1 no ENADE. Dos nove cursos
avaliados, apenas um, o curso de enfermagem, obteve escore abaixo da média.
Numa série histórica, considerando o intervalo de tempo entre 2004 e 2010, os cursos
da UFBA submetidos ao ENADE obtiveram escores acima da média, conf. apresentado na
tabela abaixo. Com exceção dos cursos da área de saúde avaliados em 2007, que obtiveram
escore abaixo da média.
Tabela 3: Escore médios dos cursos avaliados pelo ENADE entre 2004 e 2010
ANOS

Número de cursos

Escore médio ENADE

avaliados
2004

9

3,11

2005

16

3,62

2006

13

3,69

2007

8

2,5

2008

19

3,47

2009

25

3,88

2010

10

3,6

Fonte:
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É interessante observar o comportamento dos cursos da área de saúde, que já foram
submetidos ao ENADE por três vezes. O curso de Enfermagem, por exemplo, obteve escore 3
em 2004, escore 2 em 2007 e escore 1 em 2010. Já o curso de Enfermagem de Vitória da
Conquista, que participou do ENADE em 2010 pela primeira vez, obteve escore 5. Levando
em consideração que os cursos dos Campi de Vitória da Conquista e Barreiras têm a mesma
organização curricular dos cursos dos Campi de Salvador, o mau desempenho do curso de
Enfermagem de Salvador, decrescente ao longo do tempo, só pode ser interpretado como
uma ação descompromissada dos seus estudantes. Apesar desta hipótese, a CPA pretende,
em 2012, investigar as possíveis causas do mau desempenho desses cursos no ENADE e fazer
recomendações aos respectivos Colegiados de Cursos para as correções e ajustes que se
fizerem necessários.

2. 2 Ensino de Pós-Graduação

Em 2011, a Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação – PROPG deu continuidade ao
desenvolvimento das políticas de fortalecimento da qualidade acadêmica dos seus
Programas e Cursos, visando a elevação do seu conceito perante a CAPES e a sociedade.
Alguns indicadores básicos do desempenho do ensino de pós-graduação são apresentados a
seguir.
• O crescimento da pós-graduação
Tendo alcançado a meta estabelecida para a ampliação dos seus programas, atingindo
um total de 71(setenta e um) Programas de Pós-Graduação, em 2011 a PROPG obteve da
CAPES autorização para abertura de mais 4 (quatro) novos cursos, sendo dois em nível de
mestrado (um em Biociências e outro em Ciência da Computação), e dois em nível de
doutorado (um em Odontologia e outro em Mecatrônica), passando a UFBA a oferecer 71
(setenta e um) Programas de Pós-Graduação, com 44 (quarenta e quatro) cursos de
Doutorado, 60 (sessenta) Mestrados Acadêmicos e mantendo 7 (sete) Mestrados
Profissionais.
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O crescimento da pós-graduação desde 2000 pode ser vista na Figura 6, discriminandose os tipos de cursos.
Os dados revelam um crescimento consistente do número de cursos de pós-graduação
desde o ano 2000, tendo-se no período analisado constatado um crescimento de 43,2%.
Verifica-se adicionalmente que há uma aceleração da curva a partir de 2006 que se deve
mais fortemente ao crescimento da oferta de cursos de doutorado. Ou seja, a consolidação
da pesquisa e da pós-graduação permitiu, especialmente a partir de 2006, a apresentação de
maior número de doutorados. Na realidade, no período de 11 anos, a oferta de doutorados
cresceu 175% e a de mestrados acadêmicos cresceu 93,5%. Comparando-se apenas os dois
últimos anos, verifica-se que o crescimento de 2011 ocorreu mais no doutorado (3 novos
cursos) do que no mestrado (apenas 1 curso novo). Tais dados são evidências importantes
de consolidação dos programas existentes.

Figura 6: Crescimento da oferta de cursos de pós-graduação na UFBA, 200-2011
Fonte: PROPG

Embora tenha quase duplicado em 2010 a oferta de cursos de mestrado profissional,
quando saltamos de apenas 4 para 7, é ainda bem reduzida a oferta de cursos desta
modalidade pela UFBA, indicando um potencial de crescimento importante, quando se
considera a diversidade de campos profissionais cobertos pelos seus cursos de graduação.
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Outro importante indicador de crescimento da pós-graduação é o número de alunos
matriculados, dados que podem ser vistos na Figura 7, agora abrangendo o período de 2002
a 2011.
O número de alunos matriculados, no total, cresce sistematicamente no período,
quando saímos de 1500 alunos em 2002 para 4.096 alunos em 2011, um crescimento de
173%. Este crescimento contínuo se verifica claramente quando consideramos apenas os
cursos de doutorado que, no período tiveram as suas matrículas ampliadas em 183%, o que
é um dado bastante expressivo quando se considera que cursos de doutorado, no geral,
oferecem um número mais reduzido de vagas em função do tempo e da complexidade do
processo de formação neste nível. Quando se tomam os cursos de mestrado, também há um
crescimento expressivo no período

no entanto há alguma flutuação no número de

matrículas, com pequenas quedas nos anos de 2008 e 2010, o que pode refletir o
movimento natural da demanda qualificada nos processos de seleção.

Figura 7: Crescimento da oferta de cursos de pós-graduação na UFBA, 2002-2011
Fonte: PROPG

O incremento do número de alunos matriculados associa-se diretamente ao
crescimento da oferta de vagas nos processos de seleção para a pós-graduação. Entre 2002 e
2011 houve um crescimento de 184,3% no número de vagas oferecidas, o que supera,
inclusive, o crescimento do número de alunos matriculados. Enquanto o crescimento da
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oferta de vagas nos cursos de mestrado atingiu 144,9%, no caso dos doutorados chega a
330,8% (saímos de uma oferta de 159 vagas para 685 em 2011).

• O Apoio institucional ao aluno da pós-graduação
Em 2011, foram oferecidas 1.795 bolsas entre mestrado e doutorado, sendo 1.074
financiadas pela CAPES/DS, 132 pelo REUNI, 259 pelo CNPq e 330 pela FAPESB. Este
quantitativo de bolsas representa um aumento da ordem de 8,5 % em relação ao ano de
2010 quando foram oferecidas 1.654 bolsas desse tipo. A comparação do número de bolsas
entre este dois anos pode ser observada na Figura 8.

Figura 8: Oferta de bolsas de pós-graduação na UFBA, 2010-2011
Fonte: PROPG

Nos últimos dois anos verifica-se uma queda no apoio oferecido pelo CNPq quanto a
bolsas para a pós-graduação, enquanto há um crescimento do apoio de todas as demais
agências, aí incluído o próprio MEC com as bolsas de apoio do REUNI. O incremento das
bolsas da CAPES ficou em 10,9%, enquanto o apoio da FAPESB cresceu 65%. O número de
bolsas do REUNI duplicou, enquanto a queda do apoio do CNPq ficou em 38,4%.
É interessante registrar que a ampliação do número de bolsa no último ano
acompanha o nível de crescimento do número de alunos matriculados que ficou em 8,16%.
Neste sentido, o crescimento de bolsas não significa uma ampliação proporcional do número
de alunos contemplados com este apoio que é fundamental para a realização e dedicação ao
curso. Em 2010 tínhamos 43,7% dos alunos matriculados com bolsas. Em 2011 este
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percentual foi de 43,8%. Não há dados que permitam avaliar se tal percentual é satisfatório
considerando a efetiva demanda de alunos matriculados por bolsas, o que requer um
levantamento específico junto a cada Programa de pós-graduação.
• A qualidade da pós-graduação
A avaliação da qualidade dos cursos de pós-graduação da UFBA é aferida pelo sistema
nacional de avaliação da CAPES que atribui conceitos as todos os cursos no país. A evolução
dos conceitos dos cursos de pós-graduação na UFBA nas três últimas avalições trienais
encontra-se na Figura 9.

Figura 9: Evolução dos conceitos dos cursos de pós-graduação na UFBA, 2004-2010
Fonte: PROPG

O conceito médio dos cursos de pós-graduação na UFBA foi de 4,09 na trienal de 2004,
crescendo para 4,31 na trienal de 2007, indicador de consolidação em um patamar
significativo, superior ao padrão dos cursos 4 que significam cursos consolidados. O escore
no entanto caiu na última trienal de 2010 para 4,18, mantendo-se ainda acima do nível 4, de
cursos consolidados. Tal queda, no entanto, se deve ao crescimento mais acentuado do
número de cursos que saltou de 70 para 111. Novos cursos, no geral, são aprovados com
conceito 3, o que explica a redução no escore médio.
Há que se registrar no entanto que a queda do escore médio dos cursos de pósgraduação entre as duas últimas avaliações trienais se deve também, ao fato de que 11
cursos tiveram o seu conceito reduzido, o que significa que atravessam problemas que se
refletem nos indicadores de desempenho avaliados. Cinco programas diminuíram as notas
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dos seus cursos de mestrado e doutorado e, adicionalmente, um mestrado também caiu de
conceito. Tais cursos requerem ações específicas que já estão em curso pela PROPG e
devem incluir os dois Programas que estão com conceito 3 há três triênios, e, portanto,
ameaçados de descredenciamento se não avançarem para o conceito 4 na próxima avaliação
trienal.

• Os produtos da pós-graduação
Como produtos principais da pós-graduação e indicador do sucesso na conclusão dos
cursos, temos, na Figura 10, os dados de dissertações e teses defendidas na Universidade no
período de 2007 a 2011.

Figura 10: Dissertações e Teses defendidas nos cursos de pós-graduação na UFBA, 2007-2011
Fonte: PROPG

Com relação à quantidade de teses e dissertações concluídas, informações
disponibilizadas pela PRPG, dão conta de uma produção total de 747 entre teses e
dissertações. Ressalta-se, contudo, que houve uma redução dessa produção, caindo de 663
dissertações em 2010, para 577 em 2011, e de 191 teses em 2010, para 170 em 2011, o que
corresponde respectivamente, a um déficit produtivo de 13 % e 11%, de um ano para outro.
Os dados apresentados na Figura 10 chamam a atenção sobretudo pela queda que
vem ocorrendo no número de defesas desde 2010, acentuada em 2011, considerando-se o
patamar mais elevado atingido em 2009. A queda em 2001 pode ser explicada por
problemas de registros ainda não devidamente atualizados pelos Programas junto à
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Administração Central, considerando-se que muitas defesas ocorrem no fim do ano. Todavia
a queda constatada a partir de 2009 é inconsistente com o crescimento do número de
matrículas constatado no período. O que pode explicar tal fato? Estará ocorrendo um
aumento no tempo médio de conclusão dos cursos? Está ampliando os índices de evasão e
não conclusão dos cursos? Levantamento mais específico junto aos Programas deve buscar
evidências que expliquem os dados apresentados na Figura 10.
O quadro comparativo a seguir, expressa sinteticamente, em níveis absolutos e
percentuais, as potencialidades e as fragilidade identificadas na evolução da Pós-Graduação
da UFBA, durante o ano de 2011, tendo como referência, o ano de 2010.
Quadro 1: Indicadores gerais de desempenho da Pós-Graduação da UFBa, 2010-2011
PÓS-GRADUAÇÃO
Número de cursos de Mestrado
Acadêmico
Número de cursos de Mestrado
Profissional
Número de cursos Doutorado
Número de Bolsas oferecidas no
Mestrado e Doutorado
Número de vagas oferecidas no
Mestrado e Doutorado
Número de Ingressantes no
Mestrado e Doutorado
Número de Teses e Dissertações
Concluídas
Fonte: PROPG

2010

2011

Resultados
Percentuais

59

60

1,7%

7

7

0%

41

44

7,3%

1.654

1.795

8,5%

1.778

2.130

19,9%

3.672

4.096

11,6%

854

747

-12,5%

Finalmente, cabe destacar, neste ponto um conjunto de informações que são bastante
positivas na avaliação da pós-graduação, conforme informações da Pró-reitoria.

Há

evidências de que se investiu eficazmente em material permanente e de custeio e de que
atuou fortemente junto a seus programas esclarecendo-os quanto a sua gestão
administrativa e financeira e os orientou quanto às ações fundamentais para uma efetiva
melhoria da qualidade. Intensificou-se de forma estratégica as relações com diversas
agências de regulação e fomento à pesquisa e outros órgãos governamentais, no sentido de
ampliar os recursos para atender ao aumento da oferta de novos cursos e da formação de
novos pesquisadores, bem como, buscou estabelecer estratégias para a retenção de desses
pesquisadores no Estado da Bahia e na própria Universidade.
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Outra ação a se destacar diz respeito ao o incremento dado à internacionalização da
Pós-Graduação, que resultou na elevação do número de bolsas para estudos internacionais,
bem como na implantação de uma política de cursos de férias objetivando a intensificação
de relações entre alunos da UFBA e alunos de instituições de outros países.

2.3. Pesquisa

Na área de pesquisa, ao longo de 2011, uma comissão especialmente composta pela
reitoria desenvolveu um conjunto de três macro indicadores para avaliar o desempenho
institucional. Os resultados deste trabalho são apresentados a seguir.

• ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE CIENTÍFICA

Os quadro 2a e 2b , a seguir, apresenta a definição, uma breve justificativa e os dados
que avaliam o incremento da produção científica na UFBA nos últimos anos.
Quadro 2a - Indicador - Variação Percentual de Artigos publicados na Web of Science (ISI)
ador

Ano
Fórmula de cálculo
t
=2011

Definição :
Percentual
de
crescimento da produção
de artigos publicados em
períodicos, indexados na
Web of Science (ISI),
considerando os dois
últimos anos em relação
aos
dois
anos
imediatamente
anteriores.

Esse é um importante
indicador de maturidade
dos grupos de pesquisa
na Universidade e da sua
internacionalização,
o
mesmo
permite
possibilita a vizualização
da
a consolidação e

t t-1
2010

t t-2
2009

t t-3
2008

Var % AP
ISI
para
t = 2011

Var % AP ISI =
((APt+AP
1)*100

t-1)/(APt-2+APt-3)

682

520

691

420

8,19

t = ano de referência para o
cálculo do indicador
APt =Artigos publicados em
períodicos indexados na
Web of Science (ISI) no ano
t
AP t-1 = Artigos publicados
em
períodicos indexados na
Web of Science (ISI)no ano
t-1
AP t-2 =Artigos publicados
em
períodicos indexados na
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expansão
do
sistema
de
graduação.

nosso
pós-

Web of Science (ISI)no ano
t-2
AP t-3 = Artigos publicados
em
períodicos indexados na
Web of Science (ISI) no ano
t-3

Fonte: PROPCI

Quadro 2b – Cálculo do crescimento percentual da produção científica indexada no ISI
Indicador
Var % AP ISI

t =2011
8,19

t =2010

t =2009
33,37

t =2008

t =2007
32,2

t =2006

t =2005

t =2004

50,0

t =2003
18,98

Fonte: PROPCI

Considerando o período de 11 anos e tomando o ano 2000 como ponto de partida da
série histórica, verifica-se um crescimento vertiginoso da produção científica da UFBA
indexada na principal base de indexação internacional. Houve o crescimento de 340% o que
significa que a produção foi mais do que triplicada. Este crescimento pode ser ainda mais
vigoroso quando todas as publicações de 2011 estiverem disponível, já que muitos trabalhos
só estão disponíveis em 2012, em função do ritmo de publicação dos periódicos. Este
crescimento foi constante a cada período analisado. Cresceu inicialmente 18,98%entre 2003
e 2000. A taxa aumentou para 50% entre 2005 e 2002. Nos dois períodos seguintes manteve
uma taxa de crescimento ligeiramente superior a 30%. Finalmente no último período
cresceu apenas 8,19% o que se deve aos dados incompletos do último ano da série.
Tal índice de produtividade é um importante indicador de maturidade dos grupos de
pesquisa na Universidade e da sua internacionalização. Por outro lado, é um importante
indicador da consolidação e expansão do nosso sistema de pós-graduação.
Uma importante medida que precisa ser calculada para avaliar a consistência do índice
criado consiste em avaliar o crescimento do número de grupos de pesquisa na Universidade,
o crescimento do número de doutores no quadro docente e o crescimento do número de
bolsistas de produtividade científica no CNPq. Este conjunto de indicadores e a correlação
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entre os mesmos fornecerão, oportunamente, uma visão mais completa da dinâmica de
crescimento da pesquisa na Universidade.

• TAXA DE INSERÇÃO DA PESQUISA NO ENSINO DE GRADUAÇÃO - Tx PPIG

Tal indicador consiste no percentual de alunos dos cursos de graduação com bolsas
para atividade de pesquisa e inovação. Trata-se de um importante indicador de o quanto o
princípio da indissociabilidade entre ensino e pesquisa está se consolidando na
Universidade. Para que a atividade de pesquisa não seja uma atividade restrita da pósgraduação e a formação científica do estudante comece efetivamente no seu curso de
graduação, o número de alunos formalmente engajados nos grupos de pesquisa é um
indicador da articulação entre ensino e pesquisa, revelando o quanto o treino em pesquisa
pode aprimorar o desenvolvimento de competências profissionais e, ao mesmo tempo,
preparar melhor o aluno para a sua pós-graduação.
Os resultados da série história que se inicia em 2000 pode ser vista na Tabela 4.
Tabela 4 – Evolução da Variação Percentual do número de Bolsas de Pesquisa e Inovação da UFBA

Ano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Bolsas
No. Bolsas
460
470
440
390
420
435
510
580
610
630
780
862
985

Ano t/t-i
2001/2000
2002/2001
2003/2002
2004/2003
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
2009/2008
2010/2009
2011/2010
2012/2011

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

2000/2012

114,3

Fonte: PROPCI

A série história disponível sobre o número de alunos contemplados com bolsas de
iniciação mostra dois períodos bem distintos. No início da década houve uma diminuição do
número de bolsas, queda que atingiu o ponto mais baixo no ano de 2003. A partir deste ano
o número de bolsas passou a crescer de forma sistemática, tendência que se mantem até o
presente ano. A intensidade do crescimento variou de ano para ano mas nos três últimos
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anoso percentual manteve-se sempre acima de 10% por ano. Comparando o ano inicial da
série e o ano de 2011, houve um expressivo crescimento de 114,1% no número de alunos
contemplados com algum tipo de bolsa de iniciação.

• ÍNDICE DE CONSOLIDAÇÃO DA ATIVIDADE DE PESQUISA

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

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

Os dados para a construção deste indicador encontram-se na Tabela 5 e o indicador
gerado deve ser comparado apenas com o ano inicial da série histórica. Para se ter um
parâmetro de comparação, se todos os atuais 222 bolsistas de produtividade do CNPq
estivessem na categoria de I-A, o escore do indicador seria 2.200. De forma equivalente, se
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todos fossem bolsistas II, o escore seria 222. Tomando-se o ano de 2006, tais escores seriam
respectivamente, 1.430 e 143.
Tabela 5: Indicador de consolidação da atividade de pesquisa na UFBA, 2006-2011
Bolsas
Escore médio da qualidade da
Var % BPIG
bolsa
( t/t-i)
Ano
No. Bolsas
2006
143
3,27
467,61
2007
154
3,47
534,38
2008
164
3,64
596,96
2009
198
3,19
631,62
2010
228
2,86
652,08
2011
222
2,96
657,12
Fonte: PROPCI

Os escores que indicam o crescimento quantitativo e qualitativo da consolidação da
nossa atividade de pesquisa, percebe-se um crescimento sistemático desde 2006, tomado
como ano base. Este crescimento reflete um aumento do número total de bolsistas (saímos
de 143 para 220 bolsas) e uma melhoria no nível das bolsas obtidas (o que reflete maiores
níveis de produção científica de qualidade). Ao longo dos seis anos, o escore aumentou em
71,16%. Registre-se, no entanto, que houve uma pequena queda no número de bolsas entre
2010 e 2011 e a melhoria de escore deve-se à melhoria do nível dos bolsistas, o que fez com
que o crescimento neste último ano tenha sido o menos expressivo da série. Outro dado
importante é que o escore médio da qualidade das bolsas diminuiu sistematicamente a
partir de 2008 até 2011 o que se deve exatamente ao crescimento quantitativo do número
de bolsistas que se inseriram no sistema de bolsas. Ocorre que o ingresso de novos bolsistas
se dá, quase que totalmente, no nível inicial da bolsa (II). O aumento quantitativo mais
expressivo compensou a pequena queda na qualidade média das bolsas, fazendo com que o
escore geral tenha sempre crescido.
Para apoiar o incremento destes indicadores da área de Pesquisa, especialmente no
ano de 2011, foram desenvolvidas várias ações voltadas para a revisão de língua estrangeira
para a publicação em periódicos indexados; para a capacitação de estudantes, técnicos e
docentes; para a redação e registro de produtos tecnológico, bem como para a redação e o
depósito de patentes; para o aumento de bolsas de IC e de IT (Iniciação tecnológica), além
de grande apoio e incremento nos eventos e seminários de pesquisa, efetuando mis 40
eventos simultâneos, de dimensões local, nacional e internacional, nos 4 campi da
Universidade.
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Também foram definidas políticas claras para Grupos de Pesquisa e para a Iniciação
Científica. Ocorreu ainda a definição de editais para apoio a pesquisas universitárias,
desenvolvidas

por

doutores

recém-contratados,

recém-doutores

e

pesquisadores

reconhecidos por agências nacionais de pesquisa, em especial o CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico).
Outra ação que ainda pode ser citada foi a estruturação do Grupo Gestor do
Repositório Institucional (RI) da UFBA. A PROPCI viabilizou o funcionamento operacional do
RI, fornecendo espaço físico reformado, equipamentos, estagiários, entre outros.

2.4 Extensão

A extensão universitária é a atividade que possibilita articulação da universidade com a
sociedade. As ações de extensão visam oportunizar ao aluno universitário a consolidação dos
conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a
prestação de serviços sociais e integração entre a Instituição e a comunidade. Tais ações
destinam-se à realização de cursos de capacitação e qualificação de recursos humanos;
promoção de congressos, seminários, e simpósios científicos e culturais; desenvolvimento de
programas de assistência social a comunidades carentes; bem como a implementação de
ações educativas e culturais e a manutenção da infra-estrutura da extensão universitária
para garantir o seu funcionamento. Uma multiplicidade de eventos concretiza as ações
extensionistas, como: cursos, seminários, palestras, atividades artísticas, oficinas e mais
recentemente como um componente curricular do ensino de graduação, qual seja a ACC, a
atividades curriculares em comunidade.
Em 2011, as atividades de extensão ultrapassaram a meta fixada para o exercício, em
300%. Este aumento reflete, provavelmente, o aprimoramento do sistema de registro destas
atividades, que possibilitou, inclusive, uma avaliação mais precisa quanto ao número de
pessoas beneficiadas através dos eventos e outras atividades, como a ACC que atendeu
26.809 pessoas e os projetos desenvolvidos a partir do Edital PROEXT que beneficiaram
9.468 pessoas de diferentes grupos sociais. Destaca-se ainda a realização do concerto “O
Messias”, de Haendel, na Catedral Basílica nos dia 15 e 16 de dezembro de 2011, com a
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participação da Orquestra Sinfônica e do Madrigal da UFBA, como uma das atividades do
programa de Natal da Universidade, que levou à igreja um público expressivo.
No âmbito da PROEXT – Pró- Reitoria de Extensão - mudanças foram implementadas
visando a eficiência e transparência dos procedimentos. Assim, ao longo do ano de 2011,
foram feitas alterações no sistema de registro – SIATEX - e foram criados o Sistema de
Gestão de Bolsas de Extensão – SISBIEX e o Sistema de gerenciamento de editais de eventos
e projetos de extensão – SAPEX. Dentre as iniciativas tomadas pela Proext destacam-se o
lançamento, no segundo semestre de 2011, do primeiro edital do Programa Institucional de
Bolsas de Extensão Universitária – PIBIEX, direcionadas a alunos de graduação.
Mesmo sendo ainda poucos os recursos para investimento, buscou-se a racionalização
visando fazer o máximo possível tanto em termos do funcionamento diário de todos os seus
órgãos, seja no exercício da docência, da pesquisa e da extensão, como na prestação de
serviços vários aos estudantes e a comunidade. Assim, foram realizadas, por exemplo, cerca
de 378.820 consultas médicas e odontológicas em seus consultórios e ambulatórios e 11.866
internações nas unidades hospitalares no ano de 2011. Ainda como atividade docenteassistencial os laboratórios do Instituto de Ciências da Saúde - ICS e da Faculdade de
Farmácia realizaram 759.144 exames dentre os quais se destacam os exames que
diagnosticam hemopatias malignas e que determinam a presença de genes relacionados
com o câncer hereditário. Ressalta-se que esses exames somente se realizam em todo o
norte e nordeste do país nos laboratórios da UFBA.
As ações desenvolvidas pela UFBA em 2011 atenderam as atividades essenciais de
ensino, pesquisa, criação e inovação e extensão universitária definidas no Regimento Geral e
estão em consonância com os Programas e Ações estabelecidos no Plano Plurianual 2008 –
2011, e no Plano de Desenvolvimento Institucional.

3 3. A responsabilidade social da Instituição.

A responsabilidade social da universidade está relacionada especialmente à sua
contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa
do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.

32

São muitos os aspectos que podem revelar os compromissos e investimentos da
Universidade no campo da responsabilidade social. Alguns desses aspectos já foram
apresentados no tópico relativo à extensão universitária neste relatório. As atividades de
extensão realizadas na comunidade, visando o melhoramento das condições de vida da
população,

como

as práticas

e estágios realizados

nos

distritos

assistenciais,

proporcionando, assim, condições reais de aprendizagem para os alunos e, ao mesmo
tempo, assistência às comunidades menos favorecidas. Do mesmo modo, as atividades
realizadas nos ambulatórios, laboratórios, hospitais e nos diversos centros de atendimentos
da Universidade, oferecendo uma gama de serviços à comunidade, se constituem num
conjunto de ações importantes de assistência e apoio às camadas menos favorecidas da
nossa população.
Em relação às políticas de inclusão social, destacam-se as ações empreendidas não só
para garantir o acesso amplo de democrático à universidade, como também para garantir
condições de permanência dos alunos beneficiados pelas políticas afirmativas na
Universidade. Os efeitos podem ser sentidos ao longo do tempo: os processos seletivos
realizados nos últimos 10 anos apontam claramente uma tendência de crescimento do
número de alunos aprovados provenientes de escola pública. Em 2001 foram 30,9% os
aprovados provenientes de escolas públicas enquanto em 2011 esse percentual atingiu
46,1%. Esta mesma tendência pode-se verificar em relação à etnia dos aprovados nos
processos seletivos da Universidade: em 2009 o percentual de alunos aprovados que se
declararam pardos ou negros foi de 63,3% e em 2011 este percentual avançou para 76,6%.
Esta mudança no perfil dos alunos ingressos exigiu da Universidade reformulação da sua
estrutura organizacional e administrativa, para torna-la capaz de atender às novas
demandas, tais como as Pró-Reitorias de Pesquisa, Criação e Inovação – PROPCI, a de
Administração - PROAD; Criação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e do Comitê
Gestor de Segurança da Informação; Implantação do Repositório da UFBA, e a Pró-reitoria
para Assuntos Estudantis PROAE. Além disso, em 2011 foram concedidas isenções de taxas
de inscrição no vestibular a 8.000 candidatos, 3.029 bolsas de estudos, pesquisa e auxílios
diversos, e o Restaurante Universitário forneceu cerca de 616.000 refeições, das quais 53,3%
gratuitas, o que representa um aumento de 70% em relação aos dados de 2010.
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Outra ação importante é o Programa Permanecer que concede anualmente cerca de
743 bolsas de estudo para alunos carentes, associadas ao desenvolvimento de projetos
acadêmicos selecionados através de edital específico.
Foi elaborado um Programa de Gestão Ambiental, contemplando quatro
subprogramas que se encontram em pleno funcionamento: Uso Racional da Água; Uso
Racional da Energia e Conforto Ambiental; Reciclagem de Materiais Sólidos e Urbanismo e
Paisagismo.
Várias licitações foram efetivadas de importância fundamental para a melhoria da
infra-estrutura da Instituição com adequação à acessibilidade, ou seja, instalação de
elevadores, rampas de acesso, piso tátil, vez que os mesmos não são dotados desses
equipamentos para atender as pessoas com necessidades especiais, cada vez mais presente
em nossa realidade.
A Assistência Médica e Odontológica são também ações de reconhecida importância
social especialmente para os 4.193 servidores e dependentes representando, hoje, um
benefício de grande impacto positivo na qualidade de vida dos trabalhadores. Assim, foi
dada a concessão de benefícios de assistência médico hospitalar e odontológica aos
servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas sob a forma de
contrato e convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de
caráter indenizatório, por meio de ressarcimento.
Outro benefício foi a concessão de assistência pré-escolar pago diretamente no
contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em
idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93. Este benefício social auxilia o servidor
a promover uma educação formal ou um acompanhamento do seu filho desde a pré-escola.
Durante este ano foram atendidas 378 crianças através deste benefício.

4. A Comunicação com a Sociedade

A Universidade Federal da Bahia, através da sua Assessoria de Comunicação, mantém
comunicação permanente com a comunidade universitária e com a sociedade em geral. Além das
notas publicadas nos meios de comunicação, jornais, rádios e televisão locais, a UFBA mantém um
informativo eletrônico “UFBA em Pauta”, veiculado no seu site www.ufba.br, e a TV UFBA que tem
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por objetivos a democratização da informação e do conhecimento; divulgar e integrar a
pluralidade das fontes de produção cultural; e a promoção da integração entre a
comunidade estudantil com os docentes e servidores e a sociedade.
A UFBA é uma instituição muito bem vista pela comunidade e pelos próprios atores
sociais (professores, estudantes e funcionários). Este fato é curioso, pois há uma tendência
histórica de denunciar problemas da Universidade através da mídia, denunciando a falta de
espaço, condições físicas das suas instalações, deficiências do mobiliário, segurança nos
campi, etc. Esta prática visa mobilizar a opinião pública acerca dos investimentos necessários
para manutenção de uma instituição deste porte, mas gera uma visão, muitas vezes
destorcidas da Universidade. Com o intuito de verificar a imagem da Universidade, foi
realizada pela Empresa Júnior de Psicologia – Psicojúnior, uma pesquisa de imagem, cujos
resultados parciais são apresentados no Anexo II.

5. As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e do corpo técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e condições de
trabalho.

Dois conjuntos importantes de dados fornecem indicadores sobre a composição do
quadro docente da Universidade Federal da Bahia. O primeiro refere-se ao corpo docente e
o seu nível de qualificação, dados que são discriminados por Unidades de lotação na Tabela
6.

Tabela 7: Número de docentes do quadro permanente por Unidades Acadêmicas e titulação com respectivo IQCD da
Unidade em 2011.

Unidade
Graduado

Especialização

Mestrado

Doutorado

TOTAL

IQCD

Instituto de Saúde Coletiva

0

0

0

30

30

5,00

Instituto de Humanidades, Artes e
Ciências
Instituto de Química

0

0

1

53

54

4,96

1

0

6

60

67

4,76

Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas
Faculdade de Comunicação

1

1

10

93

105

4,74

0

0

5

29

34

4,71

Instituto de Física

1

1

8

53

63

4,63

Instituto de Biologia

0

2

8

49

59

4,63

Instituto de Letras

1

1

21

96

119

4,59

Instituto de Psicologia

1

0

7

33

41

4,56
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Faculdade de Educação

1

4

12

72

89

4,55

Instituto de Geociências

1

0

17

53

71

4,46

Escola de Medicina Veterinária

1

0

15

43

59

4,42

Escola de Administração

1

1

13

40

55

4,40

Faculdade de Farmácia

1

3

10

39

53

4,38

Instituto de Matemática

3

2

22

64

91

4,32

Instituto de Ciências da Saúde

3

3

31

81

118

4,30

Escola de Dança

3

1

3

20

27

4,22

Escola Politécnica

6

7

38

94

145

4,17

Escola de Teatro

2

2

6

21

31

4,16

Faculdade de Economia

1

0

15

22

38

4,11

Escola de Enfermagem

0

2

23

33

58

4,10

Faculdade de Odontologia

2

7

24

50

83

4,07

Escola de Nutrição

3

0

22

30

55

3,98

Inst.Cienc Amb Desenv
Sustentavel/Camp Barreiras
Instituto de Ciências da Informação

1

0

54

44

99

3,87

0

1

15

13

29

3,86

Faculdade de Medicina da Bahia

34

11

49

128

222

3,80

Escola de Música

10

1

10

31

52

3,79

Escola de Belas Artes

2

2

12

15

31

3,77

Inst Multidisc em Saude/ Campus
Vitoria Conquista
Faculdade de Ciências Contábeis

1

0

48

28

77

3,70

1

3

14

12

30

3,63

Faculdade de Direito

5

2

45

32

84

3,62

Faculdade de Arquitetura

11

3

42

32

88

3,44

Total Geral - UFBA

98

60

606

1493

2257

4,21

Fonte: SPE/SIP

A composição do quadro docente permanente em 2011 mostra um total de 2.257
professores dos quais 66,1%, ou seja quase 2/3, possui o título de doutor, revelando um
nível bastante elevado de qualificação, quando se consideram a diversidade de campos de
saber e prática profissional e a existência dos dois campi no interior do Estado que
apresentam condições menos favoráveis à fixação de doutores (os percentuais de doutores
cai para 44,% no Campus Anisio Teixeira em Vitória da Conquista e para 36,4 no campus de
Barreiras.
O elevado número de doutores e mestres faz com que o IQCD geral da UFBA seja de
4,21. Há uma certa variabilidade quando se comparam as unidades acadêmicas, existindo
desde o caso do Instituto de Saúde Coletiva que tem todos os seus docentes doutores (IQCD
de 5,0) até um grupo de Unidades com índices inferiores a 4,00, destacando-se as
Faculdades de Arquitetura (3,44) e de Direito (3,62).
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O segundo indicador importante refere-se ao tipo de vínculo ou de contratação dos
docentes, cujos dados encontram-se na Tabela 8. Como se verifica na Tabela 8, além do
quadro docente permanente a Universidade sempre manteve um número expressivo de
docentes como professores substitutos e, agora em 2011, como docentes temporários.
Tabela 8: Composição do corpo docente por natureza do vínculo

Ano

Docentes do
quadro
permanente
2007
1.746
2008
1.768
2009
1.961
2010
2.085
2011
2.257
Fonte: SPE/SIP

Docentes
Substitutos

Docentes
Temporários*

Total Geral

568
578
597
523
287

109

2.314
2.346
2.558
2.608
2.653

% docentes
com vinculo
precário
24,5
24,6
23,3
20,1
19,7

Assim, em 2011 atuavam como docentes na UFBA 2.653 professores. A série história
que se inicia em 2007 revela que apesar de todos os concursos realizados, não houve uma
mudança expressiva na participação relativas dos docentes com vínculos precários na
composição do quadro docente total. O percentual de substitutos era de 24,5% em 2007 e,
em 2011, chegou a 19,7%. Constata-se, assim, que aproximadamente 1/5 dos docentes
atuando na UFBA o fazem em um regime de trabalho precário em termos do seu
envolvimento com o conjunto de atividades esperadas de um professor universitário. Com
contratos de duração reduzida tais docentes estão impossibilitados de assumirem todas as
missões institucionais, limitando-se ao ensino de graduação.
Em relação ao corpo técnico-administrativo, a Figura 11 oferece a distribuição do total
de servidores por níveis da Administração.
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Figura 11: Distribuição dos servidores por níveis de adminstração na UFBA, 2007-2011
Fonte: SPE/SIP

Apesar do expressivo crescimento que a Universidade experimentou nos últimos cinco
anos, verifica-se que não houve praticamente nenhuma alteração significativa no número
total de servidores técnico-administrativos desde 2007. Na realidade, em 2011 há dez
servidores a menos do que em 2007, diminuição eu se deve à lotação dos órgãos
suplementares2. O maior peso deste órgão se deve aos Hospitais Universitários, unidades
que absorvem os maiores contingentes de servidores.
No tocante à capacitação de servidores, a Coordenação de Desenvolvimento Humano
– CDH ofereceu cursos relacionados às seguintes áreas: Gestão Universitária
(desenvolvimento de habilidades de gestão), Formação técnica (qualificação profissional),
Intervenções emergentes (demandas específicas das unidades, principalmente Hospitais
Universitários e Unidades de Ensino, laboratórios e Pró-Reitorias), incluindo Ações de
Atualização Pedagógica.
Através do Programa de Desenvolvimento de Pessoas, 737 servidores inscreveram-se
em cursos para capacitação técnica, desenvolvimento gerencial e desenvolvimento de
habilidades linguísticas. No total, o Programa ofereceu 57.012 horas de capacitação em
2011, resultando em 450 servidores certificados. Além disso, buscou-se o desenvolvimento
de novas metodologias para capacitação e simplificação dos processos e procediments
administrativos (ver relatórios em anexo I).
Outra iniciativa importante em relação à capacitação do corpo técnico-administrativo
é o apoio para a participação de eventos externos à UFBA, tais como: Congresso de Auditoria
em Tecnologia da Informação, XXIV CBBCI Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e
Documentação, Curso Avançado em Cabeamento Estruturado, Curso de MS Project, Curso
de AUTOCAD, Simpósio Brasileiro de Informação, Curso de Atualização em Ultrassonografia,
Curso: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA/CREA), Treinamento
Oficial MYSQL, congresso MEDINFOR II, Curso de Interpretação Radiográfica, todos
realizados em 2011.

2

Os dados disponibilizados pelo SIP ainda agrupa os servidores por níveis de administração que já foram
alterados nos novos Estatuto e Regimento Geral da Universidade. Os antigos órgãos suplementares, na sua
maioria transformaram-se em órgãos estruturantes sendo que alguns se transformaram em órgãos
complementares.
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Um programa cooperação técnica, firmado entre a UFBA e a Secretaria de Recursos
Humanos do Ministério do Planejamento resultou na capacitação de 2.227 servidores de
várias instituições parceiras, através de cursos na modalidade à distância, coordenados pela
UFBA. Houve ainda a inserção de 30 servidores no curso de especialização “Tecnologia,
Inovação e Organização do Conhecimento”, iniciado em 2011 e em julho de 2011 foi
encaminhado à Pró-reitoria de Pós-graduação um projeto de qualificação que prevê reserva
de vagas nos cursos de mestrado da UFBA para servidores.
Outras atividades foram implementadas visando à capacitação, valorização e melhoria
da qualidade de vida dos servidores: a formação de um grupo de representantes das
Unidades/Órgãos para discussão, proposição e acompanhamento das políticas de
desenvolvimento de pessoas com reuniões mensais; a realização da I Semana de Arte e
Cultura dos Servidores da UFBA; o I Prêmio Idéias Inovadoras em Gestão Universitária; o
programa de Preparação para Aposentadoria denominado “Planejando seu Futuro, com a
realização de várias Workshop e as seguintes oficinas: “Transição para Aposentadoria: uma
possibilidade de Autoconhecimento; Oficina “Vida nova, aqui vou eu!”; Oficina de
Empreendedorismo; Oficina de Legislação; Oficina “Aposentadoria, uma nova etapa na
família e Oficina “Organizando suas finanças pessoais”, Oficina “Saúde e Longevidade e
Oficina Construindo a Pós-Carreira em substituição à Oficina Construindo seu Projeto de
Vida, entre outras atividades.

6. Organização e Gestão

Como foi mencionado no relatório 2010, a UFBA empreende um programa de
reformulação da sua estrutura organizacional e de gestão. Dada a urgência deste programa,
que prevê o diagnóstico e intervenção nos diversos setores da Universidade, visando a
otimização dos procedimentos e oferecendo, assim, melhores condições para a gestão da
Instituição, este trabalho foi priorizado em relação à avaliação institucional. Os resultados
parciais destas ações podem ser acompanhados nos relatórios em Anexo IV.
Atendendo a este programa de reformulação, foram realizadas algumas pesquisas de
diagnóstico e intervenção no ano de 2011. Tais pesquisas apontaram que os servidores que
ocupam cargo de gestão na UFBA atuam nas unidades de ensino, nos institutos, faculdades,
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escolas e, ainda, nas pró-reitorias. Os gestores apresentam um tempo de serviço médio que
varia entre 14 e 16 anos. O quadro de gestores da UFBA é predominantemente masculino,
embora o percentual de mulheres ocupando a função também é significativo (47,9%). Os
ocupantes de cargos de chefia podem ser considerados altamente qualificados, pois a
maioria possui pós-graduação com elevado percentual de doutores.
De acordo com o levantamento feito, os gestores avaliaram o quadro de pessoal da
UFBA de forma positiva, destacando as habilidades e as competências que os servidores têm
para atuar na função em decorrência da adequada formação educacional e a qualificação
apropriada para exercer as suas atividades. Da mesma forma, consideram que a jornada de
trabalho está bem distribuída e atende às necessidades dos setores aos quais fazem parte.
No entanto, avaliam que a quantidade de funcionários técnicos e administrativos não é
suficiente para atender às demandas de trabalho existentes.
O conjunto de sistemas de informações existentes na UFBA foi percebido pelos
gestores como satisfatório em sua grande maioria. Apenas três sistemas são considerados
mais problemáticos pelos gestores: o SIAC (Sistema de Informações Acadêmicas), o SIDOC
(Sistema de Informações sobre a Produção Docente) e o SIAD (Sistema de Acompanhamento
de Documentos).
A pesquisa indicou que os pontos mais urgentes a serem reformulados referem-se à
necessidade de aperfeiçoar as formas de se promover o compartilhamento das informações
entre órgãos, unidades, departamentos e instâncias da UFBA, bem como a disponibilização
de mais serviços e informações ao público pela internet. Os gestores apontaram os
processos de comunicação como um ponto importante que necessita de melhorias.
Os problemas de comunicação indicaram que estes não passam apenas pela eficiência
dos sistemas de informação da universidade, mas apresentam, também, uma dimensão que
inclui os aspectos relacionais entre as equipes e pessoas das diferentes unidades da UFBA.
Os dados levantados na pesquisa também demonstraram a necessidade de
organização das rotinas de trabalho no sentido de tornar mais claras e especificadas as
metas, as normas, os procedimentos, as responsabilidades e as atribuições dos membros das
equipes de trabalho. Assim, foi identificado que ações voltadas para a definição dos
processos de trabalho em toda a UFBa servirá como base para o aperfeiçoamento da gestão
e proporcionará maior participação dos atores institucionais na gestão universitária.
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7. Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, bibliotecas, recursos de
informação e comunicação

A estrutura física da Universidade Federal da Bahia está muito aquém das suas
necessidades atuais. Embora tenha se ampliado bastante, inclusive com a construção de
novos prédios e dois campi no interior do Estado, o crescimento da estrutura física não
ocorreu na mesma proporção do aumento do corpo discente, do número de cursos, de
turmas e de atividades registrados nos últimos anos. Tal avaliação encontra evidências tanto
no estudo sobre a imagem da Universidade entre os estudantes (Anexo II) quanto no
levantamento dos problemas de gestão entre gestores da Universidade (Anexo III)
De acordo com o Relatório de Gestão da UFBA 2012, um grande volume de recursos
foi investido, seja para construir novos espaços, seja para reparo e manutenção dos já
existentes. Este volume excedeu os valores inicialmente previstos e foi necessário o
remanejamento de outras fontes para garantir o pleno funcionamento de toda a
Universidade.
Este investimento garantiu a reforma de laboratórios e instalações utilizadas pelos
cursos de graduação, mobiliário, equipamentos, novas tecnologia, etc. Especial atenção foi
dispensada aos prédios mais antigos e que precisam de manutenção contínua, tais como o
Pavilhão de aulas Raul Seixas, as instalações da Aliança de Redução de Danos Fátima
Cavalcanti e o Centro de Esportes e Educação Física; outras obras se encontram em
andamento: o pavilhão de aulas e laboratórios da Escola Politécnica, a Biblioteca do campus
de Barreiras, a Faculdade de Direito e o prédio administrativo do Instituto Multidisciplinar
em Saúde de Vitória da Conquista. Além disso, novas edificações foram incorporadas à
Universidade, a exemplo do Serviço Médico – SMURB; a residência universitária da Avenida
Garibaldi e o novo prédio da Escola de Nutrição, ambos em fase final de instalação e a Praça
das Artes.
Em relação às bibliotecas, os recursos inicialmente previstos foram ampliados, de
modo que foi possível incorporar 29.553 novos volumes ao sistema de bibliotecas da UFBA,
além da inauguração de uma nova biblioteca, a Biblioteca Universitária de Saúde, e a
ampliação das bibliotecas dos novos campi.
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8. Planejamento e avaliação

A CPA vem empreendendo esforços para implantar uma política de avaliação na
Universidade, capaz de transformar a avaliação numa ferramenta efetiva de planejamento e
gestão. No entanto, o processo de transformação experimentado pela UFBA nos últimos
tempos, sobretudo a sua rápida e grande expansão, tem exigido ações pontuais e
emergenciais para capacitá-la a responder às inúmeras e diversificadas demandas. Assim, a
CPA vem apoiando e priorizando as ações no campo de desenvolvimento institucional. Uma
mostra deste trabalho de modernização da estrutura administrativa da UFBA pode ser
verificada nos relatórios apresentados no Anexo V.
A Comissão de avaliação e Desenvolvimento Institucional trabalhou durante o ano de
2011 na construção da nova proposta de Regimento Interno da Reitoria, consolidando no
documento um conjunto de mudanças na estrutura organizacional da administração
superior da Universidade. Tal documento encontra-se em fase de envio para o CONSUNI
para análise, avaliação e aprovação.
Entre as inúmeras mudanças nos vários níveis da administração superior da
Universidade, vale destacar neste momento a proposta de criação da SUPERINTENDÊNCIA
DE AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – SUPADI, diretamente vinculada à
Reitoria para se responsabilizar pelas ações de avaliação e desenvolvimento, cujas
atribuições encontram-se descritas nos dois Quadros, a seguir. Tal proposta insere-se na
diretriz política da atual administração da UFBA em priorizar a melhoria da sua gestão e, com
isto, maximizar a sua eficiência e eficácia.
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DA SUPERINTENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (SUPADI)
Art. 28 A Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional tem a seguinte estrutura
interna:
I- Coordenação de Avaliação Institucional
II- Coordenação de Desenvolvimento Institucional
III- Núcleo de Gestão Administrativa
Art. 29. À Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional (SUPADI), órgão diretamente
vinculado à Reitoria dirigida pelo Superintendente de Avaliação e Desenvolvimento Institucional, compete
planejar, coordenar, fiscalizar e superintender as políticas e práticas voltadas para a consolidação de uma cultura
de avaliação institucional, pautada em processo reflexivo, sistemático e contínuo que torne possível a revisão e o
aperfeiçoamento dos processos organizativos da universidade, bem como fornecer subsídios para a necessária
prestação de contas à sociedade, competindo-lhe especificamente:
I- Pela Coordenação de Avaliação institucional:
a. apoiar a operacionalizar ações de avaliação propostas pela Comissão Própria de Avaliação da
Universidade;
b. propor, implantar e aperfeiçoar continuamente os processos de avaliação institucional no
âmbito da Universidade Federal da Bahia;
c. planejar, coordenar e negociar com a comunidade acadêmica da universidade as ações
relativas à construção, adaptação, validação e padronização de medidas utilizadas para a
realização de diagnósticos organizacionais, avaliação educacional e desempenho institucional;
d. planejar e coordenar as estratégias e ações de coleta de informações junto à comunidade
interna e externa à universidade;
e. promover o constante aperfeiçoamento dos instrumentos, medidas e indicadores utilizados na
avaliação institucional da universidade;
f. promover a constante atualização do conhecimento científico na área de desenvolvimento de
indicadores, medidas e instrumentos de avaliação institucional estimulando a troca de
experiências no campo da avaliação entre as IES do país;
g. Planejar, coordenar e executar ações que visem orientar e sensibilizar a comunidade interna e
externa sobre as políticas e procedimentos referentes à avaliação institucional adotados na
universidade;
h. Planejar, coordenar e manter bases de dados com vistas à coletar, cadastrar, armazenar,
organizar e controlar as informações geradas pela aplicação dos instrumentos de avaliação
institucional;
i. Desenvolver sistemas de tratamento e análise de dados de modo a gerar relatórios que
sistematizem as informações necessárias para a análise e interpretação quantitativa e
qualitativa das informações coletadas por meio dos instrumentos de avaliação institucional;
j. Consultar e acessar bancos de dados disponíveis nas diversas unidades da Universidade a fim
de complementar as análises e interpretações geradas pelos instrumentos específicos SUPADI;
k. Construir relatórios periódicos e comparativos contendo a síntese, análise e interpretação das
informações oriundas do processo de avaliação de modo a subsidiar a formulação e a
reformulação das políticas institucionais da universidade;
l. Analisar e avaliar o reflexo do desempenho institucional na sociedade
m. Promover a disseminação periódica dos resultados obtidos na avaliação institucional
estimulando o debate entre toda a comunidade universitária.
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II-

Pela Coordenação de Desenvolvimento Institucional:
a. Diagnosticar e promover o contínuo aperfeiçoamento dos processos de trabalho, estimulando
a modernização de práticas gerenciais e administrativas da UFBA
b. Planejar, coordenar e executar ações que visem diagnosticar processos organizacionais e
psicossociais que estruturam a vida institucional e os vínculos do servidor com o trabalho, a
equipe e a Universidade;
c. Promover e disseminar boas práticas de gestão no âmbito das comunidades universitárias, em
contribuição ao desenvolvimento de competência técnicas e comportamentais;;
d. Elaborar relatórios com os resultados dos diagnósticos identificados, embasando decisões e
práticas voltadas para a melhoria do desempenho institucional da universidade;
e. Disseminar os resultados dos diagnósticos identificados promovendo a discussão junto à
gestores, equipes, setores e unidades universitárias;
f. Promover o intercâmbio e a troca de idéias e experiências no campo do diagnóstico e
planejamento organizacional entre as IES do país.
g. Identificar oportunidades de melhorias nos sistemas de informação existentes, buscando a
integração dos mesmos;
h. Analisar e propor o desenvolvimento de modelo de gestão de informações, em face das
tecnologias de informação e comunicação e da qualidade das ações nas instâncias
operacionais e gerenciais;
i. propor diretrizes, normas, padrões e critérios, visando à racionalidade, simplificação e
uniformidade de processos e instrumentos de gestão;
j. Criar métodos e padrões para a documentação de processos;
k. Prestar suporte técnico às iniciativas do uso de tecnologia para a gestão de processos;
l. Conduzir ações voltadas para a sensibilização, educação e treinamento para o uso das técnicas
e ferramentas da qualidade, destinadas ao estudo de processos, soluções de problemas,
documentação e gerenciamento de rotinas e padronização;
m. Definir indicadores de desempenho para os processos;
n. Promover a integração entre os processos organizacionais pessoas, estruturas e recursos
tecnológicos;
o. Estimular e coordenar a formação de equipes de melhoria em cada unidade/órgão da
Universidade, monitorando os seus resultados;
p. propor e coordenar a elaboração, implantação, implementação, acompanhamento e avaliação
de programas de qualidade;
q. diagnosticar procedimentos implantados, identificando oportunidades de simplificação e
minimização dos custos

III- Através do Núcleo de Gestão Administrativa, que além das funções previstas no Art. 8º, inciso V e § 1 º,
compete especificamente:
a. prestar o apoio técnico necessário ao Superintendente, coordenando as atividades de
secretaria, comunicações, correspondência pessoal e outras semelhantes;
b. Manter, sob sua guarda, controle e conservação, os materiais de consumo e de uso
permanente ou colocados à sua disposição por outros órgãos;
c. Executar as atividades de apoio às Coordenações da SUPADI relacionadas com pessoal,
material e tarefas auxiliares;
d. Manter e responder pelos arquivos, processos e documentos relativos às atividades
desenvolvidas pela SUPADI.

Um segundo e importante indicador de compromisso institucional com as ações de avaliação
consistiu no lançamento, em 2011 de um Edital, com recursos da ordem de R$1.000.000,00
para apoiar projetos de pesquisa e intervenção voltados para ampliar o conhecimento sobre
a Universidade e melhorar o seu desempenho institucional. Trata-se do Programa “Pense,
Pesquise e Inove a UFBA – PROUFBA’, sob a coordenação das Pró-reitorias de Pós44

Graduação, Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI) e de Extensão (PROEX). O Presidente da
CPA integra o grupo gestor do referido Programa.
O planejamento para 2012 a CPA pretende, portanto, acompanhar e integrar os dados
produzidos pelos projetos vinculados ao Programa ‘Pense, Pesquise e Inove a UFBA –
PROUFBA’ e iniciar uma ação junto aos Colegiados de Cursos visando demonstrar a
importância da avaliação institucional para o planejamento acadêmico e destacar a
importância do ENADE para redefinição dos projetos político-pedagógicos dos cursos.
Trabalha-se, ainda com a meta de aperfeiçoar os processos de geração e armazenamento de
de informações sobre a Universidade que assegure a construção dos relatórios de avaliação
mais detalhados e que cubram, progressivamente, o conjunto de indicadores da Matriz de
Avaliação Institucional.

9. Políticas de Atendimento ao Estudante

Em 2011 a UFBA reforçou as diversas iniciativas que vem desenvolvendo no sentido
de atender os estudantes, sobretudo aqueles que carecem de recursos financeiros para se
manter na Universidade. Neste caso, vale destacar o importante papel desempenhado pelo
Programa Permanecer, que concedeu 743 bolsas de estudos para estudantes carentes e o
pleno funcionamento do restaurante universitário, que forneceu 3.000 refeições/dia entre
gratuitas ou subsidiadas. Além disso, a Universidade mantém as residências universitárias,
creche, assistência médica e psicológica, e auxílio transporte e auxílios para participação de
eventos.
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A CPA vem empreendendo um grande esforço para implantar uma política de avaliação
voltada para o diagnóstico das questões cotidianas e urgentes da Universidade, com vistas a
propor imediata intervenção para aprimorar ou mesmo corrigir eventuais distorções.
Pautada neste espírito, reforçou em 2011 as ações avaliativas iniciadas em 2010 junto às
Pró-reitorias visando a otimização dos procedimentos e modernização da gestão
universitária. Os relatórios em anexos apresentam uma mostra deste trabalho que tem sido
feito pela equipe de desenvolvimento institucional.
Por outro lado, a CPA entende que será necessária uma avaliação mais globalizada da
Universidade, levando em conta as diversas dimensões do fazer universitário, conforme
disposto nas diretrizes elaboradas pela CONAES/INEP. Com o intuito de compreender
melhor o funcionamento da Universidade, a Pró-reitoria de Pesquisa Criação e Inovação
lançou o Programa ‘Pense, Pesquise e Inove a UFBA – PROUFBA’. O PROUFBA apoiará
extensões inovadoras, desenvolvimentos e pesquisas, realizados no âmbito da UFBA, e que
visem o seu conhecimento, o seu desenvolvimento e a sua inovação, melhoria e otimização.
A CPA participou da elaboração do Programa sugerindo temas de interesse para a avaliação
institucional. Com o início previsto para abril de 2012, os 32 projetos selecionados serão
uma importante fonte de dados para avaliação e produzirão uma fotografia panorâmica da
Universidade. Além disso, CPA produziu uma matriz de avaliação que norteará os processos
de avaliação institucional no âmbito da Universidade este ano. Um novo questionário para
avaliação docente foi elaborado e colocado em teste.
Dentre as ações previstas para este ano, pode-se destacar um trabalho junto às
Coordenações de Curso para organização das informações acerca do curso e um trabalho de
sensibilização sobre a importância do ENADE, a ser realizado junto aos alunos e professores
dos cursos que passarão pelo ENADE este ano.
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Apresentação

Atendendo solicitação do Pro-Reitor de Pesquisa, Criação e Inovação a
Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Institucional dedicou-se ao
mapeamento dos principais processos internos do setor PIBIC. Ao longo dessa
atividade identificamos a necessidade de realizar diagnóstico das principais
dificuldades experimentadas no funcionamento do setor e da comunicação com
bolsistas ligados ao programa de iniciação científica. O trabalho da Comissão
incluiu:

1) Descrição de processos e diagnóstico – realizado a partir de uma série
de entrevistas com os funcionários e coordenação e consulta de
documentos tais como editais e legislação;
2) Análise

dos

sites

do

PIBIC

–

foram

analisados

os

sites

www3.pibic.ufba.br e www.sisbic.ufba.br por serem as duas indicações
encontradas em sites de busca pelo nome “PIBIC UFBA”. Em seguida,
foi realizada uma inspeção visual, tomando a posição de um bolsista
que desconhece o PIBIC e necessita encontrar informações sobre do
programa, acessar formulários e fazer download de documentos.
Verificamos se os links efetivamente conduziam à página a que se
referiam, a clareza das informações disponíveis, a compatibilidade
entre títulos e conteúdos dos links e o caminho que é necessário
percorrer para chegar a determinada informação.
3)

Pesquisa com bolsistas – foi realizada entre setembro e outubro de
2011 com bolsistas 2010/2011 com o objetivo de investigar sua
percepção sobre a qualidade das informações divulgadas e a
organização site.

Descrição de processos e diagnóstico

Foi identificado um processo principal de trabalho relativo à solicitação e
concessão de bolsas de iniciação científica, com pequenas modificações
decorrentes da modalidade de bolsa e da agência de fomento, o que implicou
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descrição de dois processos - ambos amparados pela Resolução Normativa
017/2006 do CNPq e pelas Normas PIBIC-UFBA:
•

Processo de Concessão de Bolsa do PIBIC – PROPCI (bolsas UFBA, CNPq,
PIBIC-AF, PIBITI e Balcão);

•

Processo de Concessão de Bolsa do PIBIC – PROPCI (bolsas FAPESB);

Além disso, o trabalho de descrição de processos de trabalho serviu para
reunir informações que embasaram o diagnóstico das principais dificuldades do
setor PIBIC atualmente, que são apontadas no final deste relatório.

Análise dos sites do PIBIC

A primeira dificuldade que uma pessoa encontra ao buscar informações
sobre o PIBIC é descobrir qual o site que está sendo utilizado pelo programa. O site
que não é mais válido (www3.pibic.ufba.br) é mais organizado que o atual
www.sisbic.ufba.br. Este último, tem uma aparência caótica, é desorganizado, seu
uso não é intuitivo e a página não contém informações claras. Ou seja, ele não é
capaz de representar o PIBIC enquanto um programa importante para a UFBA e
passa através do site uma imagem bastante precária e equivocada do programa e
sobre seu funcionamento, além de ser confuso e feio.
O PIBIC utiliza também um terceiro site www.seminario.ufba.br para gestão
do seu seminário anual de pesquisa.
 Sugestões:
o

Reformular completamente a página do PIBIC;

o

Unificar com o site PIBIC UFBA, preferencialmente no domínio
com o nome PIBIC em função da identidade do setor com o
programa;

o

Colocar o link do SEMPPG dentro da página PIBIC;

A respeito da organização e facilidade de uso do site do SISBIC, uma série
de questões merecem destaque. Para começar, o site apresenta em sua página
principal uma lista de itens, relativos a informações de naturezas diferentes sem
dar ênfase para informações mais importantes ou urgentes.
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 Sugestões:
o

Agrupar informações relacionadas. Dar preferência ao uso de
tópicos, pastas, links ou janelas que agrupem informações de
forma a facilitar a busca e/ou visualização de informações. Ex:
Editais Abertos; Editais Vigentes; por agência financiadora; por
tipo de bolsa (PIBIC-AF, Balcão, CNPq, etc);

o

Deixar a área central da página para divulgação de informações
importantes, avisos urgentes, cobrança de prazos, ou assuntos
importantes;

o

Padronizar a fonte do texto e utilizar cores, negrito ou tamanho
maior para dar ênfase a frases ou chamadas curtas e não para
textos inteiros para não perder a função de destaque;

Em diferentes documentos e/ou links disponíveis, uma mesma expressão
ou nomenclatura aparece com formatação distinta ou abreviada de forma diferente
ou descritas por siglas diferentes. Ex: no documento “Normas PIBIC-UFBA 20062007” o Comitê Externo ora é chamado pelo nome completo, ora pela sigla CE, ora
pela sigla CEXT; a bolsa PIBIC UFBA ora é referida como tal, ora como bolsa UFBA
somente, ora como bolsa UFBA/PIBIC.
Nomes de editais, normas e bolsas aparecem com redação diferente em
documentos diferentes. Para certificar-se a que se está referindo, o leitor precisa
considerar outras informações disponíveis no mesmo documento ou conhecimento
prévio, aumentando as chances de que ela ligue para o PIBIC – um dos principais
problemas apontados pelos funcionários do setor. Ex: no documento de divulgação
do resultado parcial da bolsa PIBIC 2011, após recurso, de 11 de agosto de 2011,
faz-se referência apenas ao “Edital 01/2011” ao invés de “Edital PIBIC 01/2011” – o
mesmo acontece no documento intitulado “Resultado final de bolsas PIBIC 2011” de
26 de julho de 2011; nos dois documentos, se fala em “Termo de Compromisso” ao
passo que o nome do link que consta no site para download é “Termo de
Compromisso para bolsista/voluntário (PIBIC-PIBITI)”. No documento intitulado
“Resultado bolsas IC Junior 2011” de 14 de julho de 2011 um dos itens relativos à
documentação que o bolsista terá que levar ao PIBIC é “Formulário on-line do
Programa de Bolsas, específico para a modalidade IC_JÚNIOR” sendo que não se
especifica onde encontrar esse documento e não há nada com nome semelhante no
site.
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 Sugestões:
o

Padronizar nomenclaturas e siglas

o

Atenção para manter coerência entre as informações
disponíveis em diferentes páginas

o

Quando referir-se a documentos que o bolsista/pesquisador
precisará fazer download direto do site, especificar o caminho e
utilizar o nome do documento da forma como o usuário vai
encontrar no site.

Pesquisa com bolsistas

A Comissão realizou entre setembro e outubro de 2011 uma pesquisa com
bolsistas 2010/2011 para reunir informações sobre a comunicação entre bolsistas e
o setor PIBIC e investigar a hipótese de que o excesso de ligações para o PIBIC
decorria da qualidade das informações divulgadas, bem como da organização do
próprio site e da desconfiança em relação às informações publicadas no site.
Foram enviados emails com o link para o questionário online de apenas
cinco questões para 744 bolsistas IC 2010/2011 em função de que estes cumpriram
um ano de vigência da bolsa e passaram por todas as etapas do processo de
solicitação/concessão de bolsa. Recebemos 271 respostas (taxa de resposta:
36,4%).

Resultados da pesquisa

1.

O principal meio de comunicação utilizado pelos bolsistas é o site

www.sisbic.ufba.br (46,9%), seguido do email pibic@ufba.br ou copibic@ufba.br
(28,8%) e apenas 9,2% de busca por informações por telefone.
2.

O site do SISBIC é visto como fonte de busca de documentos e de

informações consideradas confiáveis. Em contrapartida, os bolsistas (cerca de 60%)
não confiam que as informações do site sejam claras, completas e suficientes. Isso
significa que 60% dos quase 800 bolsistas – equivalente a 480 bolsistas – podem
potencialmente ligar para o PIBIC, sobretudo próximo a vencimento de prazos, para
esclarecer dúvidas ou confirmar informações visualizadas no site.
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3.

Sobre a busca de informações pelo telefone, os bolsistas acreditam

que as informações são confiáveis, e também claras, completas e suficientes. Em
outras palavras significa dizer que um bolsista que não consegue sanar sua dúvida
através de informações contidas no site do SISBIC (que não possui informações tão
claras, completas e suficientes), ao ligar para o PIBIC tem suas necessidades
atendidas, o que aumenta a probabilidade futura de que ele busque esclarecer
dúvidas relacionadas ao PIBIC diretamente pelo atendimento por telefone.
4.

Apenas 28,1% dos bolsistas consideram o site do SISBIC organizado,

ou seja, 70% avaliam o site como desorganizado. Apesar de a desorganização
dificultar o acesso a documentos e formulários, os bolsistas julgaram que, uma vez
encontrados, os formulários são auto-explicativos. Além disso, consideram o envio
de relatórios fácil e ágil e que os prazos do PIBIC são comunicados com
antecedência suficiente.
5.

Aos bolsistas foi pedido que atribuíssem uma nota de 1 a 10 ao

serviço oferecido pelo setor PIBIC. A média foi de 7,67 (Desvio Padrão de 1,46) que
é considerada apenas razoável se a busca por excelência e qualidade passa a ser um
imperativo na UFBA.
NOTA: Os dados completos podem ser visualizados nos gráficos na página
seguinte.

Principais Problemas identificados pela Comissão no trabalho com o PIBIC

•

Imprecisão e incompletude das informações disponibilizadas pelo site
www.sisbic.ufba.br;

•

Duplicidade das informações disponibilizadas nos meios de comunicação
disponíveis;

•

Tempo excessivo de trabalho gasto em esclarecer dúvidas por telefone;

•

Sobrecarga de trabalho em períodos específicos do ano (período que
antecede finalização de prazos de bolsa, envio de relatórios e submissão de
resumos para o SEMPPG);

•

Concentração de atividades em único funcionário;

•

Conhecimento fragmentado por parte dos funcionários acerca dos
processos de solicitação e concessão de bolsa;

•

Falta de planejamento a médio e longo prazos;
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Principais conseqüências dos problemas identificados

•

Crença por parte dos bolsistas/voluntários/pesquisadores de que os prazos
estabelecidos pelo PIBIC não serão cumpridos e conseqüente volume de
ligações para confirmar datas, prazos e esclarecer dúvidas que de outro
modo seriam desnecessárias – reflexos da falta de planejamento a médio e
longo prazos;

•

Dependência dos bolsistas/voluntários/pesquisadores da comunicação por
telefone;

•

Sobrecarga de trabalho concentrada em funcionário que detém
conhecimento sobre as ações do setor;
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Comissão de Avaliação Institucional

Pesquisa de Imagem Institucional da UFBA

Coordenação Geral:
Comissão de Avaliação Institucional

Execução:
Psicojunior – Empresa Junior de Psicologia da UFBA

Fevereiro de 2012
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1. INTRODUÇÃO

A Pesquisa de Imagem Institucional da UFBA tem por intuito mapear o
relacionamento da instituição com seu público, devendo, portanto ser realizada com os
diversos grupos que interagem com a instituição direta ou indiretamente. Essa ferramenta é
importante, pois fornece subsídios para o desenvolvimento de medidas que visem solucionar
os problemas detectados, bem como manter os pontos positivos. O monitoramento da imagem
organizacional é uma ação estratégica para que a organização possa tentar reduzir os
eventuais os problemas ligados a percepção por parte de seu público. Com isso, o objetivo
desta pesquisa é mensurar aspectos positivos e negativos que estão atrelados à imagem da
instituição UFBA.
A origem da Universidade Federal da Bahia data de 1808 e desde então incorporou
diversos cursos. Em Salvador, atualmente 90 cursos diurnos e noturnos, distribuídos entre 5
áreas e Bacharelado Interdisciplinar. São eles: Área 1 – Arquitetura, engenharias, física,
geofísica, geologia, geografia, oceanografia, química, ciência da computação, estatística,
matemática. Área 2 – Biotecnologia, enfermagem, fonoaudiologia, medicina, nutrição,
odontologia, saúde coletiva, ciências biológicas, farmácia, gastronomia, ciências naturais,
medicina veterinária. Área 3 – Administração, arquivologia, biblioteconomia, direito,
educação física, pedagogia, secretariado executivo, ciências contábeis, ciências econômicas,
ciências sociais, filosofia, história, museologia, psicologia, comunicação, serviço social. Área
4 – Letras. Área 5 – Artes cênicas, teatro, artes plásticas, desenho e plástica, decoração, canto,
composição e regência, instrumento, música, música popular, dança. Bacharelado
Interdisciplinar (BI) – Artes, humanidades, saúde, ciências e tecnologia.
2. MÉTODO
2.1 Participantes
Nesta pesquisa utilizou-se uma amostra não probabilística, do tipo intencional por quota. A
proporção das categorias relacionadas às características da população foram determinadas pela
quantidade de vagas destinadas a cada curso e área no vestibular, considerando também a
proporção dos cursos de turno diurno e noturno. Decidiu-se por uma proporção menor na amostra
de veteranos, considerando que estes são em menor quantidade na população, neste estudo eles
representam cerca de 1/3 da amostra.
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A amostra total foi de 200 participantes estudantes da UFBA, desses 51,5% eram do sexo
masculino e 48,5% do sexo feminino. Do total, 73% dos participantes estudam no turno diurno e 27%
no turno noturno. Quanto a característica tempo de curso, 68% dos participantes eram nãoveteranos e 32% eram estudantes dos três últimos semestres de seu curso no momento da pesquisa.
Os participantes da pesquisa eram alunos de 43 cursos diferentes. Desses, 13 foram da área
de Humanidades, 11 da área de Exatas, 5 da área de Artes, 7 da área de Biologia e Profissionais da
Saúde, 3 de Letras e os 4 BIs. A tabela abaixo expressa a quantidade de alunos distribuídos entre as
áreas de graduação pesquisadas.
Tabela 01: Dados da amostra em relação à Área de Graduação
Área de graduação

Quantidade de cursos

Participantes

Percentual

1

11

42

21,0%

2

7

43

21,5%

3

13

57

28,5%

4

3

12

6,0%

5

5

11

5,5%

BI

4

35

17,5%

200

100%

Total

Figur 01: Frequência da quantidades de cursos envolvidos na pesquisa por área e quantidade de
respondentes por área
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2.2 Coleta de dados
A realização da presente pesquisa ocorreu entre novembro de 2011 e fevereiro de 2012,
tendo a coleta sido realizada nos meses de dezembro de 2011 e parte do mês de Janeiro de 2012. Foi
realizado levantamento quantitativo, a partir de survey composto de duas escalas e três questões
isoladas. Também foi realizado levantamento qualitativo para identificar notícias que os
entrevistados se lembravam nos últimos 12 meses até o momento da pesquisa, assim como aspectos
que a UFBA deveria mudar para ampliar sua importância e contribuição para a sociedade baiana.
3. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
O survey foi composto de duas escalas e três questões isoladas. A primeira escala buscou
avaliar a imagem institucional da UFBA, a segunda teve como foco os aspectos de gestão da UFBA. As
três questões isoladas analisaram ordem de importância das Instituições de Ensino Superior (IES) em
Salvador; importância da UFBA no contexto baiano; e o impacto do sistema de Cotas da UFBA para a
formação profissional. As escalas, bem como as três questões isoladas serão descritas de forma mais
detalhada abaixo.
3.1 Imagem Institucional da UFBA
O instrumento utilizado para investigar a imagem e institucional da UFBA possuía 28 itens e
apresentou 6 dimensões, a saber: Corpo Docente (4 itens), Corpo Discente (4 itens), Formação
profissional ( 4 item), Instalações Físicas e Equipamento (4 itens), Relação com a Sociedade (7 itens) e
por fim Produção Científica (5 itens).
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Figura 02 – Dimensões da Imagem Institucional da UFBA
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Neste instrumento foi usada Escala Likert com as alternativas de resposta: A melhor; Entre as
melhores; Em posição intermediária; Entre as piores; A pior e Não sei. Com esta escala os
entrevistados avaliaram a proposição: “Comparativamente às demais IES da Bahia, como você avalia
a UFBA, nos seguintes aspectos:” A figura acima ilustra as dimensões da imagem institucional da
UFBA consideradas nesta pesquisa.
O cálculo do coeficiente de confiabilidade do instrumento utilizado acima foi realisado a
partir do Alpha de Cronbach. Tal teste determina o nível de consistência interna entre os itens de
uma mesma dimensão. Nesta pesquisa, examinou-se a fidedignidade tanto das dimensões, quanto
da escala como um todo, a saber: Corpo Docente (α=0,584), Corpo Discente (α=0,530). Qualidade da
Formação Profissional (α=0,584) e Instalações Físicas e Equipamentos pedagógicos (α=0,604). Já as
dimensões Produção Científica (α=0, 820) e Relação com a Sociedade (α=0,789) apresentaram bons
coeficientes. A escala apresentou um coeficiente considerado recomendado (α=0,885).
Para a análise dos dados, as médias das respostas ao instrumento foram avaliadas a partir de
uma escala de valor que vai dos extremos: “Muito Positivo” ao “Muito Negativo”. Foi estabelecido
um intervalo médio (2,81 a 3,2), para avaliação considerada como Neutra. Os itens avaliados abaixo
de 2,81 foram considerados Positivos, enquanto aqueles que estão acima de 3,2 foram considerados
Negativos. Os valores abaixo de 1,71 e acima de 4,3 foram classificados como avaliações do tipo
Muito Positiva e Muito Negativa, respectivamente. Os valores da escala são decrescentes em relação
à classificação positiva, quanto menor for a média melhor a avaliação, conforme a figura abaixo.
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Figura 03: Escala de Valores da Imagem da UFBA
Muito positiva

Positiva

Neutra

Negativa

Muito negativa

1 – 1,7

1,8 – 2,8

2,9 – 3,2

3,3 – 4,3

4,4 – 5

Considerando as seis dimensões que compõem a imagem da UFBA neste estudo, os
resultados abaixo se referem a uma análise de cada dimensão e também da Imagem Geral. Os
resultados revelam que a UFBA apresentou uma Imagem Geral positiva entre os alunos pesquisados,
essa imagem positiva foi acompanhada pelas dimensões: Produção Científica, Corpo Docente, Corpo
Discente e Relação com a Sociedade. Isso também se aplica à dimensão Formação Profissional, com
um adicional de que esta dimensão apresentou avaliação positiva em maior grau. Já a dimensão
Instalações Físicas/Equipamentos Pedagógicos apresentou uma imagem considerada neutra, sendo a
única avaliação discrepante dentre todas. A seguir tabela que apresenta os dados comentados acima.
Tabela 02: Média da Imagem Geral e médias das dimensões.
Dimensões

Imagem

Média

Imagem Geral

Positiva

2,19

Produção Científica

Positiva

1,91

Corpo Docente

Positiva

1,95

Corpo Discente

Positiva

2,09

Instalações Físicas e Equipamentos

Neutra

3,18

Formação Profissional

Positiva

1,81

Relação com a Sociedade

Positiva

2,22

Os resultados ilustrados na tabela 03 abaixo mostram que todas as áreas de graduação do
tipo Progressão Linear e o Bacharelado Interdisciplinar (BI) apresentaram uma imagem Positiva da
UFBA. No entanto, a área 5 apresentou avaliação de imagem Positiva menor grau que as demais
áreas.
Tabela 03: Médias por área de graduação referente à Imagem Geral
Área

Imagem

Média
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Área 1

Positivo

2,19*

Área 2

Positivo

2,10

Área 3

Positivo

2,21

Área 4

Positivo

2,08

Área 5

Positivo

2,59

BI

Positivo

2,20

Além de uma análise mais geral da imagem institucional da UFBA, também será analisada
cada dimensão apresentada na figura 02, a saber: Corpo Docente, Corpo Discente, Formação
profissional, Instalações Físicas e Equipamento, Relação com a Sociedade e por fim Produção
Científica. Para cada dimensão será apresentada uma tabela com média geral dos itens que
compõem a dimensão e uma segunda tabela com a média de cada área em relação à dimensão que
está sendo tratada.

I. Corpo Docente: Imagem relacionada à competência e atitude dos professores.
Tabela 04: Média das Imagens referentes aos Itens componentes da dimensão Corpo Docente
Item

Média

Competência do corpo docente

1,75

Compromisso do professor com a instituição

2,51

Qualidade do ensino ministrado

1,94

Titulação acadêmica do corpo docente

1,58

Média da dimensão

1,95

A dimensão obteve avaliação positiva, tendo os itens Competência do corpo docente e
Qualidade do ensino ministrado se mostrado próximos a média da dimensão. O item que obteve
menor grau de avaliação Positiva foi Compromisso do professor com a instituição com média de
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2.51; de modo oposto, o item referente à titulação acadêmica do corpo docente obteve uma
avaliação considerada Muito Positiva, com média 1.58.

Tabela 05: Média de cada área de graduação referente à dimensão Corpo Docente.
Área

Imagem

Média

Área 1

Positivo

2,10

Área 2

Positivo

1,85

Área 3

Positivo

2,00

Área 4

Positivo

1,73

Área 5

Positivo

1,89

BI

Positivo

1,89

Nesta dimensão, não houve diferenças significativas entre as áreas. Todas elas avaliaram a
imagem da UFBA como Positiva e, de maneira geral, as avaliações apresentaram um grau elevado de
avaliação Positiva. Destaca-se apenas a área 4 (1.73) com avaliação Positiva em maior grau que as
outras áreas, sua média se aproximou expressivamente da avaliação Muito Positiva.
II. Corpo discente: Imagem relacionada ao perfil dos estudantes que ingressam na UFBA.

Tabela 06: Média das Imagens referentes aos Itens componentes da Dimensão Corpo Discente
Item

Média

Oportunidade de acesso a estudantes de classes menos favorecidas

2,60

Recebe alunos mais preparados pelo ensino médio

2,07

Rigor do processo seletivo

1,56

Participação dos estudantes na vida política da sociedade

2,11

Média da dimensão

2,09
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A dimensão obteve avaliação considerada Positiva, com os itens Recebe alunos mais
preparados pelo ensino médio (2.07) e Participação dos estudantes na vida política da sociedade
(2.11) estando próximos da média da dimensão (2.09); o item Oportunidade de acesso a estudantes
de classes menos favorecidas (2.60) obteve avaliação Positiva em menor grau, já o item referente ao
rigor do processo seletivo obteve média de 1.56, tendo alcançado uma avaliação do tipo Muito
Positiva, se destacando dentre os demais.
Tabela 07: Média de cada área de graduação referente à dimensão Corpo Discente.
Área

Imagem

Média

Área 1

Positivo

1,84

Área 2

Positivo

2,04

Área 3

Positivo

2,08

Área 4

Positivo

2,19

Área 5

Positivo

2,53

BI

Positivo

2,27

Todas as áreas de graduação avaliaram a dimensão Corpo Docente com imagem Positiva.
Destaca-se a área 1, com média 1.84, sendo esta a área de graduação que avaliou a dimensão como
Positiva em maior grau. Já área 5, com média de 2.53, avaliou a dimensão como Positiva, entretanto
em menor grau que as outras áreas.
III. Produção científica: Imagem relacionada ao incentivo à pesquisa, qualidade e quantidade da
produção.
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Tabela 08: Média das Imagens referentes aos Itens componentes da Dimensão Produção Científica
Item

Média

Número de pesquisadores

1,9

Incentivo à pesquisa na formação dos alunos 2,28
Quantidade de publicações científicas

1,72

Qualidade de publicações científicas

1,76

Importância das pesquisas para a sociedade

1,88

Média da dimensão

1,91

Tabela 09: Média de cada área de graduação referente à dimensão Produção Científica.
Área

Imagem

Média

Área 1

Positivo

1,90

Área 2

Positivo

1,72

Área 3

Positivo

1,94

Área 4

Positivo

1,77

Área 5

Positivo

2,65

BI

Positivo

1,93

A dimensão Produção Científica obteve avaliação Positiva. Os itens Número de
pesquisadores, Importância das pesquisas para a sociedade e Qualidade de publicações científicas
têm médias próximas - 1.90, 1.88 e 1.76, respectivamente - à média da dimensão. O item Quantidade
de publicações científicas obteve uma média de 1.72, sendo o item melhor avaliado da dimensão,
com uma imagem Positiva, estando próximo da avaliação Muito Positiva por 0.02 pontos. Em
contraste, o item Incentivo à pesquisa na formação dos alunos foi o item avaliado com imagem
Positiva em menor grau (2.28) comparativamente aos demais.
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Todas as áreas de graduação avaliaram a dimensão Produção Científica com imagem Positiva.
A área 5 apresentou uma diferença de 0.84 do valor da média geral, assim como apresentou uma
avaliação Positiva em menor grau. Diferentemente, as áreas 1, 2, 3 e 4 apresentaram médias
próximas entre si, com valores de avaliação considerados Positivos em maior grau. Destaca-se
também a área 2 cuja média de avaliação (1.72) foi a que mais se aproximou de Muito Positiva.

IV. Qualidade da formação profissional: Imagem relacionada a questões referentes aos cursos de
graduação, permitindo avaliar o preparo e a qualidade dos profissionais formados pela UFBA.
Tabela 10: Média das Imagens referentes aos Itens componentes da Dimensão Qualidade da
Formação Profissional
Item

Média

Oferta de cursos de graduação relevantes para a sociedade

1,69

Preparação de bons profissionais para o mercado de trabalho.

1,83

Formação de profissionais com capacidade crítica

1,80

Oferta de cursos de pós-graduação.

1,92

Média da dimensão

1,81

A dimensão Qualidade da Formação Profissional teve sua imagem avaliada como Positiva. Os
itens Preparação de bons profissionais para o mercado de trabalho, com média 1.83 e Formação de
profissionais com capacidade crítica, com média 1.80, estão próximos da média da dimensão,
enquanto que o item Oferta de cursos de graduação relevantes para a sociedade, com uma média
1.69, obteve uma avaliação Muito Positiva, sendo o melhor avaliado da dimensão. O item Oferta de
cursos de pós-graduação, de média 1.92, obteve avaliação da imagem Positiva, porém em menor
grau, comparativamente aos demais itens.
Tabela 11: Média de cada área de graduação referente à dimensão Formação Profissional.
Área

Imagem

Média

Área 1

Positivo

1,78
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Área 2

Positivo

1,77

Área 3

Positivo

1,80

Área 4

Positivo

1,77

Área 5

Positivo

2,14

BI

Positivo

1,78

As áreas de graduação avaliaram a dimensão Formação Profissional com imagem Positiva e
apresentaram valores de médias próximos entre si. Os valores permitem considerar que houve uma
grande aproximação com a avaliação do tipo Muito Positiva, neste sentido a área 5 se afastou das
demais, haja vista que avaliou a dimensão como Positiva em menor grau que as outras.
V. Instalações físicas/equipamentos: Imagem relacionada às instalações físicas, sua qualidade,
localização, além da qualidade dos equipamentos pedagógicos.
Tabela 12: Média das Imagens referentes aos Itens componentes da Dimensão Instalações
Físicas/Equipamentos
Item

Média

Qualidade das instalações físicas

3,69

Qualidade dos equipamentos pedagógicos

3,21

Localização das suas instalações físicas

2,78

Facilidade de acesso às unidades de ensino

3,01

Média da dimensão

3,18

As médias dos itens permitiram manter a média geral da dimensão com valor referente a
uma imagem Neutra, com um valor consideravelmente próximo a uma avaliação Negativa, tornando
a dimensão como a de pior imagem dentre todas. Dos cinco quesitos pertencentes a esta, apenas o
item Localização das suas instalações físicas apresentou imagem Positiva (2.78), ainda que em
pequeno grau. O item referente à Facilidade de acesso às unidades de ensino foi classificado com
imagem Neutra (3.01), já os itens Qualidade dos equipamentos pedagógicos (3.21) e Qualidade das
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instalações físicas (3.69) apresentaram avaliações do tipo Negativa. Entre os itens com avaliação
Negativa, destaca-se o último que obteve esta avaliação em maior grau comparativamente.
Tabela 13. Média de cada área de graduação referente à dimensão Instalações Física/Equipamentos.
Área

Imagem

Média

Área 1

Negativa

3,36

Área 2

Neutra

3,12

Área 3

Neutra

3,18

Área 4

Neutra

2,92

Área 5

Negativa

3,57

BI

Neutra

2,97

A imagem da dimensão Instalações físicas/equipamentos foi considerada como Neutra pela
maioria das áreas. Apenas as áreas 1 e 5 definiram a imagem da UFBa em relação a esta dimensão
como Negativa, com médias de (3.36) e (3.55) respectivamente. Dentre estas duas, a área 5 foi a que
avaliou a imagem como Negativa em maior grau comparativamente.

VI. Relação com a sociedade: Imagem referente à relação que a UFBA tem com a comunidade baiana,
no que diz respeito ao retorno social, a interação com os setores produtivos e a promoção da cultura
local.
Tabela 13:Média das Imagens referentes aos Itens componentes da Dimensão Relação com a
Sociedade
Item

Média

Interação com os diversos setores da economia

2,52

Contribuição para o desenvolvimento sócio-econômico da Bahia

2,07

Possibilidade dos cursos de graduação oferecer retorno para a sociedade

2,02

Presença na vida cultural da Bahia

1,99
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Interação com os movimentos sociais e setores organizados da sociedade

2,3

Compromisso com as demandas sociais

2,48

Promoção da cultura baiana

2,16

Média da dimensão

2,22

Na dimensão Relação com a sociedade, a UFBa obteve uma imagem considerada Positiva,
com média geral de 2.22. Os itens Interação com os diversos setores da economia (2.52) e
Compromisso com as demandas sociais (2.48) apresentaram avaliação Positiva, mas em menor grau.
Já o item Presença na vida cultural da Bahia (1,99) apresentou a avaliação Positiva com maior grau
dentre os itens. Os demais itens apresentaram médias próximas da dimensão.
Tabela 14: Média de cada área de graduação referente à dimensão Relação com a Sociedade
Área

Imagem

Média

Área 1

Positiva

2,12

Área 2

Positiva

2,09

Área 3

Positiva

2,26

Área 4

Positiva

2,11

Área 5

Positiva

2,75

BI

Positiva

2,30

A média de todas as áreas de graduação referentes à imagem da UFBa na dimensão Relação
com a sociedade foi Positiva. Dentre estas, a área 5, obteve o valor de média de imagem Positiva em
menor grau (2.75). Apesar da média da área 5 ser classificada como Positiva, pode-se observar que
esta se encontra muito próxima do limiar com a classificação de imagem Neutra.
A seguir são comparados dados das dimensões analisadas em relação ao tempo de curso do
respondente. Então, segue uma comparação de médias entre estudantes veteranos (participantes
que afirmaram estar nos três últimos semestres do curso) e não veteranos em relação às dimensões
que compões uma imagem geral da UFBA. Não são apresentadas comparações de médias em relação
a outras variáveis, pois não foram encontradas diferenças que permitissem comparações. A tabela 15
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ilustra as diferenças entre as variáveis relacionadas ao tempo de curso, no que diz respeito às médias
nas dimensões.
Tabela 15 - Médias dos veteranos e não veteranos em cada dimensão
Dimensão
Corpo Docente

Corpo Discente

Instalações Físicas Equipamentos

Produção Científica

Formação Profissional

Relação com a Sociedade

Imagem Geral

Tempo de curso

Número

Média

Veterano

64

01,92

Não Veterano

136

01,96

Veterano

64

2,2083

Não Veterano

136

2,0300

Veterano

64

3,3047

Não Veterano

136

3,1140

Veterano

64

1,9339

Não Veterano

135

1,8943

Veterano

64

1,9076

Não Veterano

136

1,7684

Veterano

64

2,3461

Não Veterano

136

2,1591

Veterano

64

2,2704

Não Veterano

136

2,1545

Comparando as médias dos veteranos com as médias dos não veteranos, com cada dimensão
percebe-se uma leve tendência do segundo grupo em ter uma imagem da UFBA com um maior grau
de avaliação Positiva, em comparação ao primeiro grupo. Apenas na dimensão Corpo Docente
visualizamos situação contrária a essa. Nas demais dimensões e na dimensão Imagem Geral os não
veteranos obtiveram avaliações Positivas acima das avaliações dos veteranos.
3.2 Avaliação dos aspectos de gestão administrativa da UFBA
A noção de Gestão avaliada compreende os processos ligados ao funcionamento
administrativo da universidade, neste estão questões como a política de tomada de decisões, a
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comunicação, nível de qualificação e compromisso dos funcionários diante da qualidade dos serviços
prestados.
Para avaliar a gestão administrativa da UFBA foi utilizada uma escala Likert que permite
avaliar o grau de concordância frente as afirmações referentes aos elementos ligados a gestão. As
médias foram calculadas a partir dos valores de cada opção de resposta da escala, sendo que elas
possuíam os seguintes valores: 1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Nem Concordo, Nem
Discordo; 4 – Concordo e 5 – Concordo Totalmente. Para análise utilizou-se uma escala de valores
que localiza as médias entre as categorias de avaliação Péssima, Ruim, Neutra, Boa e Ótima. Os
valores da escala são exatamente os mesmos da escala anteriormente apresentada, tendo sido
mudado apenas as categorias de avaliação.
Tabela 16 : Média de cada item referente a Gestão Universitária
Item

Média

Possui práticas de gestão que permitem decisões igualitárias

2,60

Possui comunicação eficaz entre as instâncias administrativas

2,54

Possui gestores qualificados

3,17

Suas práticas de gestão são orientadas para oferecer um bom serviço aos alunos

2,91

Possui um corpo de funcionários comprometidos com a instituição

3,02

Possui um corpo de funcionários (Técnico administrativos) comprometidos com a
qualidade dos serviços oferecidos

2,97

Média geral

2,87

Os resultados mostram que a UFBA obteve uma avaliação considerada Neutra quanto ao
aspecto Gestão, tendo a média sugerido tendência à avaliação considerada Ruim, considerando que
a mesma ficou próxima de tal avaliação, sendo esta diferença de 0,07. A avaliação dos itens oscilou,
tendo o item referente a qualificação dos gestores obtido a melhor avaliação, considerada Neutra
mas com tendência a Boa, considerando que a proximidade com a média foi de 0,04 pontos. Os itens
referentes a existência de práticas de gestão que permitem decisões igualitárias e de comunicação
eficaz entre as instâncias administrativas obtiveram avaliação Ruim. Os demais itens apresentaram
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também avaliação Neutra. A tabela abaixo compara a média das áreas de graduação em relação à
avaliação de Gestão.
Tabela 17: Comparação das médias referentes a avaliação da Gestão Universitária entre as áreas de
graduação.
Área

Média

Área 1

2,69

Área 2

2,95

Área 3

2,79

Área 4

3,01

Área 5

2,68

BI

3,11
A análise do aspecto Gestão por parte das área de graduação revela que as áreas 1, 4 e 5

apresentaram uma avaliação considerada Ruim, as demais áreas acompanharam a avaliação geral
apresentando uma avaliação considerada Neutra.
3.3 Percepção dos alunos sobre o impacto do sistema de cotas na formação profissional
A pesquisa investigou como os estudantes avaliam o sistema de cotas no que diz respeito ao
impacto deste para a formação profissional dos graduandos. Para verificar isso, foi utilizado uma
escala que permite avaliar o grau de concordância frente a afirmação de que a implantação do
sistema de cotas tem influenciado positivamente na formação profissional dos graduandos. A figura
abaixo explicita os itens da escala e os resultados em freqüência e percentual de respostas.
Figura 4: A implantação do sistema de cotas tem influenciado positivamente na formação
profissional dos graduandos
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Pode-se perceber que 50% dos respondentes concordam com a afirmação “A implantação do
sistema de cotas tem influenciado positivamente na formação profissional dos graduandos”, destas,
18% concordaram totalmente. O resultado geral é de que a proporção de respondentes que
concordam com a afirmação é superior aos que possuem discordância, sendo que estes últimos
representam 22% da amostra. Em síntese, os estudantes da UFBA acreditam que as cotas tem
impacto positivo para a formação profissional, essa visão pode estar relacionada com a já
consolidação da implantação das cotas dentro da universidade. Apesar da relevância do dado,
ressalta-se que a presente pesquisa não perguntou sobre a forma de ingresso dos entrevistados à
universidade, podendo a forma de acesso ser determinante para a imagem/avaliação dirigida à
cotas.
As áreas de graduação foram comparadas quanto a avaliação do sistema de cotas em relação
ao aspecto anteriormente avaliado.

75

Tabela 20 - Média de concordância de cada área de graduação e do BI referente a afirmação sobre a
influência positiva do sistema de cotas sobre a formação profissional dos graduandos
Área

Média

Área 1

2,93

Área 2

3,37

Área 3

3,77

Área 4

3,50

Área 5

2,73

BI

3,57

Média Geral

3,40

As médias revelam que nem todas as áreas possuem concordância em relação ao impacto
positivo das contas na formação profissional dos alunos da UFBA. As áreas 2 e 4 acompanharam o
resultado geral apresentando concordância, a área 3 e o BI se mostraram com as maiores médias de
concordância. As áreas que apresentaram resultados discrepantes foram a 1 e 5, não apresentando
concordância estando numa posição considerado neutra.
4. Levantamento Qualitativo
As perguntas abertas objetivaram identificar notícias que os entrevistados se lembravam nos
últimos 12 meses até o momento da pesquisa, assim como aspectos que a UFBA deveria mudar para
ampliar sua importância e contribuição para a sociedade baiana.
O processo de análise das informações se deu primeiramente, enumerando e separando os
questionários por área (enumeradas de 1 a 5, além dos Bacharelados Interdisciplinares). Logo em
seguida se fez uma separação por área e por questão subjetiva, classificamos as respostas dadas
pelos participantes em “a”, “b” e “c”, Sendo “a” correspondente à primeira citação do participante,
“b” à segunda citação e “c” à terceira citação do participante. Para catalogar as respostas, utilizamos
o número do questionário, a área à qual aquele participante pertencia e a ordem das citações (já
anteriormente classificadas em “a”, “b” e “c”).
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O passo seguinte foi averiguação das respostas contidas nos questionários, que
consistiu em olhar quais categorias poderiam ser criadas para abarcar os assuntos trazidos nas
citações dos participantes. Em seguida, criamos as categorias, e os critérios para a sua criação
foram: freqüência de exemplos que pudessem ser abarcados em cada categoria e similaridade
do conteúdo das respostas.
Após a criação das categorias, criou-se uma definição para cada uma delas, afim de
que facilitasse o entendimento do leitor a respeito do conteúdo presente nas mesmas. Foram
elaborados mapas, utilizando o software Mind Manager, para uma melhor exposição das falas
dos entrevistados em cada categoria. Também foram criadas tabelas expondo o número de
citações por categoria.

4.1 Análises sobre as citações de notícias referentes à UFBA

“3. Você se recorda de alguma notícia veiculada pelos diversos meios de comunicação
sobre a UFBA nós últimos 12 meses. (Marcar até 3 respostas).”
Nesta primeira questão, 29 entrevistados não responderam, o que representa 14,5% de
abstenção em relação ao total da amostra. Já 43 entrevistados ou 21,5% da amostra, responderam
que não se recordam de nenhuma notícia veiculada sobre a UFBA. Os 64% (128 entrevistados)
restantes da amostra produziram 194 citações de notícias sobre a UFBA, que foram organizadas em
10 categorias apresentadas no quadro abaixo.
Quadro 01: Categorias analíticas das citações de notícias referentes à UFBA
Categoria

Descrição

Manifestações
Estudantis

Abrange notícias sobre as movimentações reinvindicatórias promovidas pelos
estudantes, como passeatas, a invasão da FAPEX, da reitoria e do Restaurante
Universitário

Processo Seletivo

Contempla informações específicas vinculadas ao processo seletivo, como a
data e a cidades em que ele ocorrerá, assim como a adesão do ENEM como
forma de seleção para a primeira fase.

Movimentações

Inclui notícias sobre movimentos reivindicatórios realizados por funcionários
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não-estudantis

efetivos e terceirizados da Universidade, como por exemplo, a greve dos
servidores públicos e dos seguranças

Eventos

Refere-se a notícias sobre eventos culturais, científicos, festivos e de
premiações promovidos ou apoiados pela Universidade.

Reconhecimento
da Instituição

Reúne notícias vinculadas ao bom desempenho da UFBA em exames de Ordem
e Avaliações do MEC

Infraestrutura

Aborda notícias vinculadas a ampliação das unidades de ensino da UFBA, e
sobre os problemas consequentes da infraestrutura inadequada da
Universidade

Questões
Seguranças

de Engloba notícias referentes a crimes praticados na UFBA, como assaltos aos
alunos

Questões
Administrativas

Abrange notícias sobre a organização de cursos, colegiados, ampliação de vagas
e falha na gestão administrativa.

Produção
Científica

Trata de notícias referentes às publicações e estudos elaborados por docentes e
discentes da UFBA

Outros

Representa as opiniões que divergiam muito dos conteúdos mais relevantes
categorizados anteriormente. Nesta categoria, o destaque se dá para os
estudantes do Bacharelado Interdisciplinar
A tabela abaixo apresenta a quantidade de citações em cada categoria por área da graduação

e por fim a explicitação dos resultados desta questão.
Tabela 21. Quantidade de citações por categoria divididas por área e total de citações por categoria
Categorias

Área 1

Área 2

Área 3

Área 4

Área 5

BI’s

Manifestações Estudantis

02

11

17

01

00

04

Processo seletivo

05

03

13

01

00

09

Manifestações Não- Estudantis

04

05

10

03

02

03

Eventos

03

04

04

01

00

05

Reconhecimento da Instituição

03

04

02

02

00

01

Infraestrutura

02

02

03

01

01

02
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Questões de Segurança

0

02

05

02

00

01

Questões Administrativas

0

00

04

01

00

04

Produção Científica

01

03

01

00

01

02

Outros

02

03

04

00

01

24

Respondeu Não ou Nada

09

11

11

03

07

02

TOTAL

21

38

67

15

11

56

Não Respondeu

10

10

7

0

1

1

A categoria Manifestações Estudantis obteve o maior número de citações (35), destas se
destacam a área 3 com 17 citações e a área 2 com 11 citações. As notícias sobre Processo Seletivo
foram citadas 31 vezes, com destaque à área 3 com 13 citações e ao Bacharelado Interdisciplinar com
9 citações. Movimentações não-estudantis obteve 27 citações, essas notícias foram citadas maior
número de vezes (10) pelos alunos da área 3. Dezesseis citações contemplaram a categoria Eventos,
que não apresentou discrepância entre a quantidade de citações nas diferentes áreas pesquisadas. A
categoria Reconhecimento da Instituição foi citada 12 vezes, com frequência maior nas áreas 2 e 4.
As categorias Infraestrutura e Questões Adminstrativas representam respectivamente 5,5% e 5% do
total de citações. As alusões a Questões Administrativas foram pronunciadas principalmente pela
área 3 e pelos estudantes do B.I., com 4 citações cada. O conteúdo de Produção Científica foi citado
em maior escala pelos estudantes da área 2.
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Figura 05: Mapa com as categorias referentes às notícias citadas pelos entrevistados e exemplos de
notícias de cada categoria
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4.2 Análise das sugestões de mudanças para a UFBA aumentar sua importância no contexto baiano
“Que aspectos a UFBA deveria mudar para ampliar a sua importância e contribuição para a
sociedade baiana? Citar até dois aspectos.”
Nesta segunda questão, 5% da amostra se absteve, o que representa 10 entrevistados. Além
disso, 3% da amostra (6 entrevistados) responderam que não haviam aspectos a serem mudados na
Universidade. Os 92% (184 entrevistados) que responderam o questionário, citaram 328 comentários
que foram dispostos em 12 categorias apresentadas no quadro abaixo.
Quadro 02: Categorias analíticas das citações das sugestões de mudança para UFBA
Categoria

Descrição

Melhoria
Infraestrutura

da Representa o anseio dos estudantes em relação à melhoria na infraestrutura
através da construção e reestruturação de pavilhões de aula, bibliotecas e
laboratórios, assim como na facilidade de acesso à Universidade e segurança
na mesma. Além da manuntenção dos equipamentos pedagógicos, como o
acervo das bibliotecas, e os equipamentos dos laboratórios

Responsabilidade
Social

Refere-se a maior retorno à sociedade dos projetos e pesquisas realizados
pela Universidade

Corpo
Docente/Colegiado

Abrange questões referentes aos docentes e colegiados de cursos no que
tange ao compromisso com o alunado e ao quadro, limitado em quantidade,
de professores e disciplinas disponíveis

Melhoria na Gestão Refere-se a afirmações de que a gestão administrativa deve ser mais
organizada, menos burocrática e com funcionários mais capacitados e
Administrativa
comprometidos com a Universidade. Além de promover um maior diálogo
entre alunos e a gestão vigente
Investimento
em Reúne ideias para dar mais incentivo à produção científica, ampliando os
campos de pesquisa e oferecendo maior quantidade de bolsas para
produção Científica
participação em grupos de pesquisa
Ações Afirmativas

Valorização
Estudantes

Fala sobre ampliar a possibilidade de ingresso de estudantes que possuem
renda baixa, assim como prezar pelos que já estudam na Universidade

dos Reúne opiniões acerca da necessidade de se considerar com maior
relevância as opiniões dos alunos do Cursos de Progressão Linear e
Bacharelados Interdisciplinares como partes integrantes da Universidade e
usuários da mesma
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Avaliação
Metodologia
Ensino

da Trata de sugestões acerca da verificação da efetividade do método de ensino
de utilizado atualmente pelos professores da universidade

Expansão
Universidade

da Aborda o anseio dos participantes com relação ao aumento de vagas no
cursos de graduação e pós graduação

Processo Seletivo

Refere-se ao tema do Processo Seletivo com reivindicações em relação ao
rigor e modelo do Processo Seletivo, assim como críticas ao novo modelo de
avaliação (ENEM)

Produção Cultural

Apresenta as respostas relacionadas à pedidos de promoção de eventos
culturais e maior apoio aos já existentes, assim como divulgação efetiva
destes

Outros

Refere-se a opiniões que divergiram muito dos conteúdos mais relevantes
categorizados, além de citados com pouca frequência
Abaixo será apresentado um mapa apresentando as categorias, uma tabela informando a

distribuição das categorias por área e por fim a explicitação dos resultados desta questão.
Tabela 22 - Quantidade de citações por categoria divididas por área e total de citações por categoria.
Categorias

Área 1

Área 2

Área 3

Área 4

Área 5

BI’s

Melhoria da Infraestrutura

27

23

17

06

12

12

Responsabilidade Social

05

13

28

03

02

14

Corpo Docente/Colegiado

13

08

11

02

00

01

Melhoria na Gestão Administrativa

03

08

12

02

02

05

Investimento em produção
Científica

06

03

03

02

02

04

Ações Afirmativas

01

04

07

03

00

02

Valorização dos Estudantes

02

01

02

01

01

06

Avaliação da Metodologia de
Ensino

02

01

00

01

00

05

Expansão do Número de Vagas

01

00

02

01

01

02

Processo Seletivo

00

01

04

00

00

01
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Produção Cultural

00

02

03

00

00

01

Outros

04

01

06

00

03

07

Respondeu Não ou Nada

00

02

01

01

00

02

TOTAL

64

67

96

22

23

62

Não Respondeu

03

04

03

00

00

00

A categoria Melhoria da Infraestrutura representa 29,5% das citações, com especial destaque
aos alunos das áreas 1 e 2 com 27 e 23 citações respectivamente. Como podemos ver nas citações:
“Investimentos em equipamentos, instalações -> bibliotecas, melhorar o acervo!”15-3b e “Investir
mais em sua infra-estrutura” 9-6a.
Responsabilidade Social reúne 19,8% de todas as citações. O maior número de citações
foram feitas pelos alunos da área 3. Nessa categoria encontram-se sugestões como: “Quebrar a
distância universidade-sociedade, desde seus muros até sua produção acadêmica” 38-3a e
“Aproximar a universidade com as comunidades” 11-3b
Um total de 10,7% das citações dizem respeito ao Corpo Docente/Colegiado. A área 1
representa o maior número de citação da categoria. Exemplo: “Ter melhorias na qualidade e
quantidade do corpo docente.” 16-1b
A categoria Melhoria na Gestão Administrativa contemplou 9,75% das citações, com
destaque a área 3 com 12 citações. Exemplo: “Melhorar e resolver a administração acadêmica pois,
está muito desorganizado” 1-6a
Investimento em Produção Científica contempla 6,1% das citações, sendo que 6 destas foram
da área 1. Exemplo: “Incentivar a produção científica dos alunos e professores.” 19-2c
As citações sobre Ações Afirmativas representam 5,2% do total, com destaque para a área 3
que a citou 7 vezes. Citações como: “Expandir cada vez mais assistência estudantil” 21-3a e “O
ingresso de alunos de baixa renda” 2-4c. Cobrem toda a ideia da categoria.
A categoria Valorização dos Estudantes representa 4% das respostas da amostra. Dentre os
que mais citaram itens desta categoria estão os estudantes do Bacharelado Interdisciplinar com 6
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citações, equivalente a quase metade das reivindicações deste tópico. Exemplo: “A participação dos
alunos na tomada das decisões mais significativas para a instituição” 44-3a
Responsável por 2,75% das citações, a categoria Avaliação da Metodologia de Ensino é mais
solicitada pelos estudantes do Bacharelado Interdisciplinar. Exemplo: “Maior importância para a
formação humana dos estudantes, não apenas do conteúdo técnico, principalmente em cursos fora
das ciências humanas” 7-2a
A Expansão do número de vagas engloba 2,1% das respostas obtidas. Esta categoria não
demonstrou discrepância entre a quantidade de citações nos diversos públicos pesquisados.
Exemplo: “Aumentar a oferta de vagas” 19-1b
Com 1,8% das respostas Processo Seletivo apresenta maior quantidade de citações entre
estudantes da área 3. “Não incluir o Enem em seu processo seletivo.” 7-3a
Produção Cultural representa mais 1,8% das citações. Exemplo: “Interagir com a população
através de festas e projetos culturais” 25-2a
Na categoria outros encontra-se 6,4% das respostas. Foi citada em maior quantidade de
vezes pelos estudantes do Bacharelado Interdisciplinar e da área 3. Dentre as diversas ideias
mencionadas, podemos citar: “Diminuindo a seletividade do poder aquisitivo que de certa forma a
universidade proporciona, principalmente pelo horário da grade.” 4-2a e “Repensar qual o papel a
UFBA tem cumprido e qual deveria cumprir.” 35-6b
Figura 06: Mapa das categorias referentes aos aspectos a serem melhorados e exemplos de falas de
entrevistados
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5. CONSIDEAÇÕES FINAIS
Os resultados da pesquisa revelam que panoramicamente a UFBA possui uma imagem
positiva entre os alunos. Em algumas dimensões que compõem o construto imagem da UFBA houve
variação nessa avaliação, a exemplo das dimensões Corpo Docente, Produção Científica e Formação
Profissional que obtiveram as melhores avaliações, tendo alcançado, nesta ordem, avaliações
Positiva em maior grau que as outras. Estas foram as dimensões em que houve a maior ocorrência de
itens com avaliações Muito Positiva e médias próximas de tal avaliação. Os referidos itens fazem
referência à qualidade e quantidade de publicações científicas, a titulação acadêmica e competência
do corpo docente, a preparação de bons profissionais para o mercado de trabalho e à formação
destes com capacidade crítica assim como a oferta de cursos de graduação que sejam relevantes
para a sociedade.
Esses dados, obtidos através do survey, mostram-se em consonância com os resultados
obtidos através do levantamento qualitativo que se referia a aspectos de Reconhecimento no
mercado de trabalho, Qualidade dos docentes e Produção científica como aqueles que justificam a
UFBA como a mais importante IES do contexto baiano. Com isso, percebe-se que os aspectos
relacionados ao ensino/formação profissional e pesquisa são os que possuem as melhores
impressões por parte dos alunos da UFBA.
De modo oposto, a dimensão Instalações Físicas/Equipamentos Pedagógicos apresentou a
pior avaliação dentre todas as dimensões. Os resultados indicam imagem considerada Neutra, mas
ressalta-se que sua média é bastante próxima de uma avaliação Negativa. Foi a única dimensão com
itens avaliados como Negativos, sendo que estes itens são relacionados com a qualidade dos
equipamentos pedagógicos e das instalações físicas da universidade. A análise qualitativa reforça
esses achados, uma vez que a categoria “melhoria da infraestrutura” foi a mais expressiva da
questão acerca de aspectos que a UFBA poderia melhorar. Esses resultados indicam que a
universidade precisa se atentar aos elementos que compõem esta dimensão como forma de produzir
uma melhor imagem acerca desta.
As dimensões Corpo Discente e Relação com a Sociedade também apresentaram avaliação
positiva, entretanto não estão entre as mais expressivas. Sobre os aspectos relacionados a esta
última dimensão, os resultados da análise qualitativa mostram que parte considerável dos
entrevistados, entende que a UFBA precisa dar maior retorno à sociedade, seja através de extensão
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ou pesquisa, como forma de ampliar suas importância e contribuir para a sociedade baiana. A
categoria de respostas referente a isso foi a segunda mais expressiva sobre a questão das sugestões
de melhorias.
Ainda sobre a avaliação da imagem através das dimensões, na comparação por área de
graduação, a área de Humanidades apresentou a melhor avaliação da imagem da UFBA, tendo
apresentado essa característica em quatro das seis dimensões e também na avaliação geral. Em
contraponto, a área Artes apresentou as piores avaliações, tendo ocorrido isso em cinco das
dimensões e também na avaliação geral. Apesar disso, é importante ressaltar as limitações da
amostra desta área de graduação considerando o reduzido número de elementos, por determinação
das quotas amostrais, proporcionalmente à população.
A pesquisa também trouxe achados importantes sobre a avaliação dos alunos em relação ao
sistema de cotas, especificamente sobre o impacto deste para a formação profissional. Quase 50%
dos entrevistados concordaram que este impacto é positivo, tendo os alunos do BI, Letras e,
sobretudo da área de Humanidades, as maiores médias de concordância.
Sobre as lembranças de notícias relacionadas à UFBA os estudantes que se recordam,
relataram notícias relativas, principalmente, aos temas manifestações estudantis, processo seletivo,
movimentações não-estudantis e aos eventos apoiados ou promovidos pela Universidade.
Em relação aos aspectos que a Universidade deveria mudar para ampliar a sua importância e
contribuição para a sociedade baiana as citações de melhorias mais apontadas pelos entrevistados
foram àquelas relacionadas ao Corpo Docente/Colegiado, Melhoria na Gestão Administrativa,
Investimento em Produção Científica, além de melhoria da infraestrutura e Responsabilidade Social,
já mencionadas.
Com este estudo tem-se subsídios no que diz respeito à imagem pública que a instituição
UFBA possui perante seus alunos, podendo estas informações contribuir para o processo de
avaliação por parte da própria universidade. Os resultados aqui apresentados podem ser ainda
complementados com a realização de outras pesquisas a fim de se tenha informações mais
abrangentes sobre a instituição, viabilizando sua avaliação e desenvolvimento.
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Apêndice I

Questionário utilizado na pesquisa.

Curso: _______________________

Turno: ( ) Diurno

( ) Noturno

Está nos 3 últimos semestres do curso: ( ) SIM ( ) NÃO Sexo: ( ) M ( ) F

1. Uma instituição universitária é fundamental para o desenvolvimento científico, tecnológico e
cultural da sociedade. Indique, por ordem de importância, 3 das seguintes Instituições de Ensino
Superior:

EBMSP – Escola BAHIANA de Medicina e Saúde
Pública
FTC
RUY BARBOSA
UCSAL
UFBA
UNEB
UNIFACS
UNIJORGE
UNIME
OUTRAS
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2. Considerando que a UFBA é a instituição de ensino superior mais importante da Bahia, escolha 3
dos motivos listados abaixo, em ordem de importância, que justifiquem a sua importância.

( )

Infra estrutura

( )

Custos com a formação

( )

Facilidade de ingresso

( )

Dificuldade do processo seletivo

( )

Qualidade dos alunos

( )

Qualidade dos docentes

( )

Produção científica

( )

Promoção de eventos (culturais e de divulgação cientifica)

( )

Reconhecimento no mercado de trabalho

3. Você se recorda de alguma notícia veiculada pelos diversos meios de comunicação sobre a UFBA nós
últimos 12 meses. (Marcar até 3 respostas).

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Sobre a UFBA responda os itens abaixo de acordo com a escala fornecida.

1

Valores

2

3

4

5

Discordo Discordo
Nem
Concordo Concordo
totalmente
concordo,
Totalmente
nem
discordo

A implantação do sistema cotas tem influenciado
positivamente na formação profissional dos graduandos
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A implantação dos Bacharelados Interdisciplinares (BI)
tem influenciado positivamente na formação profissional
dos graduandos

5. Comparativamente às demais instituições universitárias da Bahia, como você avalia a UFBA, nos
seguintes aspectos? (Escolha apenas uma alternativa)

Posição da UFBA
Aspectos

A
melhor

Entre as
melhores

Em posição
intermediaria

Entre as
piores

A
pior

Não
sei

● Competência do corpo docente
● Facilidade de acesso às unidades de

ensino
● Interação com os diversos setores da

economia
● Qualidade de publicações científicas
● Formação de profissionais com

capacidade crítica
● Compromisso do professor com a
instituição
● Oportunidade de acesso a estudantes
de classes menos favorecidas
● Contribuição para o desenvolvimento
sócio-econômico da Bahia
● Importância das pesquisas para a
sociedade
● Recebe os alunos mais preparados pelo
ensino médio
● Oferta de cursos de graduação
relevantes para a sociedade
● Oferta de cursos de pós-graduação

.

● Localização das suas instalações
● Presença na vida cultural da Bahia
● Preparação de bons profissionais para o

mercado de trabalho.
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● Participação dos estudantes na vida

política da sociedade
● Número de pesquisadores
● Titulação acadêmica do corpo docente
● Rigor do processo seletivo
● Promoção da cultura baiana
● Quantidade de publicações científicas

Aspectos

Posição da UFBA
A
melhor

Entre as
melhores

Em posição
intermediaria

Entre as
piores

A
pior

Não
sei

● Possibilidade dos cursos de graduação

oferecer retorno a sociedade
● Qualidade dos equipamentos
pedagógicos
● Incentivo à pesquisa na formação dos
alunos
● Interação com os movimentos sociais e
setores organizados da sociedade
● Qualidade das instalações físicas
● Compromisso com as demandas sociais
● Qualidade do ensino ministrado

6. Em relação à Gestão da UFBA responda aos itens de acordo com a escala.

Valores

1

2

3

4

5

Escala

Discordo
totalmente

Discordo

Nem
concordo,
nem
discordo

Concordo

Concordo
Totalmente

1.Possui práticas de gestão que permitem
decisões igualitárias
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2. Possui comunicação eficaz entre as
instâncias administrativas.
3.Possui gestores qualificados
4. Suas práticas de gestão são orientadas para
oferecer um bom serviço aos alunos
5.Possui um corpo de funcionários
comprometidos com a instituição
6. Possui um corpo de funcionários (técnicos
administrativos) comprometidos com a
qualidade dos serviços oferecido

7. Que aspectos a UFBA deveria mudar para ampliar a sua importância e contribuição para a
sociedade baiana? Citar até dois aspectos.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________
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Salvador, agosto 2011
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APRESENTAÇÃO
O presente relatório técnico tem como objetivo apresentar os resultados de um estudo
de diagnóstico de gestão da UFBA realizado no primeiro semestre de 2011 pela Comissão
de Avaliação e Desenvolvimento Institucional.
Tal estudo insere-se dentro de um conjunto de iniciativas que retratam a preocupação
da atual gestão da UFBA no sentido de priorizar a melhoria contínua dos processos
organizacionais da Universidade. Para alcançar tal propósito, o fortalecimento de
políticas e ações vinculadas ao campo da avaliação e desenvolvimento institucional
torna-se fundamental. De um lado, busca-se consolidar a prática e cultura de avaliação
institucional por meio da implementação de uma matriz de avaliação a qual visa criar e
medir continuamente os indicadores de desempenho considerados centrais para o
alcance da dos objetivos e da missão da Universidade. Tal matriz proporciona, assim, a
possibilidade de se ter disponível, em todas as instâncias decisórias da UFBA, um sistema
de informações gerenciais e acadêmicas que permita aos gestores identificar e
solucionar os principais entraves que envolvem a sua Unidade. Articulado com a
avaliação institucional é preciso, também, adotar ações que venham a promover a
melhoria dos aspectos mais críticos identificados. A realização de estudos diagnósticos,
portanto, é um dos meios pelos quais é possível não só identificar as principais
dificuldades mais também, sistematizar informações que propiciem um conhecimento
mais aprofundado da realidade organizacional que caracteriza a UFBA. Sabe-se que o
dia-a-dia de trabalho dos gestores centrais das Universidades envolve um conjunto
muito complexo de ações e decisões e, neste aspecto, estabelecer prioridades auxilia na
organização de suas atividades cotidianas.
Neste estudo buscou-se identificar de que forma os gestores da UFBA avaliam oito
dimensões que envolvem a gestão da Universidade por meio de um questionário
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contendo um conjunto de questões fechadas, o qual foi disponibilizado online a todos os
servidores que ocupam cargo de gestão (administrativa ou acadêmica).

Além das

questões fechadas, os participantes responderam a cinco questões abertas por meio das
quais se investigou três grandes problemas de gestão; três grandes metas para a
unidade; três grandes mudanças necessárias e as principais dificuldades e sugestões
adicionais.
Esperamos que as informações e análises contidas neste relatório possam oferecer
indicações de possíveis caminhos a serem trilhados para a superação das questões mais
críticas da gestão da UFBA.

Professor Dr. Antonio Virgílio Bittencourt Bastos
Presidente da Comissão de Avaliação e Desenvolvimento Institucional da UFBA.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
1. Os gestores da UFBA tendem a avaliar de forma positiva a maioria dos aspectos que
caracterizam a gestão da Universidade, em todas as dimensões investigadas.
2. Os pontos que representam os maiores entraves para a gestão se localizam nas
questões de segurança pessoal e patrimonial e de estrutura física. Nestes aspectos, é
preciso priorizar ações que:
a. aumentem a agilidade no atendimento de solicitações de reparos de
manutenções;
b. facilitem o processo de solicitação das manutenções e dos reparos da
estrutura física da Universidade;
c. melhorem as condições das instalações elétricas, hidráulicas, físicas e de
mobiliário existente na UFBA;
d. disponibilizem a toda comunidade da UFBA um mapa da localização dos riscos
de acidentes;
e. implementem um plano de combate a incêndios em todos os campus da
UFBA;
f. aumentem as condições de segurança patrimonial;
g. melhorem a sinalização em relação a localização das diversas unidades da
UFBA;
3. Os gestores da UFBA consideram que sua atuação na atual função é satisfatória,
principalmente porque:
a. são capazes de solucionar os problemas que enfrentam em suas rotinas de
trabalho;
b. conhecem as potencialidades e as deficiências da equipe que lideram;

99

c. sentem-se preparados para exercer as atividades da função;
d. buscam, constantemente, se qualificar para o exercício da função.
4. Há uma tendência dos gestores em avaliarem de forma positiva a sua equipe de
trabalho, tanto no que se refere aos comportamentos e atitudes quanto em relação
ao preparo e qualificação para o exercício da função. O ponto mais crítico neste
aspecto da avaliação refere-se ao fato de os gestores considerarem a quantidade de
funcionários administrativos insuficiente para atender as demandas do trabalho.
5. Para promover a melhoria dos comportamentos e atitudes das equipes de trabalho,
na visão dos gestores, é preciso estimular que os funcionários resolvam os problemas
que enfrentam em seu trabalho de forma mais autônoma.
6. Para aperfeiçoar os processos de trabalho os resultados do estudo apontam a
necessidade de tornar mais claros e definidos:
a. as rotinas de trabalho;
b. as normas e procedimentos;
c. os objetivos individuais dos membros da equipe;
d. as responsabilidades e atribuições.
7.

Os sistemas que foram avaliados de forma mais negativa pelos gestores e que,
portanto, exigem uma atenção mais emergencial são o Sistema de Informações
Acadêmicas (SIAC), o Sistema de Informações sobre a produção Docente (SIDOC) e o
SIAD (Sistema de Acompanhamento de Documentos).

8. Ações devem ser empreendidas de forma prioritária para melhorar o nível de
compartilhamento das informações que circulam entre os departamentos e as
diversas unidades da UFBA.
9. Uma síntese dos principais problemas e dificuldades levantados pelos gestores na
parte qualitativa da pesquisa envolve:
a. insuficiência do número de funcionários;
b. problemas de comunicação e de infra-estrutura;
c. ausência e demora no atendimento das solicitações de serviços encaminhadas
aos diversos órgãos da UFBA.
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10. As grandes mudanças necessárias identificadas de forma mais compartilhada pelos
gestores são:
a. contratação de funcionários;
b. execução de um programa de treinamento para preparar e qualificar os
servidores,
c. melhorar a infra-estrutura física;
d. encontrar formas de melhorar o processo de comunicação;
e. realizar um planejamento mais cuidadoso das atividades desenvolvidas pelos
diversos setores/órgãos;
f. disponibilizar maior quantidade de recursos às unidades da UFBA.

I- QUEM SÃO OS GESTORES DA UFBA?
O quadro de gestores da UFBA é predominantemente masculino, embora o percentual de
mulheres ocupando a função também é significativo (47,9%). Os ocupantes de cargos de
chefia podem ser considerados altamente qualificados, pois a maioria possui pós-graduação
com elevado percentual de doutores. Outro aspecto interessante que foi investigado no
estudo é a área de formação superior dos gestores. Neste sentido, identificou-se que a área
de engenharia e de administração é a formação que concentra o maior número de gestores.
Na UFBA, são as unidades de ensino, ou seja, os Institutos, faculdades e escolas que
apresentam a maior concentração de gestores, seguidos pelas pró-reitorias. Os servidores
que ocupam cargo de gestão na UFBA apresentam um tempo de serviço médio que varia
entre 14 e 16 anos o que indica que a experiência é um fator importante na escolha
daqueles que gerenciam na instituição.

II- UM PANORAMA DAS DIMENSÕES DA GESTÃO DA UFBA
Em relação às dimensões que compõem a gestão da Instituição podemos identificar três
tipos de análise dos resultados.
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Gráfico 1: Média do grau de atendimento das necessidades por dimensão da gestão

OBS.: A média do grau de atendimento das necessidades foi calculada com base na escala de variava de 1 a 5, onde 1
representava não atende as necessidades e o número da escala representava o total atendimento das necessidades.

Em primeiro lugar, as questões relacionadas com a segurança pessoal e patrimonial e a
estrutura física da UFBA se configuram como os dois grandes problemas identificados pelos
gestores, na medida em que foram avaliados como os aspetos que mais deixam a desejar em
termos de atendimento de necessidades.
Já nas dimensões que tratam dos processos de trabalho, dos canais de informação e do
processo de comunicação de uma forma geral foram avaliados como medianamente
satisfatório o que implica concluir que também merecem atenção já que possuem espaço
para a promoção de melhorias.
Com avaliações mais positivas encontram-se um conjunto de três dimensões, as quais
podem ser consideradas os pontos fortes da gestão organizacional da UFBA, de acordo com
a avaliação dos seus gestores. Neste sentido, as atitudes e os comportamentos dos
servidores, os sistemas de informação existentes e a própria atuação dos gestores foram
considerados satisfatórios.
Tais resultados permitem algumas análises mais gerais que nos ajudam a compreender a
forma como os gestores constroem seu entendimento sobre a realidade onde atuam. Uma
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primeira análise que pode ser feita é que o sistema de gestão da UFBA não é visto como
problemático pelos gestores. Todas as dimensões que se associam de alguma forma com
uma ação mais direta do gestor foram as que tiveram as avaliações mais positivas, incluindo
aí a própria auto-avaliação dos pesquisados. Na verdade, os dois grandes problemas
identificados se encontram em dimensões mais distante da ação direta dos gestores, ou
seja, a segurança e a estrutura física. Uma análise que decorre de tais conclusões é que os
gestores tendem assim, a deslocar para fora da sua alçada a explicação para as principais
dificuldades encontradas para gerir a Universidade.

III- ESPECIFICANDO OS PONTOS FORTES E AS QUESTÕES MAIS CRÍTICAS DA
GESTÃO NA UFBA
Nesta etapa apresentamos um detalhamento dos resultados encontrados em cada uma das
dimensões da gestão investigadas no estudo.
PESSOAS
A dimensão pessoas envolve itens que se relacionam com a formação, qualificação,
distribuição da jornada de trabalho, a qualidade e as oportunidades de qualificação
existentes na Universidade, assim como a adequação da quantidade de membros que
compõem as equipes de trabalho.
Os gestores avaliam tais itens de forma positiva, indicando que o quadro de pessoal da UFBA
tem as habilidades e as competências para atuar na função em decorrência de possuir
adequada formação educacional e a qualificação apropriada para exercer as suas atividades.
Da mesma forma, consideram que a jornada de trabalho está bem distribuída e atende às
necessidades do setor. No entanto, avaliam que a quantidade de funcionários técnicos e
administrativos não é suficiente para atender às demandas de trabalho existentes.
Um aspecto que chama atenção na avaliação desta dimensão é a forma simplificada com a
qual os gestores percebem a realidade em que atuam. Certamente, a dimensão pessoas e os
itens que a caracterizam envolvem questões que tradicionalmente se constituem em pontos
que necessitam ser melhorados no contexto não só da UFBA, mas da maioria das
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Universidades públicas brasileiras. A insuficiência do quadro de pessoal é real em muitos
casos, mas certamente há um conjunto bastante complexo de fatores que também devem
ser considerados. A questão da qualificação e do desenvolvimento de um perfil específico de
servidor público, da jornada de trabalho, do próprio processo de seleção e de alocação do
quadro de servidores de acordo com o perfil exigido nas funções (evitando desvio de
funções, por exemplo) são centrais e influenciam o desempenho e a qualidade dos serviços
prestados. Muitas destas questões, para serem equacionadas, envolvem a própria ação
cotidiana do gestor. Assim, o fato de não considerarem estes aspectos como passíveis de ser
melhorados implica pressupor que não são motivo de atenção e de intervenção dos
gestores, o que representa uma constatação preocupante que deve ser repensada. Estes
resultados são confirmados quando partimos para a análise das informações coletadas na
parte qualitativa da pesquisa. Questões como a necessidade de se promover maior
reconhecimento, motivação, valorização, investimentos em qualidade de vida e saúde não
foram avaliadas como necessárias pelos gestores.
ATITUDES E COMPORTAMENTOS
Nesta dimensão também encontramos avaliações muito positivas por parte dos gestores. Ela
envolve itens tais como a qualidade do relacionamento interpessoal, nível de cooperação,
qualidade e disponibilidade do atendimento aos públicos interno e externo, a percepção dos
funcionários em relação ao seu papel como servidor público e sobre o preparo dos líderes
para a função, o grau de interesse em resolver problemas, nível de motivação e grau de
autonomia para encaminhar soluções para os problemas. Nesta dimensão, assim como na
de pessoas, as avaliações não indicam nenhum ponto realmente crítico a ser enfrentado de
forma mais urgente. Embora possamos apontar a necessidade de desenvolver o aumento da
capacidade para resolver problemas de forma autônoma e melhorar o grau de motivação
para o trabalho como os pontos mais sensíveis nesta dimensão, eles não se configuram
como aspectos que são percebidos como muito preocupantes pelos gestores. Aqui,
novamente nos deparamos com um resultado surpreendente, uma vez que contempla itens
que sabidamente são considerados críticos na gestão das universidades. Os resultados
apresentados nos remetem a fazermos algumas reflexões: o atendimento prestado pelos
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servidos da UFBA não precisa ser significativamente melhorado? Os servidores estão cientes
do seu papel enquanto servidores públicos e agem em consonância com tal perfil? O grau de
comprometimento, envolvimento e de interação entre as equipes de trabalho está de
acordo com o que se espera dos servidores? Podemos caracterizar o clima geral de trabalho
nas diversas unidades da UFBA como adequado? O nível de motivação dos servidores
mostra-se compatível com o que é esperado de um trabalhador que está satisfeito com o
seu trabalho? A partir da análise dos resultados inclusive da parte qualitativa, todas estas
reflexões implicam em respostas positivas e, portanto não se configuram como
preocupações importantes uma vez que são considerados aspectos do comportamento e
das atitudes dos funcionários que estão dentro do que é esperado pelos gestores.
SISTEMAS E CANAIS DE INFORMAÇÃO
O conjunto de sistemas de informações existentes na UFBA é percebido como satisfatório
em sua grande maioria. Apenas três sistemas são considerados mais problemáticos: o SIAC
(Sistema de Informações Acadêmicas, o SIDOC (Sistema de Informações sobre a Produção
Docente) e o SIAD (Sistema de Acompanhamento de Documentos).
Quanto à disponibilidade e facilidade em acessar as informações os resultados foram um
pouco mais críticos, indicando que existem claros problemas de comunicação na UFBA que
merecem ser prioritariamente solucionados.

Os pontos mais urgentes envolvem três

situações: a necessidade de aperfeiçoar as formas de se promover o compartilhamento das
informações entre órgãos, unidades, departamentos e instâncias da UFBA e disponibilizar
mais serviços e mais informações ao público pela internet.
Em relação à dimensão que tratou da avaliação dos Sistemas de Informação da UFBA, os
resultados vão de encontro ao movimento que se observa na UFBA no sentido de se
melhorar os sistemas via substituição dos mesmos por um que seja mais integrado. O fato
de haver uma quantidade grande de sistemas que não são interligados tem provocado
insatisfação e uma percepção de que a fragmentação dos mesmos ocasiona uma série de
problemas, tais como o retrabalho e a dificuldade de acesso. No entanto, os gestores não
percebem da mesma forma. Isto pode explicar inclusive a existência de certa resistência por
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parte de alguns segmentos no sentido de dificultar a efetiva implementação do novo
sistema.
Quando foram estimulados a apontar de forma espontânea os principais problemas
enfrentados no trabalho, os gestores apontaram como um ponto importante a necessidade
de se melhorar os processos de comunicação. Nesta parte da pesquisa apareceram
referências a problemas com o uso dos diversos Sistemas de informação e também com a
falta de circulação e compartilhamento das informações entre as unidades, órgãos e setores
da UFBA.
Os problemas de comunicação evidentemente não passam apenas pela eficiência dos
sistemas de informação, mas apresentam também uma dimensão que inclui os aspectos
relacionais entre as equipes e pessoas das diferentes unidades da UFBA. Existe uma idéia
generalizada de que a simples circulação de documentos, ofícios e até mesmo de reuniões
não são suficientes para promover a adequada disseminação das informações. Assim,
recomenda-se que seja pensada uma re-organização e criação de novos canais de
comunicação, que envolva a participação de representantes das diversas instâncias.
PROCESSOS DE TRABALHO
Nesta dimensão encontram-se vários aspectos que devem ser considerados na formulação
de um plano de melhoria de gestão da UFBA. Tais aspectos envolvem diretamente a ação
gerencial, pois se referem à organização das rotinas de trabalho.
Dois eixos principais de problemas podem ser identificados nesta dimensão e estão
diretamente articulados entre si.
De um lado, os gestores avaliam que é preciso organizar as rotinas de trabalho no sentido de
tornar mais claras e especificadas as metas, as normas, os procedimentos, as
responsabilidades e as atribuições dos membros das equipes de trabalho. O fato de não
haver tais especificações fez também com que os gestores avaliassem que não existem
procedimentos definidos de forma rígida na Universidade. Esta constatação tem duas
possibilidades de análise. De um lado, a existência de uma rigidez dos procedimentos pode
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engessar o funcionamento da organização gerando o que tradicionalmente se constitui nas
disfunções da burocracia, com prejuízos para a qualidade e a agilidade na prestação dos
serviços públicos. No entanto, o que parece ser o caso da presente avaliação dos gestores, a
falta de rigidez na definição dos procedimentos ocasiona uma indefinição geral sobre o
papel e as atribuições de cada servidor no exercício de suas funções, o que se caracteriza
também, como disfuncional. Tal indefinição também dificulta o controle e o
acompanhamento dos resultados das equipes de trabalho, o que representa um papel
importante da função gerencial. Evidentemente, se não há clara definição de metas,
objetivos, procedimentos e normas de trabalho, também não há possibilidade de o gestor
realizar o acompanhamento e o controle das atividades desenvolvidas. As implicações desta
disfunção não se refletem apenas nestas duas funções gerenciais, mas envolvem também o
reconhecimento, a valorização e o comprometimento dos servidores, ações essas que
repercutem diretamente no nível de motivação e de desenvolvimento profissional. Assim,
torna-se muito importante realizar um trabalho intensivo para se definir os processos de
trabalho em toda a UFBA. Tal demanda apareceu de forma mais clara nas sugestões
apresentadas pelos gestores que identificaram a necessidade de se reformular e rever os
procedimentos de trabalho. Acreditamos que esta é uma das ações centrais que trarão
repercussões positivas importantes para o aperfeiçoamento da gestão da universidade.
AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO
Podemos sintetizar a avaliação desta dimensão afirmando que os gestores da UFBA se autoavaliam de forma muito satisfatória, ou seja, se consideram competentes e preparados para
atuarem na função. Tal competência se manifesta principalmente porque percebem que
possuem capacidade para solucionar problemas que ocorrem no setor, conhecem as
potencialidades e deficiências da equipe, acompanham periodicamente o desempenho da
equipe, possuem habilidades para gerenciar conflitos, distribuem as tarefas e as
responsabilidades, definem metas e objetivos, transmitem as orientações necessárias e
buscam a qualificação constante para o exercício da função.
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De certa forma estes resultados são incoerentes com a avaliação da dimensão dos processos
de trabalho, onde se evidenciou uma série de itens que possuem estreita relação com as
ações gerenciais e que tiveram avaliações mais baixas. Ou seja, os gestores consideram que
controlam, acompanham e avaliam os resultados das equipes de forma adequada e, ao
mesmo tempo, referem que um dos aspectos críticos dos processos de trabalho é
exatamente a questão do controle e do acompanhamento dos resultados e a definição de
metas de trabalho. Parece não estar claro para os gestores que tais aspectos são atribuições
exclusivas de sua função e de seu papel e as inconsistência na avaliação de tais itens parece
evidenciar que os gestores imaginam que a definição de metas e o acompanhamento dos
resultados seja feita por outra instância da Universidade. O fato de não participarem dos
processos de seleção dos membros das suas equipes de trabalho, a falta de conhecimento
das funções gerenciamento gestor de pessoas podem ser possíveis explicações coerentes
para a ocorrência deste tipo de percepção que foi identificada no estudo.
Observa-se, assim, que os gestores colocam a responsabilidade pelos principais problemas
existente na UFBA em aspectos que estão mais distante da ação gerencial mais direta e
tendem a considerar que aquilo que depende da sua atuação, mais satisfatório.

Tal

constatação é coerente com os resultados apresentados também na parte da pesquisa que
foi destinada à identificação de problemas e dificuldades. Questões tais como a formação e
qualificação dos gestores, o seu desempenho, um possível redesenho do modelo de gestão,
etc. não apareceram de forma significativa no rol de tais sugestões.
Considerando que o gestor é um ator-chave no contexto organizacional, as evidências
encontradas no presente estudo são preocupantes uma vez representam uma dificuldade do
quadro de gestores em perceber o seu papel e a própria realidade em que atuam o que
também impossibilita a reflexão sobre como ele pode melhorar e assim contribuir para o
aperfeiçoamento dos resultados alcançados em sua unidade.
ESTRUTURA FÍSICA, INSTALAÇÕES E SEGURANÇA
Por último destacamos os resultados das dimensões que tratam da estrutura física e da
segurança pessoal e patrimonial da UFBA. Estas duas dimensões são consideradas as mais
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críticas na gestão da universidade de acordo com os gestores pesquisados. A maioria dos
itens que envolvem a avaliação das dimensões é percebida como não atendendo as
necessidades do setor, com exceção para a questão do horário de trabalho e a quantidade
dos vigilantes, o horário de trabalho dos funcionários da limpeza e as condições das
instalações lógicas dos prédios.
Uma atenção especial e mais emergencial deve ser dirigida para promover maior agilidade
no atendimento das solicitações de reparos assim como facilitar o processo de solicitação de
manutenção. Planejar e executar ações que prevejam os riscos de acidentes e o combate a
incêndio também se mostra necessário.
De uma forma geral, as instalações da UFBA deixam a desejar, seja em relação à parte
elétrica, hidráulica, mobiliário, condições de ventilação e climatização, higiene e limpeza.
Proporcionar melhoria das condições de acesso aos portadores de necessidades especiais,
promover uma segurança patrimonial e pessoal mais efetiva também foram pontos
destacados pelos gestores como necessitando de intervenções.
Tais resultados, de certa forma, já eram esperados, e também foram confirmados na parte
qualitativa do estudo. Os prédios e instalações da UFBA são bastante antigos e raras vezes
receberam as manutenções necessárias para o adequado funcionamento das atividades.
Neste sentido, uma série de projetos que visam a renovação da estrutura física da UFBA já
estão em curso, seja reformando e modernizando os prédios mais antigos, seja também por
meio da construção de novas instalações.

V- CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
Nesta etapa do relatório buscamos sintetizar os principais resultados que o estudo
diagnóstico evidenciou enfatizando de modo especial as intervenções que se mostram mais
emergenciais para melhorar a gestão da UFBA.
Uma dificuldade central que interfere em todas as dimensões da gestão da UFBA se refere
aos problemas de estrutura física, segurança pessoal e patrimonial e dos processos de
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comunicação. Assim, pensar em um projeto amplo que identifique e solucione os principais
problemas na estrutura física da Universidade torna-se uma questão emergencial.
Para a promoção da segurança pessoal e patrimonial, a sinalização dos riscos de acidentes, a
indicação da localização das diversas unidades que compõem os campus da UFBA, a
implementação de um plano de combate e prevenção a incêndios são pontos a serem
priorizados.
O aperfeiçoamento e a promoção de efetivos canais de comunicação envolvem uma
compreensão mais aprofundada dos reais problemas que estão interferindo neste processo.
Excesso de formalização, distanciamento físico entre as distintas unidades, problemas de
infra-estrutura física, falta de definição de atribuições das funções administrativas e
acadêmicas, debilidade da função gerencial são alguns dos fatores que se combinam para
explicar as possíveis causas dos problemas identificados nesta dimensão. Ações para superar
tais dificuldades não se constituem em algo simples e requerem tanto uma intervenção mais
ampla que envolva a universidade como um todo (melhoria dos sistemas de informação, por
exemplo) até ações mais localizadas, considerando as especificidades que caracterizam
individualmente cada unidade da UFBA. Recomendamos assim, que um estudo diagnóstico
investigando o detalhamento das dificuldades seja realizado para adotar um plano de
melhoria mais fundamentado.
Os processos de trabalho requerem uma atenção especial também. Conforme salientado,
esta dimensão tem estreita relação com a ação gerencial e, portanto, a sua melhoria não
pode ser pensada separada da qualificação e profissionalização dos gestores. Acreditamos
que duas linhas de intervenção devem ser adotadas neste sentido. A primeira refere-se à
implementação de um programa de formação e qualificação de gestores universitários
públicos, envolvendo cursos de treinamento técnico, especialização e mestrado. Tal
programa pressupõe também a necessidade de se pensar um perfil ideal de gestor que se
quer desenvolver na UFBA, de acordo com o modelo de gestão universitária que se almeja
adotar. Isso implica em definir e avaliar competências dos atuais e dos potenciais futuros
gestores que da universidade. Assim, o programa de formação deve contemplar estágios de
formação que seriam oferecidas de forma contínua, de modo a conceber que o
desenvolvimento gerencial é algo se alcança com investimentos de longo prazo. A segunda
grande linha de ação envolve o redesenho dos processos de trabalho em todas as unidades
da UFBA culminando com a definição de manuais de procedimentos que orientem o
treinamento dos servidores e que sejam disponibilizados para esclarecer a comunidade
interna acerca dos fluxos de procedimentos envolvidos nos diversos tipos de demandas de
serviços prestados pelos distintos órgãos e unidades. Tal ação vem a superar dois tipos de
problemas diagnosticados no presente estudo. De um lado, organiza e define mais
claramente as atribuições, responsabilidades e fluxos de trabalho de todos os setores da
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universidade que repercute diretamente na ação gerencial principalmente nas suas funções
de controle, organização e acompanhamento das equipes de trabalho. Por outro lado,
equaciona muitos dos problemas gerados pelas disfunções da burocracia ao eliminar etapas
e procedimentos de trabalho desnecessários que impactam negativamente a agilidade e a
qualidade dos serviços prestados ao público interno e externo.
Em linhas gerais as recomendações de ações mais emergenciais para se promover a
melhoria da gestão da UFBA centram-se nestes aspectos. Sabe-se que tal melhoria é um
empreendimento contínuo e gradual. As limitações de recursos para investimentos se
constitui em um fator que restringe a possibilidade de se atacar a maioria dos problemas de
uma só vez. Neste sentido, o diagnóstico que apresentamos tem como objetivo exatamente
delimitar aquilo que é considerado mais urgente de modo a determinar as prioridades de
intervenções.
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EIXOS DA AVALIAÇÃO
SINAES
I. MISSÃO - PDI

DIMENSÃO

SUB-DIMENSÕES/INDICADORES

Participação da comunidade acadêmica no processo de
elaboração do PDI
Processos de elaboração,
disseminação e apropriação do
PDI pela comunidade

Oportunidades de apresentação e discussão do PDI com a
comunidade
Grau de conhecimento e utilização do PDI pelas gerências
intermediárias
Coerência entre as ações e práticas realizadas na instituição com
os propósitos, objetivos e metas explicitados no PDI
O PDI foi aprovado em instâncias colegiadas

Dimensões da Universidade
contempladas no PDI

O PDI contempla as áreas fim e meio da Universidade
O PDI explicita as finalidades, objetivos e compromissos
institucionais da UFBA
O PDI está fundamentado em diagnóstico envolvendo os
ambientes externos e interno

Consistência interna do PDI

O PDI explicita as relações com o contexto social e econômico
onde a UFBA se insere
O PDI apresenta articulação com o PPI, no que diz respeito às
atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e
avaliação institucional.
O PDI apresenta coerência entre os objetivos e metas
formulados

Base para o desenvolvimento
dos processos de auto –
avaliação

Avaliação e Revisão do PDI

O PDI apresenta informações que orientam a auto-avaliação avaliação da instituição
Previsão de oportunidades e mecanismos para a avaliação e
revisão do PDI
Previsão de mecanismos que comprovem a revisão/atualização
do PDI
Previsão de mecanismos de participação da comunidade
acadêmica na avaliação revisão do PDI

II. POLÍTICA DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO
A. ENSINO DE
GRADUAÇÃO
Atuação dos programas institucionais de apoio e fomento à
graduação ( criação de novos cursos e melhoria da qualidade dos
Políticas e Gestão da Graduação existentes)
Evolução dos cursos de
Número de cursos Progressão Linear(série histórica - 10 anos)
graduação
Número de cursos BI (série histórica)
Número de cursos Graduação Tecnológica (série histórica)
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Número de cursos reestruturados ( com currículos reformulados)
Número de cursos noturnos (série histórica)
Número de matrículas por tipo de curso: PL, BI, GT (série histórica
)
Relação de matriculados por número de vagas oferecidas
Número de matrículas total (série histórica - 10 anos)
Auto-avaliação

Existência e atuação do NDE e Colegiado
Resultados da auto-avaliação
Resultados do ENADE (série histórica disponível)

Avaliação Externa

Concepção dos
currículos,organização didático
pedagógica e práticas
pedagógicas

Resultados da avaliação das condições de oferta
Avaliações das Comissões de avaliação para reconhecimento,
recredenciamento, autorização
Adequação dos currículos dos cursos de graduação às diretrizes
curriculares nacionais
Coerência dos currículos dos cursos de graduação com o PPI
Pertinência dos currículos , com relação aos objetivos
institucionais, demandas sociais e necessidades dos alunos
Existência de práticas institucionais que estimulem a adoção de
inovações didático-pedagógicas e utilização de novas tecnologias
de ensino.
Inovações pedagógicas introduzidas em cursos de graduação
Demanda Social (vestibular)

Fluxo dos alunos

Tempo médio de conclusão
Taxa de evasão

Desempenho dos alunos

Taxa de aprovação/reprovação
Escore médio geral do curso por turma de ingresso

Corpo Docente

IQCD por curso de graduação (apenas para UFBa - Global)

Ensino a distância

Percentual da oferta desta modalidade no conjunto das
atividades de ensino da Universidade
Adequação dos recursos tecnológicos disponíveis, em termos
quantitativos e qualitativos
Qualificação de tutores
Resultados de avaliações das experiências de EAD na
Universidade

B. ENSINO DE PÓSGRADUAÇÃO
Política e Gestão da PósGraduação

Existência de programas institucionais de apoio e fomento da
pós-graduação (criação de novos cursos e melhoria da qualidade
dos existentes)
Número de cursos (série histórica - 10 anos)

Evolução dos cursos de pósgraduação stricto senso

Número de alunos de mestrado (série histórica - 10 anos)
Número de alunos de doutorado (série histórica - 10 anos)
Número de mestres titulados (série histórica - 10 anos)
Número de doutores titulados (série histórica - 10 anos)

Produção Discente

Número de dissertações concluídas (defendidas - ATAS)
Número de teses concluídas (defendidas - ATAS)
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Integração graduação pós
graduação

Número de alunos da graduação envolvidos em projetos de
pesquisa na pós-graduação
Institucionalização do Programa de Estágio Docente

Qualidade dos cursos de pósgraduação stricto senso

Nota da avaliação trienal CAPES por curso( série histórica)
Número de cursos ofertados (série histórica)

Pós-Graduação lato sensu

Número de alunos matriculados (série histórica)
Distribuição dos cursos por áreas do conhecimento

C. PESQUISA

Política e Gestão da Pesquisa

Tamanho da comunidade de
pesquisadores

Qualificação dos pesquisadores

* Númerode Programa/editais institucionais de apoio e fomento
à pesquisa criação e inovação
* Recursos financeiros destinados a programas institucionais de
apoio e fomento a PCI
* Percentual executado do orçamento destinado a programas
institucionais de apoio e fomento a PCI
* Número de docentes com projetos de pesquisa financiados com
recuros próprios da UFBA
* Número de políticas de PCI
Número de docentes com projetos de pesquisa em
desenvolvimento
Número de docentes com projetos de pesquisa financiados por
agências externas
Número de grupos de pesquisa cadastrados no Diretório do CNPq
Número de pesquisadores de produtividade do CNPq (série
histórica)
* Percentual de doutores no corpo docente da UFBA
* Número de docentes capacitados em PI&TT (Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia)
Número de pesquisadores com bolsas de produtividade de outras
agências,por agência de fomento
Distribuição de pesquisadores por níveis de bolsa de
produtividade (criar escore)
Número de alunos bolsistas de IC -total (série histórica)
Número de bolsas CNPq

Iniciação científica

Número de bolsas CAPES
Número de bolsas FAPESB
Número de bolsas da UFBA
Número de alunos como voluntários nos grupos de pesquisa
Número de trabalhos apresentados no Seminário de Pesquisa
anual (série histórica)
Número de periódicos científicos editados pela Universidade
Total de artigos publicados pelos docentes

Produção científica

Índices de citação (ISI, Scopus)
Número de títulos publicados pela EDUFBA
Existência de política de auxílio à presentação de trabalhos em
eventos nacionais e internacionais
Número de pesquisadores/eventos financiados para participar de
eventos (Nacionais e Internacionais)
Número de eventos científicos (congressos, reuniões, simpósios)
realizados pela UFBA ( série histórica)
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Captação de recursos para a
pesquisa e inovação

Número de projetos de pesquisa com apoio financeiro externo
Número de projetos de pesquisa financiados com recuros
próprios da UFBA
Total de recursos financeiros captados para pesquisa e inovação
(série histórica)

D. EXTENSÃO
Existência de programas institucionais de apoio e fomento à
extensão
Existência de uma sistemática de avaliação da extensão
Política e gestão da extensão

Perfil / evolução das atividades
de extensão

Relação extensão/demanda da sociedade
Existência de um programa institucional de bolsas de extensão
universitária
Existência de ações de extensão como componente curricular
Oferta das atividades de extensão por tipo (programas, projetos,
cursos, eventos e prestação de serviços) por área e unidades
acadêmica (série histórica)
Número de participantes registrados
Número total de bolsas acadêmicas de extensão
Número total de bolsas acadêmicas de extensão financiadas com
recursos orçamentários
Oferta de ações de extensão como componente curricular
Número de alunos com creditação curricular pela participação em
ações de extensão

Indicadores quantitativos
da extensão

Inovação nas atividades de
extensão

Impactos sociais da extensão

Quantitativo de recursos destinados a programas e projetos de
extensão advindos de matriz orçamentária institucional
Quantitativo de recursos destinados a programas e projetos de
extensão advindos de contratos, convênios, editais e chamadas
públicas
Existência de projetos inovadores com a criação de espaços
interdisciplinares de ensino, pesquisa, extensão
Quantitativo de ações de extensão em comunidade

Quantitativo de produtos de extensão elaborados
Relação da Extensão com ensino Ações de extensão integradas aos currículos das formações em
e pesquisa
nível de grduação e pós-graduação
Programas /Pojetos de extensão que integrem ensino e pesquisa
Disseminação do conhecimento
científico e tecnológico

Ações de extensão para difusão de conhecimento e tecnologias
para a sociedade

III.RESPONSABILIDADE
SOCIAL DA INSTITUIÇÃO
Cumprimento de metas de inclusão
Política de Ações Afirmativas

Avaliação da política de cotas
Programas de apoio a estudantes em situação de vulnerabilidade
sócio-econômica/Nº de Programas da PROAE

Ações e projetos que revelam
responsabilidade social

Macro indicadores dos serviços prestados por:
Hospitais, maternidade
Serviços específicos de diferentes unidades no campo da saúde
Número de projetos de apoio à formação e capacitação de
professores para a educação básica
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Número e tipo de Ações e práticas voltadas para a inclusão de
pessoas com deficiências e necessidades especiais
Número de alunos com Necessidades Educacionais Especiais
Número de rampas, elevadores, banheiros adaptados,
equipamentos e instalações para inclusão do Aluno com
Necessidades Educacionais Especiais
Número de projetos de apoio e assistência técnica a escolas e
outras unidades do serviço público
Projetos de apoio/suporte a iniciativas de economia solidária
Iniciativas para promover empresas juniores, incubadoras de
empresas e captação de recursos
Número de empresas júnior
Relações e parcerias com a
sociedade, instituições e
empresas

Número de atendimentos realizados por empresa junior
Número de alunos que atuam em Empresas Junior
Relações de apoio e amparo à pesquisa, ensino e extensão
Incentivo ao estabelecimento de parceria em regime de
colaboração
Ações conjuntas com ONGs no campo social e ambiental

Relações da IES com a
sociedade: defesa do meio
ambiente, da memória cultural,
da produção artistícaa e do
patrimônio cultural

Atividades de Teatro

Veículos de Comunicação:
Portal, UFBA em Pauta, TV
UFBA

Qualidade e atualização da informação

Eventos de Galerias
Eventos culturais (orquestra, coral…)
Atividades dos Museus

IV.COMUNICAÇÃO COM A
SOCIEDADE

Facilidade de acesso e uso
Número de acessos mensais

Comunicação com os
estudantes: Guia do estudante,
folhetos, outras formas de
comunicação

Qualidade e pertinência e tempestividade da informação

Comunicação externa

Presença da UFBA na mídia

Ações da Ouvidoria

Facilidade de acesso e uso e satisfação do usuário

Número de consultas e notificações
Número de respostas ao usuário e encaminhamentos

Imagem pública da Instituição

Imagem da Instituição junto aos diferentes segmentos da
sociedade

Dimensão do corpo docente

Número de docentes do quadro - geral e por unidade

V. POLÍTICAS DE PESSOAL
E DE CARREIRA
A. CORPO DOCENTE
Número de docentes substitutos - geral e por unidade
Relação número docentes/alunos por unidade acadêmica
Relação número docentes/encargos gerais de pesquisa, ensino e
extensão
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Relação aluno professor – RAP
Índice de 'carência' de corpo docente por curso/unidade
acadêmica
Perfil de dedicação à Instituição Distribuição dos docentes por regime de trabalho, geral e por
unidade. Criar índice de dedicação
Perfil de dedicação às atividades Distribuição dos encargos de ensino, pesquisa e extensão - Criar
básicas da Universidade
índice de dedicação por atividades, geral e por unidade
acadêmica.
Qualificação do corpo docente
Distribuição dos docentes por titulação (série histórica) - Criar
índice de titulação/qualificação - IQCD - escore geral e por
unidade (O IQCD é calculado para UFBa - Indicador TCU).
Adequação das normas de concurso (Atributo legal para validade
do concurso)
Processo de seleção
Número de concursos que não preenchem a vaga
Número de concursos com questionamentos jurídicos

Políticas de qualificação
docente

Número de docentes afastados para qualificação, de diferente
níveis (mestrado, doutorado, pós-doutrado)
Adequação das regras para liberação de docentes para
qualificação
Política de incentivo à qualificação

Avaliação de desempenho

Normas que definem o processo de avaliação de desempenho
docente
Agilidade do processo de avaliação

B. CORPO TÉCNICO-ADM
Número de servidores técnico-administrativos de carreira - geral
e por unidade
Dimensão do corpo técnicoadministrativo

Número de funcionários terceirizados - geral, por área e por
unidade
Relação número servidores/alunos por unidade acadêmica
Índice de 'carência' de servidores por unidade acadêmica

Perfil dos servidores

Distribuição dos servidores por categorias ocupacionais e cargos geral e por unidade/órgão
Distribuição de servidores por regime de trabalho (40 e 30 horas)
- geral e por unidade
Oferta de treinamentos/cursos - perfil de oferta, vagas

Política de qualificação dos
servidores

Avaliação de desempenho

Número de servidores qualificados por ano
Qualidade dos cursos e eventos de qualificação
Impacto da qualificação no desempenho dos servidores
Normas que definem o processo de avaliação de desempenho do
servidor
Agilidade do processo de avaliação

Atitudes frente ao trabalho, à
Universidade, à equipe, à
carreira

Medida de satisfação/clima/comprometimento/valores

Estrutura organizacional

CPA / GESTORES

VI. ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO DA INSTITUIÇÃO
Composição das instâncias decisórias superiores
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Organogramas disponíveis
Adequação entre estrutura oficial e a estrutura real
Visão estratégica
Modelo de Gestão

Orientação para resultados ou processos
Modo de participação dos atores institucionais na gestão
Processos decisórios - agilidade
Nível de centralização/descentralização

Normas e regulamentos
institucionais

Atualidade das normas e regulamentos
Nível de burocratização dos processos
Clareza na definição dos processos e dos responsáveis
Informações de processos administrativos

Funcionamento do sistema de
informações

Informações de processos acadêmicos
Nível de adequação dos sistemas de informação
Gau de satisfação do usuário

VII. INFRA-ESTRUTURA
FÍSICA
Instalações - salas de aula

Adequação das salas de aula às necessidades, em termos de
número e qualidade das instalações
área construída para salas de aulas nos campi

Instalações - salas para
docentes, grupos de pesquisa,
auditórios

Adequação das salas para docentes, grupos de pesquisa e
auditórios às necessidades da Instituição, em termos de
quantidade e qualidade das instalações
Carências apontadas
área construída para salas de docentes e laboratórios nos campi

Instalações - manutenção,
conservação
Instalações gerais nos polos
para educação a distância

adequação das instalações em termos de manutenção e
conservação
adequação das instalações para educação a distância, em termos
quantitativos e qualitativos

Laboratórios

Carências apontadas
Adequação dos laboratórios às necessidades, em termos de
número e qualidade das instalações

Sistema de Bibliotecas - espaço
físico, equipamentos e acervo

Equipamentos de Informática

Carências apontadas
Adequação do espaço físico, equipamentos e acervo das
bibliotecas
Carências apontadas
Adequação quantitativa dos equipamentos às necessidades da
Instituição
Adequação qualitativa ( atualização do hard e software)
Adequação dos recursos de segurança (física e patrimonial),
prevenção de riscos e proteção ambiental no campus

Segurança, prevenção de riscos
e proteção ambiental

Carências apontadas

Planejamento

Caráter estratégico do planejamento

VIII. PLANEJAMENTO E
AVALIAÇÃO
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Articulação entre o planejamento geral da Instituição, o PPI e
projetos pedagógicos dos cursos (congruência)
Relação entre planejamento e ações de melhoria contínua
Tempestividade e agilidade dos processos decisórios
Histórico da avaliação institucional
Existência de suporte, apoio e recursos para a avaliação
institucional
Avaliação

Qualidade das informações geradas pela avaliação institucional
Utilização das informações geradas pela avaliação pela Instituição
difusão dos resultados
Articulação entre a auto-avaliação e o planejamento da
Instituição

IX. POLÍTICA DE
ATENDIMENTO AOS
DISCENTES
Quantitativo de bolsas de diferentes modalidades
Quantitativo de auxílios de diferentes modalidades
Orientação e suporte acadêmico para alunos com dificuldades
acadêmicas
Processo de matrícula - critérios de ordenamento, agilidade,
efetividade
Apoio e suporte para alunos em situação de vulnerabilidade sócio
econômica/Nº total de estudantes assistidos por tipo de bolsas e
auxílio (Bolsas: Permanecer, Apoio e Ações Institucionais, Bons
Vizinhos, Monitoria Acadêmica, PEC-G/Promissaes; Auxílios:
Política de apoio aos estudantes Moradia, Alimentação, Transporte, Creche, Material Didático,
Organização de Eventos; Medicamentos, óculos, Programas
Esportivos e culturais, Participação em eventos.
Apoio aos estudantes estrangeiros do Programa de EstudantesConvênio Graduação(pec-g)/MR-MEC/Número de estudantes
assistidos pelo Programa
Quantitativo de refeições servidas no restaurante universitário
Número de alunos assistidos por tipo de ações afirmativas e
assistência estudantil em relação á solicitações ( relação oferta de
vagas por demanda)
Suporte a alunos com problemas de saúde
Serviço de Creche

Residências estudantis

Políticas de fomento ao
empreendedorismo
Políticas de estágio e
mobilidade acadêmica

Apoio aos filhos de estudantes assistidos/Número de filhos de
estudantes assistidos que frequentam a Creche
qualidade das instalações e condições gerais de habitação e
estudo
Número de alunos atendidos nas residências em relação ao
número de solicitações
Número de empresas júnior
Apoio à constituição e funcionamento das empresas júnior
Ações de intercâmbios no país
Ações de intercâmbio com instituições no exterior
Unidade que coordena os estágios e organiza a relação entre
universidade e mercado de trabalho
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Relação entre campus de estágio disponibilizados e necessidades
de formação dos cursos
Tempo médio de conclusão do curso
Egressos (até dois anos após
conclusão)

Inserção no mercado de trabalho
Inserção na pós-graduação ou outro tipo de educação continuada
Avaliação do impacto da formação
TSG - taxa de sucesso na graduação (?)

X. SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

Compatibilidade entre a
proposta de desenvolvimento
institucional e o orçamento
previsto

Distribuição dos recursos do orçamento por áreas da
administração universitária (pessoal, custeio, atividades
acadêmicas, pesquisa, desenvolvimento).
Participação dos recursos próprios no orçamento total da
Universidade (série histórica)
Participação dos recursos oriundos de convênio no orçamento
total da Universidade (série histórica)
Metas do PDI que não são contempladas com recursos para o seu
desenvolvimento
Avaliação da amplitude de recursos disponíveis (laboratórios,
acervo bibliográfico, salas de aula, computadores) para atender
necessidades do PPI
Política para atualização das instalações

Recursos para a implantação do
PPI

Gestão Financeira

Recursos para capacitação de docentes e servidores no
orçamento
Avaliação do crescimento das atividades de ensino considerando
a evolução dos recursos destinados
Avaliação do crescimento das atividades de pesquisa
considerando a evolução dos recursos destinados
Avaliação do crescimento das atividades de extensão
considerando a evolução dos recursos destinados
Controle entre as despesas efetivas e as despesas correntes, de
capital e de investimeto
Cumprimento das obrigações trabalhistas
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Comissão de Avaliação e Desenvolvimento Institucional

Missão
Gerar e disseminar conhecimentos e informações diagnósticas sobre a UFBA,
atuando no aprimoramento dos processos de gestão e de trabalho, tendo em
vista a melhoria contínua dos produtos devolvidos à sociedade.
Visão
Ser reconhecido pela comunidade acadêmica da UFBA como órgão de
excelência no campo da avaliação e desenvolvimento institucional, a partir
dos impactos das ações implementadas.
Valores
Competência e rigor técnico científico – Desenvolver ações pautadas no uso
de modernas tecnologias de avaliação e intervenção apoiadas em modelos
teóricos e práticos válidos e fidedignos.
Ética – Assegurar que todas as informações geradas sejam autênticas e
preservadas no necessário sigilo e que as intervenções sejam conduzidas de
maneira a manter a integridade moral e psicológica de indivíduos e grupos.
Respeito à Diversidade – Considerar a diversidade de indivíduos, grupos e
unidades organizacionais como fator de enriquecimento e desenvolvimento
da instituição, buscando integrá-la de forma construtiva para o alcance dos
objetivos da universidade.
Compromisso Social – Atuar alinhado com a missão da UFBA como
instituição pública e seus compromissos com as demandas da realidade local,
regional e nacional.
Participação Coletiva – Articular os modos de operar com parceiros internos
criando espaços colaborativos na condução de diagnósticos e intervenções.
Cooperação – Promover e solidificar redes interinstitucionais de parceria
para a troca de experiências e aprimoramento das ações de avaliação e
intervenção.
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Relatório de atividades realizadas pela
Comissão de Avaliação e desenvolvimento Institucional da UFBA
Equipe:
Professores:
Adriano de Lemos Alves Peixoto
Janice Janissek de Souza
Sônia Lucia Bahia Ferreira
Estagiários:
Ana Carolina Costa
Camila Farias
Fernanda Brito
Júlia Lobo
Laís Vilasbôas
Liz Martinez
Marina Marinho
Olga Amazonas
Patrícia Carvalho
Apresentação
A Comissão de Avaliação e Desenvolvimento Institucional é o nome que estamos
dando ao grupo que está construindo o embrião da futura Superintendência de
Avaliação e Desenvolvimento Institucional.
A Comissão iniciou de forma incipiente suas atividades no início do ano de 2011,
contando basicamente com uma equipe formada por uma professora do curso de
psicologia, um bolsista de pós doutorado CNPq, por 05 (cinco) estudantes/estagiárias
oriundas dos cursos de graduação da universidade e um técnico administrativo.
A Comissão está baseada no espaço físico do ISP (Centro Interdisciplinar para o
Setor Público) contando com uma infraestrutura composta por cinco computadores
de mesa e uma impressora a laser. Entretanto, não dispõe de recursos próprios sendo
parte de suas ações custeadas pelas unidades para as quais desenvolve
trabalhos/ações específicas.
Foram quatro os focos principais da ação da Comissão:
•
•
•
•
•

Apoio às ações de Avaliação Institucional/UFBA;
Realização de Pesquisas/Levantamentos;
Ações voltadas para o desenvolvimento institucional;
Revisão do regimento Interno da reitoria;
Planejamento estratégico da futura Superintendência de Avaliação
e Desenvolvimento Institucional - SUPADI
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As atividades relativas á cada um dos focos da comissão encontram-se brevemente
resumidas nas seções seguintes.
Anexo ao relatório incluímos modelo utilizado pela Comissão na padronização dos
procedimentos realizados junto às pró reitorias.

Ações de Avaliação Institucional:

a. Diagnóstico de problemas de gestão.
i. Pesquisa realizada com ocupantes de Cargos de Direção (CD) e
função gratificada (FG) da Universidade visando identificar os
principais problemas e dificuldades experimentadas na sua
atuação do respondente como gestor na universidade.
b. Pesquisa de Imagem (em andamento). Apoio Psicojunior.
i. Imagem da universidade junto aos públicos internos e externos da
UFBa.
c. Piloto da Pesquisa de Evasão dos Estudantes de Graduação
i. Pesquisa piloto (150 respostas), com estudantes do primeiro
semestre, voltada para a construção de uma tipologia e
identificação das causas que levam ao abandono da graduação.
d. Preparação da pesquisa de Egressos BI
i. Construção do questionário e identificação dos respondentes
egressos dos cursos de bacharelado Interdisciplinar visando
identificar sua satisfação com o curso, principais problemas e
expectativas de trajetória futura.
e. Desenvolvimento do sistema de avaliação institucional da UFBA
i. Discussão e especificação junto ao CPD do sistema de BI (business
intelligence) que será utilizado para avaliação institucional
f.

Construção da matriz de avaliação institucional da UFBA
i. Ao longo do ano foi elaborada com base no SINAES a nova matriz
que orientará o processo de auto-avaliação institucional, em
substituição à matriz que apoiou o trabalho na gestão passada. A
nova matriz é bem mais completa e abrangente, englobando um
amplo conjunto de indicadores que se pretende ter disponível
progressivamente nos próximos dois anos.
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g. Construção de indicadores de avaliação institucional para o TCU
i. Trabalho específico de uma comissão com representação de todas
as pro-reitorias que se encontra em fase de fechamento com a
seleção de um pequeno número de indicadores para a avaliação
da UFBA, conforme demanda TCU.
h. Campanha para engajamento dos alunos no ENADE 2011
i. De forma embrionária foi realizada uma campanha junto a
coordenadores de Colegiados de Cursos e a alunos que se
submeteram ao ENADE 2011 visando comprometê-los com uma
participação consciente no exame. Esta ação será incrementada no
corrente ano.

Ações de Desenvolvimento Institucional:
Pela centralidade que ocupa em todo o sistema de gestão a existência
de processos de trabalho devidamente mapeados e acessíveis a todos os
atores organizacionais, além de ser a base para um conjunto amplo de
práticas de gestão, priorizou-se neste início de trabalho a revisão,
atualização e documentação das rotinas administrativas envolvidas nos
processos de trabalho da Universidade. A tecnologia empregada para
este mapeamento envolveu, por seu turno, um conjunto de levantamento
pontuais ou bem delimitados para fundamentar as decisões sobre o
trabalho e reunir mais informações de caráter avaliativo sobre a gestão da
universidade.

1. PROPG – Pró-Reitoria de Ensino e Pós Graduação:
As ações na PROPG tiveram início no mês de abril/2011 sendo
desenvolvidas até o presente momento. Ações já realizadas:
- Setor de Compras:
- identificação, descrição e redesenho dos processos:

Nome do procedimento
(processo)

Identificação

Compra Direta (Dispensa de
Licitação)

PO/PROPG/COM/01
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Compra (Inexigibilidade de
licitação)

PO/PROPG/COM/02

Compra com Pregão (eletrônico)

PO/PROPG/COM/03

Tombamento

PO/PROPG/COM/04

Setor Financeiro:
- identificação, descrição e redesenho dos processos:
Nome do procedimento
(processo)

Identificação

Empenho estimativo

PO/PROPG/FIN/05

Solicitação de Hospedagem

PO/PROPG/FIN/06

Solicitação de Auxílio

PO/PROPG/FIN/07

Pagamento Hospedagem

PO/PROPG/FIN/08

Pagamento Auxílio

PO/PROPG/FIN/09

- Setor Acadêmico:
- identificação, descrição e redesenho dos processos:
Nome do procedimento (processo)

Identificação

Bolsa Demanda Social
(CAPESD/REUNI)

PO/PROPG/SETAC/01

Coleta CAPES

PO/PROPG/SETAC/02

Solicitação de Vagas

PO/PROPG/SETAC/03

Criação de Curso Novo

PO/PROPG/SETAC/04

Bolsa de Doutorado-sanduíche
(PDSE)

PO/PROPG/SETAC/05

Pesquisas realizadas junto à PROPG
•

Avaliação da PROPG pelos Coordenadores de Programas de Pós Graduação.
Pesquisa qualitativa. Relatório entregue ao pró reitor;
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•

Diagnóstico organizacional realizado a partir de entrevista com
funcionários da pro-reitoria, inclui sugestões de melhoria do trabalho.
Relatório entregue ao pro reitor.

2. PROEXT – Pró-Reitoria de Extensão:
Aqui as ações foram voltadas, principalmente, para o desenvolvimento da
equipe gerencial. Foram feitas várias reuniões ao longo do ano de apoio e
orientação às gestoras da Pro Reitoria. Ações já realizadas:

•

•

Dois workshops para desenvolvimento da equipe
o Atividade de desenvolvimento de equipes voltada para integração
entre funcionários e gestores, realizado em dois hotéis de Salvador;
Diagnóstico junto aos servidores
o Pesquisa quantitativa com indicadores de comportamento
organizacional e gestão;

3. PROPCI – Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação:
O trabalho na PROPCI se desenvolveu junto aos três núcleos em
funcionamento, com uma maior atenção voltada ao PIBIC, justamente por
ser esta a atividade mais estruturada. Ações já realizadas:
•

Coordenação do PIBIC:
o Diagnóstico organizacional, identificação, descrição e redesenho de
processos;
o Avaliação das informações e do site do PIBIC com sugestões de
melhoria e alteração.
o Avaliação da funcionalidade do site, com verificação da consistência
de informações e disponibilidade dos links.
Pesquisas realizadas junto à PROPCI
Pesquisa online com bolsistas de iniciação científica sobre a comunicação
com o setor PIBIC. Pesquisa quantitativa, inclui sugestões de melhoria.
Relatório entregue ao coordenador do programa.

4. PROPLAN – Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento:
- Coordenação de Contratos e Convênios Acadêmicos:
identificação, descrição e redesenho dos processos:
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Nome do procedimento (processo)

Identificação

Acordos com recursos apoiados por Fundação

PO/PROPLAN/CCConv/01

Acordos com recursos administrados pela
UFBA

PO/PROPLAN/CCConv/02

Descentralização de crédito com apoio de
Fundação

PO/PROPLAN/CCConv/03

Descentralização de crédito administrado pela
UFBA

PO/PROPLAN/CCConv/04

Acordos entre fundações e agência de fomento
que tem como executora a UFBA

PO/PROPLAN/CCConv/05

Acordo internacional

PO/PROPLAN/CCConv/06

Solicitação de estágio

PO/PROPLAN/CCConv/07

Termo de doação; Convênio de cooperação sem
repasse de recursos; Convênio de cooperação
de campo de prática e Protocolo de intenções;

PO/PROPLAN/CCConv/08

Termo de outorga e similares

PO/PROPLAN/CCConv/09

Prestação de contas

PO/PROPLAN/CCConv/10

Estudo clínico

PO/PROPLAN/CCConv/11

Acompanhamento de processos

PO/PROPLAN/CCConv/12

Pesquisas realizadas junto à PROPLAN
- Diagnóstico organizacional realizado a partir de entrevistas
com funcionários do setor. Inclui sugestões de melhorias. Relatório
entregue à pró reitora.

5. PROAD – Pró-Reitoria de Administração:
- Divisão de Materiais:
- Diagnóstico organizacional, identificação, descrição e redesenho
de processos (em andamento).

6. Outras Atividades realizadas:
o Planejamento Estratégico da Comissão de Avaliação e
Desenvolvimento Institucional
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o
o


Apoio e suporte à ações de empresa Junior
Revisão do Regimento Interno da Reitoria

Ao longo do ano, a Comissão desenvolveu várias ações em parceria com
empresas juniores da UFBA, em especial com a Psicojunior. Entre as
atividades realizadas destacam-se a pesquisa de imagem da UFBA e o
planejamento estratégico da Comissão.

Ações em andamento/já acertadas para 2012
• Curso de Engenharia Mecânica:
o Apoio e preparação ao processo de avaliação Docente
• Escola Politécnica:
o Reorganização das atividades administrativas
o Completa reestrutução gerencial da Escola
• Escola de Arquitetura e Urbanismo:
o Apoio à redefinição de estrutura e regimento
• Instituto de Psicologia:
o Apoio à Psicojunior (Empresa Júnior de Psicologia da
UFBA) na Identificação, descrição e redesenho de
processos; criação de fluxos e procedimentos
operacionais;
• PROPG:
o Criação do Manual do Coordenador da Pós-Graduação;
o Reestruturação do Setor Financeiro (reorganização da
forma de trabalho)
o Integração e desenvolvimento de equipe
• PROEXT:
o

o

Identificação, descrição e redesenho de processos;
criação de fluxos e procedimentos operacionais do
setor de apoio;
Construção do manual do coordenador extensionista;

• PROPLAN:
o

Implementação (acompanhamento e treinamento da
equipe) das mudanças nos setores de prestação de
compras e acompanhamento;
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o

Identificação, descrição e redesenho de processos;
criação de fluxos e procedimentos operacionais do
setor de apoio;

o

Identificação, descrição e redesenho de processos;
criação de fluxos e procedimentos operacionais;

• PROAD:

Considerações Finais
A comissão chegou ao seu limite operacional diante das limitações de
recursos humanos e financeiros existentes. Não temos absolutamente
condição de absorção de nenhuma outra atividade, enquanto não
finalizarmos aquelas que se encontram contratadas/em andamento.
Trata-se de uma questão delicada, pois à medida que ganha mais
visibilidade o trabalho por nós realizado, aumentam as demandas e
solicitações (algumas das quais deveriam ser dirigidas a outras instâncias
da UFBA) e a nossa capacidade de atender está esgotada. Por outro lado,
há um enorme volume de trabalho por ser feito no campo da
racionalização, modernização e documentação dos processos de trabalho
da Universidade, prioridade da atual gestão, o que exigiria um
redimensionamento da equipe e a agregação de técnicos da própria UFBA.
Adicionalmente, os pesados investimentos (em termos de tempo)
feitos no treinamento e desenvolvimento da própria equipe da Comissão
serão completamente perdidos até o final do ano, já que se esgotarão as
possibilidades de prorrogação dos estágios dos membros da equipe.
Ainda que a PROPLAN já tenha disponibilizado um conjunto de bolsas
para contratação de novos estagiários, a experiência adquirida ao longo
de ano será perdida, já que teremos que treinar os novos membros desde
o ponto zero.
Os problemas supracitados evidenciam nossa falta de estrutura para
funcionamento e apontam, claramente, para drásticas limitações na
eficácia e efetividade de nossas ações com uma importante perda do
conhecimento sobre a gestão da universidade produzido até o momento.
Nossa expectativa é que ocorra a criação e institucionalização da nova
Superintendência para que possamos ter uma estrutura formal, equipe e
recursos suficientes para aprofundar as linhas de ação em andamento,
contribuindo para melhorar os mecanismos de gestão da UFBA. A criação
da SUPADI, também é nossa expectativa, permitirá uma melhor
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articulação com outras instâncias da própria Universidade de forma a
potencializar as ações de avaliação e vinculá-las à melhoria da gestão
universitária.

Salvador, 17 de janeiro de 2012

Antonio Virgílio Bittencourt Bastos
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