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APRESENTAÇÃO 

 

Este Relatório tem por objetivo  apresentar os resultados da autoavaliação 

institucional realizada no período de 2012 a 2013 na Universidade Federal da 

Bahia, em conformidade com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior –  SINAES, instituído pela Lei 10.861 de 14 de abril de 2004.  

A avaliação institucional deve ser elaborada anualmente, conforme Portaria  

Normativa Nº 40, de 12 de dezembro de 2007 (consolidada e publicada em 29 de 

dezembro de 2010). Assim, o primeiro relatório parcial  da UFBA foi depositado no 

E-Mec em março de 2012, e o ciclo avaliativo se completará em 2016, coincidindo 

com o período quinquenal do nosso P lano de Desenvolvimento Institucional-

PDI. 

Apresenta-se aqui os resultados obtidos com as polít icas e ações decorrentes  

das diretrizes, estratégias e metas estabelecidas no PDI /UFBA (2012-2016),  

para cada Órgão da Administração Central, Superintendências e Unidades de 

Ensino, bem como para os Órgãos Estruturantes da Universidade, durante o 

ano de 2013. 

Este documento está dividido em três partes: na primeira é apresentada uma 

breve introdução, contextualizando a avaliação institucional na UFBA e 

descrevendo o processo de autoavaliação em curso; na segunda, são descritas 

as principais atividades realizadas em 2012/2013, e os resultados obtidos com 

base nas dimensões estabelecidas pelo SINAES (2004); e na terceira , são 

avaliadas as metas estabelecidas no PDI 2012 -2016, os resultados obtidos 

através dos indicadores de desempenho criados para o TCU e, por fim, as 

considerações finais. Os estudos e documentos específicos sobre a 

Universidade são apresentados em anexos.  

 

 

Comissão Própria de Avaliação. 
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1. INTRODUÇAO 

A Universidade Federal da Bahia foi criada em 1946 pelo agrupamento de Unidade de 

Ensino já existentes no Estado da Bahia e que funcionavam isoladamente oferecendo cursos 

desde o fim do século XIX. O mais antigo desses, o Curso de Medicina, mantido pelo Colégio 

Médico-Cirúrgico da Bahia foi criado em 1808, seguido pelo Curso de Farmácia (1832), 

Odontologia ((1864) e Agronomia (1859). Em 1877 foi criada a Academia de Belas Artes da 

Bahia, em 1891 a Faculdade de Direito, em 1897 a Escola politécnica da Bahia. Já no século 

XX, foram criadas a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras (1934) e a Faculdade de 

Ciências Econômicas da Bahia (1941). Portanto, ao ser criada em 1946, a então Universidade 

da Bahia integrou sete Unidades de Ensino, pois o Curso de Agronomia só foi incorporado à 

Universidade da Bahia em 1967. Os primeiros anos de funcionamento da Universidade da 

Bahia foram marcados por um grande esforço de ampliação e criação de novas Unidades. 

Neste período houve a criação da Escola de Enfermagem, do Hospital Universitário, Escola 

de Música, Teatro e Dança, Faculdade de Arquitetura e Escola de Administração.  

No final da década de 1960, com a Reforma Universitária promovida pelo Governo do 

General Costa e Silva, a Universidade da Bahia passou a ser denominada Universidade 

Federal da Bahia e nova expansão foi verificada, com a criação de outras Unidades e, 

principalmente, ampliação da infraestrutura física e definição de dois campi em Salvador: um 

situado no bairro do Canela e o outro no Bairro de Ondina/Federação. 

Mais recentemente, entre os anos de 2007 e 2009, a UFBA aderiu ao REUNI, um 

Programa do Governo Federal com objetivo de reestruturação das Universidades Federais, 

que proporcionou uma significativa expansão da UFBA. A Universidade ampliou e melhorou 

a estrutura física, criou dois novos campi no interior do Estado, um em Vitória da Conquista e 

o outro em Barreiras, ampliou o quadro docente, criou novos cursos e novas Unidades, 

ampliou e diversificou as políticas de apoio aos estudantes. Além disso, neste mesmo período 

a UFBA fez uma revisão do seu Estatuto e Regimento, visando a modernização do seu 

funcionamento e gestão. 

Atualmente, a UFBA conta com 32 Unidades de Ensino, 112 cursos de graduação, 168 

cursos de pós-graduação (mestrados e doutorados), em três campi: o Campus de 
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Ondina/Federação em Salvador, o Campus do Canela também em Salvador e o Campus 

Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista. O Campus Edgard Santos, localizado em Barreiras, 

transformou-se recentemente da Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB. Os quadros 

abaixo sintetizam a situação da UFBA em relação à estrutura física (quadro 1), e ao número 

de Cursos, Estudantes, Professores e Servidores Técnico-administrativos (quadro 2), de 

acordo com os dados da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, publicado no Boletim 

‘UFBA em Números – 2013. Vale ressaltar que nos dois quadros aparecem números relativos 

ao Campus Edgard Santos, que em 2012 ainda pertencia à UFBA. 

Quadro 1 – Estrutura física da UFBA em 2012. 

Campus 04 

Total de Unidades Universitárias 32 

Unidades Universitárias do Campus Canela 10 

Unidades Universitárias do Campus Federação/Ondina 15 

Unidades Universitárias do Campus Anísio Teixeira 01 

Unidades Universitárias do Campus Reitor Edgard Santos 01 

Unidades Universitárias Dispersas na Malha Urbana de Salvador 05 

Centro de Esportes 01 

Hospitais Universitários - HUPES e COM 02 

Hospital de Medicina Veterinária Prof. Renato de Medeiros Neto 01 

Museus 03 

Creche 01 

Fazendas Experimentais 03 

Residências Universitárias 05 

Restaurante Universitário 01 

Pavilhões de Aulas 16 

Campus Salvador 09 

Campus Anísio Teixeira 02 

Campus Reitor Edgard Santos I e II 05 

Bibliotecas 22 

Universitária 04 

Setorial  

(Localizada em Unidades de Ensino e Hosp Universitário) 
12 

Campus Anisio Teixeira 01 

Campus Edgard Santos 01 

Especiais  

(localizadas Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO), Museu de Arte 

Sacra, Biblioteca Gonçalo Moniz e Centro de Estudos e Terapia de 

Abuso de Drogas (CETAD). 

04 

Fonte: UFBA em Números, 2013. 
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Quadro 2 – Quantidade de Cursos, Professores, Alunos e Servidores Técnico-adminstrativos da 

UFBA em 2012. 

Cursos de 

Graduação 

Cursos de 

Pós-

graduação 

Professores 

Professores 

substitutos 

e 

temporários 

Alunos 

PG 5.072 

Servidores 

Técnico-

administrativ

os 

112 168 2.279 64 32.241 3.258 
Fonte: UFBA em Números, 2013. 

O tamanho da Universidade Federal da Bahia, como pode ser verificado nos quadros 1 e 2, é 

suficiente para se compreender a natureza e o tamanho do desafio colocado para uma equipe 

de avaliação. Agregado a isto, ressalta-se o fato da UFBA ser uma Instituição multi-campi, 

com dois campi muito distantes da sede.  O Campus Anísio Teixeira situa-se a em Vitória da 

Conquista, distante 515 Km de Salvador, e o Campus Edgard Santos situa-se em Barreiras, 

distante 869 Km de Salvador, situação esta que exige a constituição de Comissões Setoriais 

nos dois municípios para minimizar o problema. 

Em março de 2013 foi formalmente constituída a Superintendência de Avaliação e 

Desenvolvimento Institucional – SUPAD, que deverá, ao longo do tempo, montar uma 

estrutura suficiente para a realização da avaliação institucional, cumprindo, assim, as 

diretrizes determinadas pela Comissão própria de Avaliação - CPA. 

 

1.1 A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA UFBA 

A Universidade Federal da Bahia tem uma longa tradição com avaliação. No entanto, a partir 

de 2004, adequando-se às determinações do SINAES, a UFBA constituiu a sua Comissão 

Própria de Avaliação e vem implantando, gradualmente, uma política de avaliação que 

atenda, por um lado, aos requisitos dispostos nas diretrizes e orientações do SINAES e, por 

outro lado, atenda às necessidades de gestão da própria Universidade, seja do ponto de vista 

administrativo, seja do ponto de vista acadêmico. Este movimento pode ser notado na série 

de relatórios de avaliação da CPA (disponíveis em www.cpa.ufba.br). 

Tomando como ponto de partida o primeiro relatório após a implantação do SINAES, que 

corresponde ao período 2002-2005, neste primeiro momento a atuação da CPA foi marcada 

por um grande esforço para averiguar as condições gerais de funcionamento da Universidade. 

Através das Comissões Setoriais, praticamente todas as Unidades Universitárias foram 

avaliadas. Nos relatórios seguintes nota-se uma tendência à focalização em questões 

específicas enfrentadas pela Universidade nos períodos correspondentes de avaliação. Sem 

http://www.cpa.ufba.br/
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descuidar dos aspectos importantes para a regulação e supervisão do Sistema Federal de 

Educação Superior, destacados pelas dez dimensões do SINAES, a avaliação institucional na 

UFBA voltou-se para os problemas específicos da Universidade, que subsidiaram várias 

ações de desenvolvimento institucional, conforme apresentado nos Relatórios da CPA de 

2010 a 2012.  

 

1.2 PROCEDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

As Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior do Ministério da 

Educação definem a autoavaliação como um processo cíclico, criativo e renovador de análise 

e síntese das dimensões que definem a instituição, e o seu diagnóstico permitirá a revisão das 

prioridades estabelecidas no Projeto Político Institucional e o engajamento da comunidade 

acadêmica na construção de novas alternativas e práticas (CONAES/Ministério da Educação, 

2044, p.21). 

A Universidade Federal da Bahia é uma instituição de grande porte, com uma grande 

diversidade de ações, cobrindo uma extensa área territorial, como foi demonstrado, e estas 

características resultam na necessidade de uma constante avaliação das diretrizes, estratégias, 

metas e ações, propostas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2012-2016), em 

busca da melhoria do desempenho e da consecução e alcance dos resultados pretendidos. 

Os procedimentos utilizados para a autoavaliação institucional na UFBA são variados e 

complementares. A pesquisa documental, realizada a partir dos dados produzidos pelas 

próprias Unidades Universitárias ao final de cada ano letivo e dos documentos institucionais 

(PDI, PPI, PPC, etc); os estudos específicos sobre a UFBA, apresentados em anexo; e a 

avaliação do docente pelo discente, realizada através de um sistema on line, durante a 

matrícula de cada semestre letivo. A autoavaliação institucional leva em consideração este 

conjunto de procedimentos, sem ignorar os relatórios produzidos por outras avaliações dos 

Cursos de Graduação e da Instituição, tais como: os Relatórios do ENADE e Relatórios de 

Avaliações Externas, bem como os resultados obtidos pelos Cursos de Pós-graduação pela 

CAPES. A análise dos dados é organizada e apresentada de acordo com as orientações da 

CONAES/INEP, em dez dimensões estabelecidas pelo SINAES e mais uma dimensão 

acrescentada, atendendo às especificidades da UFBA. 
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A seguir, serão apresentadas, sinteticamente, as principais atividades realizadas pela UFBA 

no período em avaliação, agrupadas em dimensões de análise. 

 

2. AS ATIVIDADES REALIZADAS, AGRUPADAS NAS 

DIMENSÕES DE ANÁLISE 

 

 

2.1 Dimensão 1 – A Missão e o PDI 

 

O principal ponto de partida para a construção e elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da Universidade Federal da Bahia, para o quinquênio 2012-2016 foi a sua 

missão “produzir, socializar e aplicar o conhecimento construído nos diversos campos do 

saber, através do ensino, da pesquisa e da extensão, indissociavelmente articulados, de modo a 

contribuir para o desenvolvimento social, econômico e cultural, em especial no estado da 

Bahia, e promover a formação de cidadãos capazes de atuar na construção da equidade, da 

justiça social e da democracia e de profissionais qualificados para o mundo do trabalho”. 

 

Para cumprir a missão e os objetivos institucionais (definidos no Artigo 2◦ do Estatuto da 

UFBA), a Universidade estabeleceu como foco de atuação a “produção, disseminação, 

socialização e aplicação do conhecimento nos diversos campos do saber, de modo a contribuir 

para o desenvolvimento socioeconômico, cultural e responsabilidade social da instituição”, e 

definiu como áreas estratégicas da Universidade (ensino, pesquisa, extensão, planejamento e 

orçamento, gestão de pessoas, assistência aos estudantes, manutenção patrimonial e 

gerenciamento de obras, segurança e gestão ambiental e; administração). 

 

Os valores definidos para a Universidade são: a excelência acadêmica nas ciências, 

tecnologias, cultura, artes e humanidades; o respeito à diversidade intelectual, cultural, 

artística, de gênero e política; a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a gestão 

democrática, participativa, transparente, eficiente e eficaz; a equidade nas condições de 

acesso, permanência e no trato das pessoas; a valorização e promoção do desenvolvimento e 

integração dos segmentos da comunidade; o compromisso com a ética, democracia, 

desenvolvimento socioeconômico e cultural e; o respeito ao meio ambiente e a vida. 
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A partir desses pontos, a UFBA instituiu as diretrizes institucionais para o quinquênio 2012-

2106, conforme apresentado no seu Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. As 

diretrizes, em conjunto com os objetivos e metas traçadas pelos Órgãos da Administração 

Central, Superintendências e Órgãos Estruturantes, constituem-se numa declaração 

consensual do que se pretende alcançar nesse período, observando-se, por um lado, a 

complexidade da própria Instituição e, por outro lado, o aparecimento de novos cenários 

(oportunidades e ameaças), que possam surgir durante esse período, obrigando, assim, a 

revisões e reajustes que possibilitem a constante adaptação à realidade. 

 

As diretrizes institucionais propostas podem ser classificadas em sete perspectivas: 

Resultados Institucionais, Processos Decisórios, Pessoas e Tecnologias, Planejamento e 

Orçamento, Ações Afirmativas, Ações Socioambientais e de Infra(estruturas) e; 

Internacionalização e Interiorização. 

 

O compromisso da Universidade em cumprir a sua missão institucional, pautada na busca pela 

excelência, pode ser percebido, ainda que estes sejam indicadores indiretos, pelos resultados 

obtidos pela UFBA em 2013.  

 

Prêmios recebidos pela UFBA 

 

Entre os eventos e prêmios recebidos pela UFBA, no ano de 2013, merecem destaque:  

 A tese do doutorando Daniel Armond, do NPGA, que obteve a primeira colocação no 

Prêmio CAPES de Teses 2013, da área de Administração, Contabilidade e Turismo. 

 O Prêmio de melhor gestão social da América Latina recebido por Cybele Amado, 

concluinte da terceira turma do curso, em eleição realizada pela Folha de São Paulo e 

Fundação Schwab.  

 A Medalha de Direitos Humanos concedida pela Presidência da República a Thiago 

Tavares Nunes de Oliveira, orientado pelo professor José Antonio Gomes de Pinho, 

pelo trabalho desenvolvido com a SAFERNET, site de combate à pornografia infantil. 

 A tese de doutorado defendida na UnB por Daniela Borges Lima de Souza, sob a 

orientação da professora Gardênia da Silva Abbad. 

 Prêmio Destaque Acadêmico, fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade – 

CRC/BA ao aluno Rafael Romero Boullosa de Oliveira. 
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 XVIII Prêmio Brasil de Economia do COFECON -Dissertação de mestrado- 2º lugar. 

 Prêmio Economia Baiana do XI Encontro de Economia Baiana - Artigo científico. 

 Prêmio Mundos do Trabalho 2013 - Associação Brasileira de Estudos do Trabalho 

(ABET) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

 Prêmio Compolítica Melhor Tese. 

 Prêmio COMPÓS Melhor Tese 2013.  

 Expocom Regional nas categorias Ensaio fotográfico e Lançamento da Revista Fraude 

10. 

  Expocom Prêmio Nacional em Reportagem em Telejornalismo.1° lugar (Região 

Nordeste).  

 4° Prêmio de Jornalismo Universitário da Escola Superior do Ministério Público da 

União (ESMPU). 

 Prêmio Telefônica Vivo de Jornalismo Universitário, em sua primeira edição na 

Bahia. Categoria Jornalismo Online (“Virgem”) e Categoria Jornalismo Impresso 

(“Tocando a bola”). 

 Empresa Júnior da FACON - 2ª Melhor Empresa Júnior do Brasil, segundo o ranking 

da Brasil Júnior.  

 2° lugar no Prêmio AMBEV na Categoria Modelo de Gestão em 2013. 

 O filme “A melhor idade”, foi premiado no FESTIVAL 5 MINUTOS, nas categorias 

melhor curta pelo júri oficial, melhor curta pelo júri popular e melhor curta baiano 

pelo júri ABCV/ABD-BA. 

 No Festival de Curta Metragem de São Paulo de 2013, levou o top 10 do público. 

 O filme “A Cartomante”, adaptação do conto homônimo de Machado de Assis, foi 

premiado no Feciba de 2013, levando os prêmios de melhor direção e melhor atriz 

para Andréa Nunes. 

 Em 2013 o Curso de Farmácia da Universidade Federal da Bahia recebeu 4 estrelas no 

processo de avaliação das Melhores Universidades Brasileiras pelo Guia do Estudante 

da Editora Abril. 

 A Sociedade Brasileira de Analistas de Alimentospremiou dois professores da área de 

Alimentos com trabalhos de relevância na área.  

 Quatro trabalhos foram premiados com a participação de 06 (seis) professores e alunos 

de Iniciação Científica e de Pós Graduação no Prêmio Inventor – Núcleo de Inovação 

Tecnológico da UFBA 2013 5ª Edição. 
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 Prêmio Prof. Jessé Accioly (trabalho monográfico de maior destaque) para a discente 

Lorena Galvão de Araújo (2013.2). 

 Prêmio Professor Alfredo Britto (formando com maior destaque na área de pesquisa 

científica durante o curso médico), aos discentes Vitor Rosa Ramos de Mendonça 

(2013.1) e Renato Daltro de Oliveira e Gabriel Xavier Pereira de Souza (2013.2).  

 O Prêmio Professor Juliano Moreira (formando com maior destaque nas atividades 

acadêmicas de extensão universitária, durante o curso médico) aos discentes Emerson 

Barbosa Monteiro (2013.1) e Leonardo Oliveira Maciel Reis (2013.2).  

 O Prêmio Professor Manoel Victorino, (formando com maior média global nas 

disciplinas e atividades durante o curso médico) aos discentes Hugo Costa Carneiro 

(2013.1) e Tainá Teixeira Viana e Raissa Lanna Andrade Araújo (2013.2). 

 Medalha de bronze nos Jogos Universitários Brasileiros em 2013, pela equipe de 

Basquetebol Feminino da UFOB. 

 Titulo Doutor Honoris Causa – Summa Cum Lade concedido ao Prof. Dr. Prudente 

Pereira de Almeida Neto.  

 O Curso de Administração foi considerado 4 estrelas pela Revista Guia do Estudante 

Profissões Vestibular 2014. 

 O Curso de Bacharelado em Química foi considerado 4 estrelas pela Revista Guia do 

Estudante Profissões Vestibular 2014. 

 O livro “Polinizadores no Brasil”, obteve o 3º lugar no Prêmio Jabuti do Jornal Folha 

de São Paulo. 

 3° Lugar do Concurso Público Nacional de Arquitetura – Projeto Arquitetura de 

Adaptação do Edificio da Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo – USP, Autores: Sergio Erkman, Adriano Mascarenhas, Flávia Dantas, Iuri 

Nascimento, Larissa Vitta, Priscila Aragão e Rodrigo Arruda. 

 Menção Honrosa na categoria Arquitetura e Urbanismo para a tese doutoral: 

“Arquitetura Moderna na Bahia, 1947 – 1951: uma história a contrapelo”. Autor: Prof. 

Nivaldo V. de Andrade Jr. Orientação: Profa. Dra. Estezilda B. de Azevedo. 
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2.2 Dimensão 2 – Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação e a 

Extensão. 

 

2.2.1 - Ensino de Graduação 

 

 

Em 2012, a UFBA contava com 112 Cursos de Graduação, com um total de 32.241 alunos 

matriculados, distribuídos em 100 Cursos de Progressão Linear, 10 Bacharelados 

Interdisciplinares e 02 Superiores de Tecnologia. Dos 112 cursos oferecidos, 31 funcionam no 

turno noturno, o que corresponde a 26,7% da oferta. (UFBA/SGC, 2013). 

 

Numa série histórica de 2006 a 2011, o Conceito Preliminar de Curso – CPC obtidos pelos 

cursos de graduação da UFBA pode ser verificada no quadro 3.  

 

Quadro 3 – Evolução do CPC dos cursos de graduação da UFBA, avaliados entre 2006 e 2012. 

 

ANO 

Total de 

cursos 

avaliados 

Número de cursos com 

CPC = 3 

        N                  % 

Número de cursos com 

CPC = ou > 3 

        N                    % 

2006 12 4 35% 12 100% 

2007 8 6 75% 7 87,3% 

2008 17 6 35% 13 76,5% 

2009 13 5 38,4% 11 84,6% 

2010 8 3 37,3% 6 75% 

2011 22 12 54,5% 17 77,2% 

 

 

Vale destacar que o CPC de 2012 não foi divulgado ainda. Porém, a posição da UFBA é 

confortável, pois a maioria dos cursos avaliados obtiveram conceitos 3 e, se considerados os 

cursos que obtiveram conceitos maior ou igual a 3, cerca de 80% dos cursos da UFBA estão 

neste patamar. Apesar da posição confortável, a UFBA estabeleceu como meta no PDI 2012-

2016, “garantir que 100% do total de cursos de graduação atinjam o conceito 3,0 ou superior 

até 2016”. Observa-se pelo Gráfico 1 que, exceto no primeiro ano analisado, 2006, o 
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percentual de cursos com conceitos igual ou superior a 3, flutua entre 75% e 87%, não 

evidenciando tendência de crescimento deste percentual. Ademais, analisando os relatórios 

anuais das Unidades de Ensino, não se identifica nenhuma ação ou estratégia posta em prática 

para dar conta dessa meta. 

 

Gráfico 1. Quantidade de cursos da UFBA avaliados com os respectivos conceitos obtidos entre 2006 e 2011. 

 

 

No que diz respeito à relação candidato/vaga, um importante indicador de qualidade, pois 

representa o quanto o público local reconhece o valor da Instituição, a UFBA permanece em 

posição de destaque, como a Instituição mais concorrida do Estado da Bahia. No processo 

seletivo (vestibular) de 2013 foram oferecidas 7.991 vagas (para os Campi de Salvador, 

Vitória da Conquista e Barreiras), para uma total de 43.287 candidatos inscritos, uma relação 

de 5,4 candidatos por vaga. Deste total, 33.691 candidatos inscreveram-se para os cursos que 

funcionam no turno diurno (relação de 6,13 candidatos por vaga), e 9.596 inscreveram-se para 

os cursos que funcionam no turno noturno (3,84 candidatos por vaga). Certamente este é um 

fator positivo para a Universidade, que em 2013 matriculou 32.241 alunos (UFBA/SGC, 

2013), e alcançou com facilidade, já em 2012 a meta proposta no seu PDI, de aumentar em 

2% o número de alunos matriculados até o final do qüinqüênio.  

 

Em relação à taxa de conclusão de curso, em 2013 a UFBA diplomou 3.091 alunos e, neste 

item, a UFBA não conseguiu alcançar a sua meta (de aumento de 5% ao ano), pois verificou 

um aumento de 3,34% em relação ao ano de 2012. 
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2.2.2 Ensino de Pós-graduação 

 

 

A UFBA é a principal instituição formadora de recursos humanos com qualificação pós-

graduada na Bahia. Portanto, tem o compromisso de consolidar e inovar esta formação, de 

modo a atender às crescentes demandas no nosso Estado. A UFBA mantém 82 Programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu reconhecidos pela CAPES, os quais oferecem 63 cursos de 

Mestrado Acadêmico, 11 de Mestrado Profissional e 48 de Doutorado, perfazendo um total 

de 122 cursos. Deste total, cinco cursos são realizados em rede de cooperação com outras 

instituições de ensino superior e quatro foram aprovados em 2013, com previsão de início 

em 2014. 

 

Em 2013, a PROPG deu continuidade às políticas de fortalecimento da Pós-graduação na 

UFBA, garantindo investimentos em material permanente (equipamentos laboratoriais e de 

informática), para dar suporte aos seus 82 (oitenta e dois) Programas de Pós-graduação, 

intensificando o esforço para suprir os Programas com material de custeio, fornecimento de 

passagens e diárias visando o intercâmbio de professores e alunos, dentro do país e no 

exterior. Ainda como estratégia de fortalecimento da PG, a PROPG forneceu aos Programas 

informações e orientações a respeito da sua gestão administrativa e financeira e sobre as 

ações necessárias para a melhoria de sua qualidade acadêmica e o melhoramento dos seus 

conceitos junto a CAPES. 

 

Outras ações foram realizadas pela PROPG este ano, dentre as quais, vale a pena destacar a 

articulação com agências de fomento e outros órgãos governamentais no âmbito federal e 

estadual, e com instituições internacionais, visando a captação de recursos para a melhoria 

da oferta, para a formação de novos pesquisadores e para a fixação de recursos humanos de 

alta qualificação no Estado, em especial, na própria UFBA. A internacionalização da PG foi 

também um grande foco da Pró-reitoria durante o ano de 2013, refletido na ampliação do 

número de bolsas de estudos no exterior, apoio a docentes e discentes para participação em 

eventos nos pais e no exterior, criação e implantação do Programa de Internacionalização 

Docente (PROINTER) e ampliação na participação institucional de programas 

internacionais de intercâmbio. 
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O esforço empreendido pela PROPG pode ser verificado também no que diz respeito à 

ampliação do número de cursos de Pós-graduação oferecidos, conforme demonstrado no 

quadro 4, que mostra a evolução do conjunto ao longo dos últimos 9 anos. 

 

Quadro 4. Evolução do número de cursos de Pós-graduação stricto sensu na UFBA* 

 

ANO 

Mestrado 

Profissional 

Mestrado 

Acadêmico 
Doutorado Total 

2009 4 50 38 92 

2010 7 59 41 107 

2011 7 60 44 111 

2012 10 60 46 116 

2013 11 63 48 122 

*Considera, em cada ano em questão, apenas os cursos em funcionamento, mas não inclui cursos em processode 

descontinuação, seja por incorporação ou por desmembramento; razão pela qual alguns casos os números relatados 

diferem das informações disponibilizadas na página da CAPES. 

 

O mesmo efeito pode ser notado por um significativo aumento do número de vagas oferecidas 

nos cursos de pós-graduação, entre 2009 e 2013, conforme quadro 5. 

 
Quadro 5. Evolução de número de vagas oferecidas nos cursos PG da UFBA 

NÍVEL 
NÚMERO DE VAGAS 

2009 2010 2011 2012 2013 

Mestrado 1.274 1.321 1.445 1.898 2.177 

Doutorado 626 618 685 830 859 

Total 1.900 1.939 2.130 2.728 3.036 

Fonte: SIAC/UFBA 

 

Em 2013, o número de vagas para os cursos de pós-graduação da UFBA aumentou em 14,7% 

(para os cursos de mestrado) e 3,5% (para os cursos de doutorado). Considerando a série 

histórica, entre 2009 e 2013 houve crescimento na oferta de vagas de 59,8%. 

 

O reflexo foi também correspondente no número de estudantes matriculados em 2013, como 

pode ser visto na quadro 14. No ano de 2013, considerando apenas o semestre de 2013.1, os 

percentuais obtidos indicam aumento de 14,17%, do número de estudantes matriculados no 

mestrado e 13,12% para o número de estudantes matriculados no doutorado, superando, 

antecipadamente, a meta de 10% ao ano estipulada no PDI para o quinquênio 2012-2016. 

 

 
Quadro 6. Evolução de número de matriculados no final de ano nos cursos PG da UFBA 

NÍVEL 
NÚMERO DE MATRICULADOS 

2009 2010 2011 2012 2013.1* 

Mestrado  2.293 2.216 2.364 2.547 2.908 

Doutorado 1.379 1.571 1.732 1.913 2.164 

Total 3.672 3.786 4.096 4.460 5.072 

*Dados preliminares referentes apenas ao semestre 2013.1.Fonte: SIAC/UFBA 
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Tomando como referência o período 2009-2013, o avanço foi especialmente marcante no caso 

de matriculados nos cursos de doutorado, pois o número total passou de 1.379 para 2.164, um 

crescimento de 38,7% nos quatro anos considerados. Entre 2009 e 2013 (considerando apenas 

o semestre de 2013.1), houve crescimento no número de estudantes matriculados de 59,93%, 

como pode ser visto no Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2. Evolução do número de matrículas na Pós-graduação 2006-2011 – UFBA. 

 

 

Ainda em referência ao período de 2009 a 2013, observa-se que entre 2009 e 2012 foram 

defendidas na UFBA 1.854 dissertações de mestrado e 586 teses de doutorado. Como o 

semestre 2013.2 está em andamento não foi possível aferir o total de defesas para o ano letivo 

de 2013.  

 

Em 2013, alunos matriculados em programas de PG stricto sensu da UFBA foram apoiados 

por aproximadamente 2.000 bolsas de mestrado e de doutorado, oriundas da CAPES, 

SESu,CNPq e FAPESB. É importante registrar que praticamente todos os alunos de 

doutorado qualificados para o recebimento de bolsa foram devidamente atendidos. 

 

Usando como base a avaliação em 2012, pois no momento de elaboração deste relatório ainda 

não temos o resultado da avaliação trienal da CAPES, os Programas de Pós-graduação da 

UFBA obtiveram resultados positivos. Temos 01 Programa com nível 07; 03 Programas com 

nível 06; 15 Programas com nível 05; 31 Programas com nível 04 e 21 Programas com nível 

Evolução das matrículas na Pós-graduação 
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03. Os Programas oferecidos em rede, bem como os recém-implantados, não foram avaliados. 

Dos 71 avaliados, a maioria (70,4%) é plenamente consolidada (nota quatro ou maior) e mais 

de um quarto (26,8%) pode ser considerado entre “muito bom” e “excelente” (nota cinco ou 

maior). Assim, a UFBA supera a tendência nacional em relação ao percentual de programas 

consolidados (65%), mas está aquém da tendência nacional, quando se trata de programas de 

alta qualidade (33%). 

Vários programas de apoio à pesquisa são operacionalizados pela PROPG, alguns são 

iniciativas da própria UFBA em parceria com outras Pró-reitorias, outros são programas 

vinculados a agencias externas à Universidade, listados a seguir: 

 PRÓ-FORTALECER - Programa de Apoio ao Fortalecimento de Programas/Cursos de Pós-

Graduação da UFBA. 

 PRÓ-CONSOLIDAR - Programa de Apoio a Consolidação de Programas/Cursos de Pós-

Graduação. 

 PROINTER - Programa de Apoio à Internacionalização Docente. 

 PROPEE - Programa de Apoio à Participação em Eventos Acadêmicos-Técnicos-Científicos 

no Exterior. 

 PROPI - Programa Pesquisador UFBA de Produtividade CNPq. 

 PRÓ-EVENTOS - Programa de Apoio à Organização de Eventos Científicos e/ou 

Tecnológicos da UFBA. 

 PRÓ-PARTICIPAR - Programa de Apoio à Participação em Eventos Acadêmicos-Técnicos-

Científicos de Alta Relevância. 

 PRÓ-PUBLICAR - Programa de Apoio à Revisão e Tradução de Manuscritos da UFBA para 

Publicação em Periódicos Científicos de Língua Estrangeira. 

 PRODOC – UFBA - Programa de Apoio a Pesquisadores Emergentes da UFBA. 

 PROAP - Apoia cursos de PG stricto sensu, em custeio de atividades acadêmicas e de 

pesquisa, além de manutenção de sua infraestrutura. 

 PRÓ-EQUIPAMENTOS - Apoia o suprimento de equipamentos de uso compartilhado para a 

melhoria da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nos programas de PG. 

 PDSE - Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior. 

 DS - Demanda Social - Oferece bolsas de mestrado e doutorado, em quotas. 

 PNPD - Programa Nacional de Pós-Doutorado. 

 PEC/PG - Programa Estudante Convênio de PG. 

 PRODOUTORAL – Programa de Formação Doutoral Docente. 

 PAEC-OEA-GCUB - Programa de Alianças para a Educação e Capacitação. 

(FONTE: PROPG, Relatório de Gestão, Ano 2013). 
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2.2.3 Extensão 

 

Em 2013 a PROEXT intensificou esforços para aumentar a sua eficiência da sua gestão, 

desenvolvendo diversas ações, dentre as quais se destacam: normatização; mapeamento e 

ajuste de fluxos de procedimentos; comunicação sobre fluxos de procedimentos; e atualização 

de sistemas informatizados. Além disso, visando a ampliação do número de registros de 

atividades de extensão, a PROEXT desenvolveu as seguintes ações: atrelamento do 

estabelecimento de convênio ao registro da ação no SIATEX; alteração do sistema GERE; e 

re-análise dos dados de registro do triênio. Em função dessas ações, foi possível oferecer um 

procedimento mais simples, mais claro para o usuário e garantir a inclusão de uma parcela 

importante das ações extensionistas financiadas no banco de dados de extensão da UFBA; dar 

visibilidade às ações de extensão da UFBA que utilizaram o GERE, porque foram 

previamente registradas no SIATEX.  

 

Nesse sentido, estabeleceu bases mais sólidas para o acompanhamento da ampliação do 

número de ações de extensão reconhecidas pela Universidade previsto no PDI. Essas 

alterações são muito recentes e não geraram aumento expressivo de indicadores já em 2013. 

Além disso, grandes oscilações em anos consecutivos sugerem que outros fatores influenciam 

no número de ações registradas e que uma série temporal mais longa será necessária para se 

perceber o impacto dessas ações estruturantes. 

 

Em relação ao acompanhamento do processo de certificação por participação em atividades 

de extensão, a PROEXT desenvolveu as seguintes ações: resgate das informações do GERE; 

resgate das informações do lato sensu, que resultaram nos seguintes impactos: os certificados 

emitidos pelo GERE passaram a ter as características exigidas pela Resolução 02/2012. Além 

disso, ao longo do 2° semestre as 10 ações que foram administradas pelo GERE e já 

finalizadas levaram à emissão de 6.495 certificados regulares. Assim, Em 2013, a PROEXT 

desenvolveu ações que permitiram gerar indicadores de certificação de extensão universitária 

mais completos, incluindo os sistemas SIATEX e GERE e os processos de cursos de pós-

graduação lato sensu. Porém, uma série temporal mais longa será necessária para se perceber 

o impacto das políticas de extensão da Universidade sobre o número de registros e de 

certificação. 
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No que diz respeito às ações indutivas para a qualificação da extensão universitária, a 

PROEXT proporcionou encontros direcionados a extensionistas da universidade (professores, 

servidores técnico-administrativos e estudantes), para discussões conceituais e metodológicas 

e para a troca de experiências em ações concretas de extensão. Estas ações são apresentadas 

no quadro 6. 

 
Quadro 6 – Número de ações de qualificação da extensão  

Ação Indicador Quantidade 

Extensão: a bola da vez Número de palestras 14 

Número aproximado de ouvintes 120 

 

 

SEMEX  2013 

Número de palestras e mesas redondas 4 

Número de inscritos 396 

Número de trabalhos inscritos 111 

Número de pareceres emitidos 229 
FONTE: PROEXT, Relatório de Gestão ano Base 2013 

  

 

Outra ação importante da PROEXT foi a adoção do sistema de avaliação por pares para a 

destinação dos recursos disponíveis para o fomento a atividades de extensão, visando, por um 

lado, garantir a seleção das propostas mais meritórias e, por outro lado, ampliar o quadro de 

pessoas envolvidas com a qualidade em extensão. Ainda no final de 2013 foi criada uma 

página no sistema Moodle UFBA (http://www.moodle.ufba.br/course/view.php?id=13632) 

para facilitar o contato da equipe da PROEXT com os proponentes de projetos e programas de 

extensão aos Editais ProExt-MEC, que representa a principal fonte de financiamento público 

a ações de extensão no país. Esta página permitirá o contato facilitado não apenas entre cada 

proponente e a PROEXT, mas também entre os próprios proponentes, permitindo o 

compartilhamento de documentos e idéias que sejam úteis para ampliar a competitividade das 

propostas. 

 

O impacto esperado para essa ação é a melhoria das propostas oriundas da UFBA e a 

ampliação do número de propostas da Instituição contempladas com recursos do MEC. Os 

indicadores para a avaliação desse impacto só estarão disponíveis em meados de 2014. 

O quadro a seguir sintetiza todas as ações promovidas pela PROEXT: 

 

 

 

 

http://www.moodle.ufba.br/course/view.php?id=13632
http://www.moodle.ufba.br/course/view.php?id=13632
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Quadro 7. Número de ações desenvolvidas na Extensão em 2013. 

Ação Indicador Quantidade 

 

Pibiex 2013-

2014 

Número de propostas avaliadas 101 

Número de envolvidos (proponentes + avaliadores) 261 

Eventos, cursos, 

produtos 2013 

Número de propostas avaliadas 78 

Número de envolvidos (proponentes + avaliadores) 82 

Cursos livres 

UFBA/MAM-

Ba 2013 

Número de propostas avaliadas 6 

Número de envolvidos (proponentes + avaliadores) 11 

 

ACCS 2013 

Número de propostas avaliadas 57 

Número de envolvidos (proponentes + avaliadores) 64 

 

Total 

Número de propostas avaliadas 242 

Número de envolvidos (proponentes + avaliadores) 418 
FONTE: PROEXT, Relatório de Gestão ano Base 2013 

 

 

Em relação à meta de propostas para a extensão no PDI, a PROEXT elaborou proposta de 

alteração de critérios para avaliação de progressão funcional e encaminhou uma série de 

sugestões de alteração das normas, incluindo: equiparação dos critérios de pontuação das 

atividades de extensão com as atividades de pesquisa (por exemplo, coordenação e 

participação de projetos de pesquisa/extensão; elaboração de relatórios de pesquisa/extensão; 

orientação de estudantes de iniciação à pesquisa/extensão); inclusão de pontuação por 

atividades de divulgação científica etc, cujo texto aguarda a apreciação do CONSUNI. 

 

No tocante à meta ‘ampliação do número de bolsas de iniciação à extensão universitária em 

300% até 2016’, por meio da diversificação de sua origem e do fortalecimento do Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão Universitária (PIBIEX), a PROEXT desenvolveu as 

seguintes ações: Ampliação do número de bolsas concedidas pelo Programa PIBIEX; 

diversificação das fontes de oferta de bolsas de iniciação à extensão e auxílios a estudantes; 

garantiu a manutenção do número de bolsas concedidas pelo Programa ACCS. O resultado 

dessas ações pode ser verificado pelo aumento de bolsas concedidas pela PROEXT, conforme 

demonstrado no quadro 8. 
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Quadro 8. Quantidade de bolsas e ações apoiadas pela PROEXT em 2012-2013 

Ação Indicador 
Quantidade Aumento 

% 2012 2013 

Edital PIBEX 
Bolsas concedidas 80 100 16% 

Ações apoiadas 45 58 6% 

Editais PROEXT 

Cursos/Eventos/Cursos 

livres 

Bolsas concedidas 0 62 100% 

Ações apoiadas 0 39 
100% 

ACCS 
Bolsas concedidas 88 87 -1,3% 

Ações apoiadas 88 88 0% 

Apoios não associados a 

editais 

Bolsas concedidas 0 37 100% 

Ações apoiadas 0 12 100% 

TOTAL 
Bolsas concedidas 168 286 70% 

Ações apoiadas 133 197 48% 
FONTE: PROEXT, Relatório de Gestão ano Base 2013 

 

Em 2013, 100 (cem) estudantes receberam bolsas do Edital PIBIEX 2013, 20 a mais do que 

no ano anterior. Com essa ampliação do número de bolsas, o número de projetos atendidos 

pelo programa passou de 45 (quarenta e cinco) em 2012 para 58 (cinquenta e oito) em 2013, 

conforme o gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Número de bolsas concedidas pela PROEXT em 2012 e 2013. 

 

 

O total de número de bolsas de iniciação à extensão e auxílios financeiros concedidos pela 

PROEXT passou de 168 (apenas Editais PIBIEX e ACCS) em 2012 para 286 em 2013 

(Editais PIBIEX, ACCS, PROEXT/Eventos, PROEXT Cursos e PROEXT/Cursos Livres 

UFBA/MAM-BA, além dos apoios não associados a editais), o que representou uma 

ampliação de 70%. Do mesmo, o número de registros experimentou um aumento da ordem de 

40%, em termos absolutos são 847 ações registradas em 2013, contra 604 registradas em 

2012. 
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Os procedimentos relacionados à criação, oferta e fomento às ACCS desenvolveram-se de 

modo adequado na grande maioria das Unidades Universitárias, incorporando-se ao 

cronograma de planejamento didático dos Departamentos. A evolução das ACCS nos últimos 

4 anos pode ser acompanhada numa série histórica apresentada na quadro 18. É possível 

verificar como esta atividade vem se consolidando na UFBA, sustentando um número de 

atividades oferecidas (88), envolvendo 20 Unidades Universitárias e um crescente número de 

estudantes participantes. Em 2013 houve um crescimento de 9,8% de alunos participantes em 

relação ao ano anterior e, se comparado com o ano de 2010, o crescimento foi de 107%. 

 

 

Quadro 9. Número de ACCS oferecidas, número de Unidades e alunos participantes entre 2010 e 

2013. 

 

Indicador 

Quantidade 

2010 2011 2012 2013 

Número de Editais lançados 2 2 2 2 

Número de ACCS oferecidas 51 82 88 88 

Número de Unidades envolvidas 19 19 19 20 

Número de bolsas concedidas 52 82 88 87 

Número de auxílios (pesquisadores) 0 0 0 88 

Número de estudantes matriculados 640 997 1.208 1.327 

FONTE: PROEXT, Relatório de Gestão ano Base 2013 

 

 

 

2.2.4 Pesquisa e Inovação 

 

 

A Pró-reitoria de Pesquisa Criação e Inovação- PROPCI desenvolve diversas ações visando a 

promoção e apoio às atividades de pesquisa e inovação, destacando-se o ACTA12, o Edital 

PROUFBA (articulando pesquisa, inovação, extensão e ensino), os Editais Pró-Publicar, 

PRODOC e PROPI (articulando pesquisa, inovação e pós-graduação), e os Editais E-Livro, 

viabilizando a publicação em livro eletrônico. Tais ações vêm contribuindo para o aumento 

gradativo de bolsas concedidas pela PROPICI, como pode ser acompanhado na quadro 10: 

 



29 
Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2013 – Comissão Própria de Avaliação 

Quadro 10. Quantidade de bolsas concedidas nos diversos Programas de apoio à Pesquisa e Inovação 

em 2013, ano base 2012. 

ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA QUANTIDADE 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC 1.241 

Prog. Inst. De Bolsas de Iniciação Científica Jr – PIBIC Jr 64 

Iniciação Científica de Programas Institucionais de Pesquisa/UFBA 99 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica – PIBIT 69 

Programa Institucional Russel-Wood/UFBA 2 

Programa Jovens Talento 76 

Programa Ciência sem Fronteiras – CsF (CNPq e CAPES) 244 

Programa de Bolsas Especiais de Monitoria/UFBA – PROFICI 100 

Auxilio participação no PROFICI/UFBA 2.071 

Auxilio premiação PublIC/UFBA e Premiação Inventores/UFBA 17 

Outros auxílios/UFBA(Tutoria de alunos PG em planos IC e IT; Participação no 

Seminário Pesquisa Estudantil. 
1.481 

Produtividade em pesquisa CNPq 245 

TOTAL 5.464 

Fonte: PROPLAN/UFBA em Números 2013 

 

Em relação ao ano anterior, houve um aumento significativo das bolsas de Iniciação 

Científica – PIBIC. Foram concedidas 944 bolsas PIBIC e este número se ampliou para 1.241, 

um aumento de 31,4%. O mesmo aconteceu em relação às bolsas PIBIT, que aumentou de 42 

no ano anterior para 69, um aumento de 64,3%. O esforço especial foi dispensado ao 

Programa Ciência sem Fronteiras, não somente na concessão de bolsas (244), como também 

no treinamento de alunos em língua estrangeira (Inglês, Francês, Espanhol. Alemão e 

Italiano), o Programa de Proficiência em Língua Estrangeira da UFBA, com 100 bolsas 

concedidas e 2.071 auxílios de participação. Ainda em relação à concessão de bolsas, vale 

destacar o aumento de bolsas de produtividade do CNPq, um importante indicador de 

qualidade do pesquisador, que em 2012 alcançou a marca de 245 bolsas, contra 222 

concedidas no ano anterior, registrando um aumento de 10,3%. 

 

No que tange aos grupos de pesquisa organizados e cadastrados no Diretório de Pesquisa do 

CNPq, a situação da UFBA é apresentada no quadro 11, abaixo. 
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Quadro 11. Quantidade de grupos de pesquisa na Plataforma do CNPq em 2013, ano base 2012. 

GRUPOS DE PESQUISA NA PLATAFORMA CNPq/UFBA QUANTIDADE 

Grupos certificados 526 

Pesquisadores 3.779 

Doutores 2.651 

Estudantes 5.732 

Técnicos 661 

Linhas de Pesquisa 2.242 

Fonte: PROPLAN/UFBA em Números 2013 

 

E a situação relativa à produção científica, apresentada no quadro 12. 

 

Quadro 12. Produção Acadêmica de Pesquisa e Inovação, UFBA 2013, ano base 2012. 

PRODUTO QUANTIDADE 

Artigos Científicos na Web of Science 692 

Produtos tecnológicos protocolados para apropriação 33 

Contratos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia 20 

Patentes concedidas 1 

Licenciamento de propriedade industrial executado  1 

Empresas spinoff geradas 5 

Trabalhos apresentados em seminários institucionais de pesquisa e pós-

graduação 
1.226 

Eventos e Seminários na ACTA12 46 

Fonte: PROPLAN/UFBA em Números 2013 

 

A indução à pesquisa, criação e a inovação nos campi do interior e em áreas estratégicas, 

resultou, no ano de 2012, com 13 projetos de inovação, capacitação de 129 servidores da 

UFBA em idioma estrangeiro, através do PROFICI, com atendimento a 100% da solicitação 

de bolsas nos campi do interior.  

 

Os dados relativos ao ano de 2013 não estavam disponíveis na ocasião do fechamento deste 

relatório, portanto, os dados apresentados foram retirados da publicação UFBA em Números 

2013, ano base 2012. 
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Internacionalização da Universidade 

 

Em 2013 foram firmados 56 (cinquenta e seis) novos acordos, Convênios, Cooperações e 

Parcerias com diversas Instituições Acadêmicas Estrangeiras em diferentes Países tais como: 

Austrália, Escócia, Inglaterra, Cuba, Luxemburgo, Reino Unido, República Tcheca, 

República de Benin e Turquia (1,58%); Alemanha, Colômbia, Argentina, Bélgica, Dinamarca, 

Comunidade Europeia, Congo e Espanha (3,57%), Angola, Itália e Canadá (5,35%); Portugal, 

7,14%; EUA, 16,07%; França (17,85%). 

 

Renovação dos Acordos firmados em 2013; Colômbia, Dinamarca, França e México (11,1 

%); Portugal e Itália (22,2%). Total dos novos acordos renovados entre a AAI e Instituições 

Estrangeiras: 09 

 

Em 2013 foram firmados Termo Aditivo aos Acordos e Cooperação com Instituições 

Acadêmicas Estrangeiras dos seguintes Países: Alemanha, Argentina e EUA (1,58%); 

Colômbia (23,07%) e Portugal (46,15%). Total de Termos Aditivos firmados (13). 

 

Em 2013 foram firmados Acordos de Co-tutela de Tese de Doutoramento com Instituições 

Acadêmicas Estrangeiras nos seguintes Países: França (83,6%); Portugal (1,58%;). Total de 

Acordos de Co-Tutela firmados (06). 

 

Em 2013 foram firmados Acordos de Co-tutela com Instituições Acadêmicas Estrangeiras 

com a França. Total de Termos Aditivos firmados (06). 

 

Intercâmbios de Natureza Acadêmica 

Em 2013 participação de alunos da UFBA em Mobilidade Acadêmica nos seguintes Países: 

Austria (1,8%); Alemanha e França (9,09,%); Argentina (5,45%).Itália (7,27%). EUA 

(10,9%), Espanha (16,36%), Portugal (14,54%). Total de alunos enviados para intercâmbio: 

(55).  

 

Nota: Por conta do movimento grevista em 2013 nas IFES, foram enviados em 2013.1, para 

intercâmbio, doze estudantes.  Em 2013.2, mais quarenta e três estudantes perfazendo o total 

de 55 estudantes enviados para intercâmbio. 
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Alunos Estrangeiros recebidos pela UFBA 

Em 2013.1, a UFBA recebeu alunos estrangeiros dos seguintes Países: Alemanha (17,18%); 

Itália, Canadá e Colombia (3,12%); Nigéria. México e Coreia do Sul (1,56%); Dinamarca 

(4,68%); França (9,37,%); Portugal (7,81%); Total de alunos recebidos pela UFBA em 2013.1 

(64) 

 

Em 2013.2, a UFBA recebeu alunos estrangeiros dos seguintes Países: Alemanha, percentual 

13,48%; Argentina, Colômbia, Inglaterra, Nigéria, Noruega e República Tcheca (1,12%); 

Espanha (24,71%); França (13,48%); Itália (6,74%); México (2,24%) e Portugal (6,74%;). 

Total de alunos estrangeiros recebidos na UFBA em 2013.2 (89).  

 

Delegações recebidas durante o ano de 2013 pela AAI/ UFBA de Instituições de vários 

Países (total 36) 

Michigan State University; Universidad De Cuyo, Mendoza, Argentina; Rmit University, 

Australia; Universitá Di Roma; Dundee University; Georgia State University; Aliança De 

Universidades Na Região Ruhr (Uamr - University Alliance 

Metropolis Ruhr) E A Universidade Técnica De Munique (Technische Universität Münc; 

Consulado Da Austrália, São Paulo Hen - Tum); Universidade De Santiago De Compostela; 

Universidade De Copenhagen; Temple University; Universidade De Santiago De 

Compostela; Universidade Nova De Lisboa; San Diego State University; Rutgers University; 

University Of Alberta; Escritório Comercial Do Governo Do Canadá; Assessor Internacional 

Da Universidade Autônoma De Barcelona; Universidade Rennes 1 ; Escritório Comercial Do 

Governo Do Canadá; Assessor Internacional Da Universidade Autônoma De Barcelona; 

Profa. Christina Chávez – Coordenadora Do Pmcc (Ufba) Com O Prof.  Do Blekinge Institute 

Of Technology U. Mannheim; Center For International Partnerships In Higher Education  Do 

Institute International Education (Iie); Michigan State University; Queens College, Cuny 

Rmit University, Melbourne, Autralia; Kennesaw State University Savannah State University; 

Florida A & M University; Hcubs  - Alabama State University; Dillard University; Drake 

State; Community And Technical College; Jackson State University; North Carolina A&T 

State University; Southern University;Hampton University (Tbc); Fulton County Chairman 

John Eaves & Group Of Universities Leaders On An Education Mission Trip To Both Bahia 

And Recife Between Sept. 7 And 14; Bangor University (Reino Unido); Chuo University, 

Japan; Université De Strasbourg; Temple University; Aarhus University, Denmark. 
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Outras Ações Internas 

 

Participação em Seminários da UFBA, a exemplo do ACTA, e divulgação nas unidades, e por 

meios eletrônicos, de eventos e oportunidades envolvendo a mobilidade e a 

internacionalização para a comunidade da UFBA. 

Em 2013 foram oferecidas (5 bolsas p/semestre impar  -  mobilidade graduação ). Bolsas 

Santander Portugal; (5 bolsas p/semestre par – mobilidade graduação) Bolsas Santander 

Argentina; Bolsas Prudential Foundation – The Washington Center/TWC; Bolsa para 

docentes das Humanidades, por um período de 4 a 8 semanas, na Michigan State University) 

fellowship Emílio Silva; CAPES-FIPSE / Bolsa Michigan State University (4 bolsas, por um 

período de 3 meses; do programa internacional e inter-institucional envolvendo a UFBA, a 

UFPA e a Michigan State University); Bolsas da Universidade de Oslo e Akershus University 

College of Applied Sciences, Noruega: 1 bolsa integral para o Programa de Pós-Graduação 

em Bem Estar Social Internacional e Políticas da Saúde para concluintes e egressos da UFBA 

nas áreas de: serviço social, enfermagem, fisioterapia, medicina, ciências sociais e humanas e 

1 bolsa integral para o para Programa de Educação Multicultural e Internacional da Faculdade 

de Educação e Estudos Internacionais para concluintes e egressos da UFBA licenciados nas 

áreas de educação ou das ciências sociais; Bolsas Programa Preciosa/ERASMUS promover a 

mobilidade acadêmica de estudantes  pesquisadores, docentes e corpo técnico-administrativo 

– de 14 países da América Latina _ para realizarem estudos e/ou pesquisas em 8 universidades 

da Europa. 

 

Em 2013 a AAI contou com a participação de várias Unidades e Órgãos da UFBA, 

SANTANDER, IHAC, ABCUs, representante da Casa Branca,”I Missão Educacional Fulton 

da (Georgia, EEUU)”; SEPROMI; SERINTER, Hotel Sheraton MEC, GCRUB; IGEO/SECIS 

(Prefeitura Municipal de Salvador); Museu Nacional da República, para a realização de 

Seminários, Simpósios e eventos. 

 

O Programa em Desenvolvimento e Gestão Social foi convidado pelos ministérios do 

Planejamento e de Integração para representar o Brasil no evento internacional “Políticas e 

Instrumentos para LaCohesiónTerritorial”, coordenado pela Rede Eurosocial, em Bogotá, em 
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setembro de 2012, tendo sido a única experiência em educação profissional em nível de pós-

graduação apresentada, bem como pela Secretaria Estratégica da Presidência da República 

para elaborar os cenários de gestão social em 2020. 

 

 

 

2.3 Dimensão 3 – A Responsabilidade Social. 

 

Responsabilidade social é um conceito amplo. Porém, no âmbito do SINAES o foco 

estabelecido é a inclusão social e a contribuição da Instituição ao desenvolvimento social e 

econômico, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural (CONAES, 2004). 

 

A contribuição da UFBA neste campo é enorme e pode ser comentada a partir de dois vetores: 

a contribuição para o desenvolvimento social e econômico do Estado, e a contribuição para o 

desenvolvimento científico, cultural e artístico, inclusive a defesa do patrimônio. 

 

No que diz respeito o primeiro vetor, desenvolvimento social e econômico, a UFBA tem 

investido fortemente na interiorização da educação superior no Estado da Bahia. A 

implantação do Campus Anísio Teixeira, localizado em Vitória da Conquista, oferece 06 

cursos de graduação e 03 cursos de pós-graduação, a um total de 1002 estudantes; o Campus 

Edgard Santos, localizado em Barreiras, oferece 12 cursos de graduação e 01 curso de pós-

graduação a um total de 1.461 alunos. A implantação destes dois pólos de educação superior 

em regiões estratégicas do Estado da Bahia facilitou a vida de milhares de famílias, 

garantindo a inclusão de jovens, que por residirem em regiões distantes da Capital do Estado, 

teriam dificuldades em ingressar no ensino superior. Além disso, a criação da 

Superintendência de Educação à Distância, com a perspectiva de ampliar a oferta desta 

modalidade de cursos na UFBA, será mais uma iniciativa de alcançar populações residentes 

no interior do Estado, contribuindo para a capacitação de professores e qualificação de 

profissionais. 

 

Os Campi Anísio Teixeira e Edgard Santos contribuíram para a formação de 227 alunos, 

diplomados em 2012. 
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O esforço para a interiorização do ensino superior foi complementado por uma série de ações 

de apoio ao estudante, que será detalhado na dimensão ‘Políticas de apoio ao estudante’. 

Porém, vale a pena citar alguns equipamentos mantidos pela UFBA para garantir ao estudante 

de outras regiões condições mínimas de permanência na Universidade, tais como:  

 Residências universitárias – recuperação das residências já existentes (3), e construção 

de mais uma residência nas cercanias do Campus da Federação/Ondina. 

 Restaurante Universitário 

 Creche 

 Serviço Médico e Odontológico. 

 O programa de Bolsa-Moradia. 

 Programa de Bolsa-alimentação. 

 Bolsa Acolhimento 

 Bolsa Incluir 

 Transporte ( BUZUFBA) 

 

E Programas, tais como: O Programa Permanecer, Programa de Atenção à Vida Universitária 

etc, que, através de bolsas destinadas a estudantes com comprovada dificuldade financeiras, 

não teriam condições de se manterem na Universidade. Cerca de 11.700 alunos foram 

atendidos com algum tipo de benefício. 

 

Em 2013, foi alcançada a meta que buscava a reserva de 50% das vagas para cotistas e 50% 

das vagas para não-cotistas em situação de vulnerabilidade social e econômica em todos os 

programas de assistência estudantil. A ampliação, reequipamento e reestruturação do Serviço 

Médico Universitário Rubens Brasil, tornando-o Centro de Promoção da Saúde da UFBA foi 

iniciada e parcialmente alcançada em 2012. 

 

O segundo vetor, contribuição para o desenvolvimento científico, cultural e artístico, inclusive 

a defesa do patrimônio, a UFBA desenvolve uma série de atividades, conforme apresentadas a 

seguir: 

 Através do apoio da Pró-reitoria de Extensão, o evento ‘Café Científico’ possui três 

sub-eventos, cujo principal objetivo é promover o debate acerca de temas da 

atualidade. O ‘Café Científico Salvador’, com periodicidade mensal. O ‘Café 

Científico Acta’ consiste numa série especial de eventos que ocorre durante a Semana 

de Arte, Cultura, Ciência e Tecnologia (ACTA) da UFBA e, finalmente, o ‘Café 
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Científico UFBA’, com periodicidade trimestral, traz pesquisadores renomados em 

sua área para falar com o público universitário e a sociedade sobre temas científicos, 

relevantes na atualidade. 

 Programa Agenda Arte, Cultura e Ciência, cujo objetivo é produzir uma agenda 

artística, cultural e científica digital para divulgar ao público interno e externo à 

UFBA. 

 Doze apresentações da Orquestra Sinfônica da UFBA. 

 Seis apresentações do Madrigal da UFBA. 

 Cinqüenta e três apresentações da Companhia de Teatro da UFBA. 

 Quatorze apresentações do Grupo de Dança Contemporânea da UFBA. 

 

Algumas dessas atividades produzem impacto significativo, tais como o Café Cientifico, por 

exemplo, cujos links de transmissão on line das palestras chega a 3.908 visitas. O Projeto 

ACTA tem 4.500 seguidores nas redes sociais. 

 

 

2.4 Dimensão 4 – A Comunicação com a Sociedade   

 

A UFBA mantém canais de comunicação internos, voltados para a própria comunidade 

universitária, utilizando a internet. As listas de discussão (docentes, todos, etc), tem se 

mostrado uma excelente forma de difusão da informação, bem como, de debates de temas de 

interesse universitário. A Rádio FACON, vinculada à Faculdade de Comunicação da UFBA, 

tem prestado bons serviços, tanto para o entretenimento, como para veiculação de 

informações de interesse, sobretudo dos estudantes. A CPA tem utilizado a Radio FACON 

para prestar esclarecimentos sobre avaliação, especialmente sobre a participação dos 

estudantes no ENADE, alertando-os quanto aos prazos de inscrição, de acesso ao questionário 

e data do exame. 

 

Outros meios são utilizados para a comunicação mais ampla com a sociedade, a exemplo do 

Portal UFBA. O Portal é uma poderosa ferramenta de comunicação, onde o público tem 

acesso a todas as informações referentes à UFBA, notícias em destaque, prazos, calendários, e 

informações específicas sobre os cursos, sobre as Unidades Acadêmicas. Um destaque para o 
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conteúdo disponibilizado no Portal UFBA é a Carta de Serviços ao Cidadão, que reúne 

informações detalhadas sobre todos os serviços oferecidos pela UFBA à comunidade. 

 

O Boletim UFBA em Pauta, com acesso livre através do Portal UFBA na internet, atualiza 

diariamente notícias sobre a Universidade e pode ser seguido pelo Facebook e Twitter, uma 

iniciativa importante para aproximação do público mais jovem. 

 

Outro canal de comunicação com a sociedade é a TV UFBA, sob responsabilidade da 

PROEXT, cuja meta é transformar a TV-UFBA em um laboratório de formação de estudantes 

e em uma ferramenta central da política de visibilidade das atividades acadêmicas da UFBA e 

de formação de estudantes por meio de sua reestruturação e redimensionamento. Neste 

sentido, a PROEXT prevê as seguintes ações: Implementação de nova estrutura 

organizacional; reformulação da grade de programação e criação de identidade visual para 

cada programa; elaboração de plano de mídia para aumentar a visibilidade dos vídeos 

produzidos pela TV UFBA e estimular o seu reconhecimento entre o público interno e externo 

à Universidade; e pesquisa e projeto de orçamento para solicitação novos equipamentos. 

 

As ações executadas permitiram estruturar melhor a dinâmica de trabalho na TV UFBA, a 

partir do segundo semestre de 2013 quando começou a adoção dos planos de reestruturação 

da TV. A programação em dezembro foi de 13 programas publicados, com 13.017 

visualizações, apesar das instalações de trabalho e as condições precárias de infra-estrutura 

reduziram e limitaram a capacidade produtiva da TV. Além disso, houve restrição da 

mobilidade e dinâmica do trabalho por não dispormos de um carro destinado a apoiar as 

atividades da TVUFBA. 

 

 

2.5 Dimensão 5 – As Políticas de Pessoal      

 

  

A situação da UFBA em relação ao corpo docente pode ser observada nos quadro 13 e 14, 

apresentados a seguir: 
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Quadro 13. Número de professores do quadro permanente da UFBA por titulação e regime de trabalho, em 2013, 

ano base 2012. 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO TOTAL 

 20h 40h DE  

DOUTORADO 121 144 1.303 1.568 

MESTRADO 145 76 349 570 

ESPECIALIZAÇÃO 24 14 21 59 

GRADUAÇÃO 41 25 16 82 

TOTAL 331 259 1689 2.279 

Fonte: PROPLAN, UFBA em Números 2013. 

 

 

Quadro 14. Número de professores substitutos e temporários da UFBA, por titulação e regime de trabalho em 

2013, ano base 2012.  

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO TOTAL 

SUBSTITUTOS 20h 40h  

Doutorado 1 0 1 

Mestrado 1 0 1 

Especialização 4 0 4 

Graduação 129 95 224 

TOTAL 135 95 230 

TEMPORÁRIOS 20h 40h  

Doutorado 4 3 7 

Mestrado 10 9 19 

Graduação 91 52 143 

TOTAL 105 64 169 

Fonte: PROPLAN, UFBA em Números 2013. 

 

Em 2012, alcançou-se, parcialmente, a meta de ampliar em pelo menos 337 códigos de vagas 

o banco de professor equivalente, com a realização de concursos que resultaram na nomeação 

de 109 professores, representando 32,34% da meta estabelecida. Quanto à meta de elevação 

do número de docentes doutores em 80% até 2016, não é possível ser avaliada em dois anos, 

um investimento na qualificação docente com vistas a elevar o número de doutores leva pelo 

menos 3 anos para aparecer os primeiros resultados, ainda assim, houve elevação de 5% em 

relação ao ano anterior. 
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Para a promoção e ampliação do número de professores permanentes nos programas de Pós-

Graduação da UFBA, envolvendo doutores que ainda não atuam na Pós-Graduação, desde 

2012 a PROPG vem buscando conceder apoio financeiro a projetos de pesquisa e a novos 

doutores, cujos projetos tenham sido aprovados em agências de fomento, mas que não foram 

contemplados com bolsas. Esse apoio financeiro tem como contrapartida a preparação desses 

doutores para inserção, como docentes, nos programas de pós-graduação. 

 

Em relação aos servidores técnico-administrativos, a situação atual é apresentada no quadro 

15. 

Quadro 15. Número de servidores técnico-administrativos da UFBA por escolaridade, em 2013, ano base 2012. 

ESCOLARIDADE NÚMERO DE SERVIDORES 

Fundamental 271 

Ensino Médio 1.034 

Ensino Superior 863 

Especialização 810 

Mestrado 201 

Doutorado 79 

TOTAL 3.258 

Fonte: PROPLAN, UFBA em Números 2013. 

 

Em 2012, alcançou-se, parcialmente, a meta de ampliar em pelo menos 356 cargos de 

referência do pessoal Técnico-Administrativo, pela realização de concurso público que 

permitiu a nomeação de 142 servidores, representando 40% da meta. 

 

Em relação ao desenvolvimento dos servidores da UFBA, foram realizados cursos de 

capacitação técnica, desenvolvimento gerencial e de habilidades linguísticas com 27 turmas 

de cursos presenciais e quatro turmas na modalidade a distância, totalizando 1.225 servidores 

certificados, sendo 1.043 certificados em cursos presenciais e 143 certificados em cursos a 

distância, correspondendo a 98.79% de meta física executada. Os cursos tiveram uma carga 

horária total de 41.665 horas, sendo 11.605 horas presenciais de capacitação e 30.060 horas 

de cursos na modalidade EAD e uma média de 43 alunos por turma. 

 

Também tem sido elaborado um conjunto de ações e de disposições normativas, de estudos e 

diagnósticos que permitam traçar o perfil cultural e organizacional da universidade que 
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objetivam atingir a meta de contribuir para o desenvolvimento de uma cultura organizacional 

com base em valores, hábitos e normas marcados pelo comportamento ético em que a 

responsabilidade de cada um e de todos pelos serviços prestados seja uma marca que 

identifique a UFBA como uma Instituição Pública. 

 

O Núcleo de Seleção realizou concursos públicos para servidores técnico-administrativos e 

docentes num total de 272 vagas reservadas. Este ano foram nomeados 131docentes e 143 

técnico-administrativos, através dos Editais 01/2013: (concurso para docentes) Vagas: 142 até 

o momento, considerando as diversas inclusões de novas Áreas de Conhecimento por meio de 

editais de inclusão; Edital 02/2013: (concurso para servidor técnico-administrativo), 6 vagas – 

Candidatos já nomeados e em fase de posse e início de exercício; Edital 03/2013: (concurso 

para servidor técnico-administrativo. Realização do concurso previsto para o dia 08/12/2013. 

UFOB: 1 vaga; UFBA Conquista: 06 vagas; UFBA: Salvador: 114 vagas. 

 
A UFBA, dando continuidade à política de qualificação de pessoal, promoveu, através da 

PRODEP, diversos cursos e treinamentos, conforme demonstrado nos quadros 16, 17 e 18. 

 
Quadro 16 – Cursos de capacitação presenciais realizados pela UFBA em 2013. 
 

PROGRAMA EVENTOS/CURSOS CH CONCLUINTES 

Línguas 
Português 30 30* 

Leitura e Produção de Textos 90 09 

Gestão Estratégica 

Gestão Pública 32 09 

Planejamento Estratégico 28 16 

Gestão Estratégica de Pessoas 28 09 

Segurança do 

Trabalhador 

Noções de Biossegurança 22 33 

Riscos Biológicos 22 33 

Noções de Segurança, Higiene e Saúde 44 33 

Noções de Riscos Físicos e Químicos 44 33 

Gestão de Resíduos Químicos e 

Biológicos 

16 33 

Formação em EAD Didática e Metodologia para o ensino a 

distância 

60 36 

Atualização 

Administrativa 

Elaboração de Editais e Termo de 

Referência 

20 28 

Cerimonial  32 08 

Aquisição de Materiais e Serviços  32 21 

Sistema de Bibliotecas 
Oficina Prática de Encadernação: 

Reparos de livros didáticos 
40 40* 

Sistema de Tecnologia 

da Informação 
Request Tracker 20 10 

Maternidade Climério 

de Oliveira 

Atualização na Assistência de 

Enfermagem ὰ Gestante no Pré-parto 
90 18 
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Quadro 16. Continuação 

Complexo HUPES 

Gestão Organizacional 112 18 

Desenvolvendo e Liderando Pessoas 45 06 

Saúde e Melhor Qualidade de Vida 24 15 

Curso Itinerante de Combate a Incêndio 76 463 

Qualidade no Atendimento ao Usuário – 

Turma A (HUPES) 

25 05 

Qualidade no Atendimento ao Usuário – 

Turma B (HUPES) 

25 11 

Simulação de Abandono de Área e 

Segurança do Usuário em Caso de 

Sinistro 

10 23 

Atualização em Enfermagem Clínico 

Cirúrgico 

102 32 

Palestra Mapa de Risco 04 50 

TOTAL 1037 952 

* Número estimado. 
Fonte: Relatório anual doCDH/PRODEP-2013 
 
 
 
Além disso, foram promovidos cursos de capacitação nas Unidades localizadas no Interior do 

Estado, conforme quadro 17. 

 

Quadro 17- Interiorizaçãodas Ações de capacitação promovidas pela UFBA em 2013. 

ATIVIDADE UNIDADE /ÓRGÃO CONCLUINTES SITUAÇÃO 

Curso Excelência no 

Serviço Público 

(Programa Gestão 

Administrativa EAD) 

ICADS/Barreiras 

IMS/Vitória da Conquista 

Oliveira dos Campinhos 

02 

03 

03 

Em 

andamento 

Curso Tecnologias 

Educacionais (Programa 

Formação em EAD) 

MEV/Oliveira dos Campinhos 05 
Em 

andamento 

Didática e Metodologia 

para o Ensino a 

Distância (Programa 

Formação em EAD) 

MEV/Oliveira dos Campinhos 07 Concluído 

TOTAL  20 - 

Fonte: Relatório anual doCDH/PRODEP-2013 

 

Além das ações de capacitação, é importante registrar o esforço desenvolvido pela 

Universidade para melhoria da qualidade de vida dos seus servidores, a exemplo dos 

Programas para Preparação da Aposentadoria e do Programa Bem Viver, discriminados a 

seguir: 

 

 Programa Planejando seu futuro: Transição para Aposentadoria 

A metodologia do Programa Planejando seu Futuro foi alterada devido ao número de 

participantes no workshop de abertura. Após avaliação da atividade, concluiu-se que não 
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seria viável a formação de um grupo e optou-se pela realização das oficinas e palestras 

temáticas com novas inscrições na tentativa de mobilizar não só o público-alvo do programa, 

mas também obter maior adesão dos demais servidores dessa Universidade. O demonstrativo 

das ações que foram realizadas no programa, bem como os períodos, as unidades/órgãos e o 

número de participantes beneficiados estão no quadro abaixo: 

 

Quadro 18– Demonstrativo das Ações Desenvolvidas no Programa Planejando seu Futuro: Transição para 

Aposentadoria – 2013 

AÇÕES PERÍODOS UNIDADES/ÓRGÃOS 
Nº DE 

PARTICIPANTES 

Palestra: Vida Pós-

Carreira 
13.03.2013 

ADM–BIC–BIO–CDH-EMUS–

FACED–FAR–MAT-NUT-

PCU–POLI- PROAD–

PROPLAN–SMURB - SUPAD 

18 

Workshop Planejando 

seu Futuro 
03.04.2013 

FACED-DAN-DCA-QUI-

CRECHE-HUPES-ISP 
17 

Oficina Planejando sua 

Pós-Carreira 
30.07.2013 

SUMAI-BIO-PROAD-ADM-

POLI-PPEQ 
13 

Oficina Legislação para 

Aposentadoria 
29.05.2013 

EMUS-BIO-QUI-SSOA-

PROAE-POLI-FACED- 
19 

Oficina Transição para 

Aposentadoria: 

Possibilidades de Auto 

desenvolvimentos 

15.05.2013 QUI-EMEV-FACED-DAN 9 

Oficina Aposentadoria: 

Uma Nova Etapa na 

Família 

17.07.2013 FACED-BIO-PROAD 5 

Palestra: Saúde e 

Longevidade 
04.07.2013 BIO-QUI-ISP-SUMAI 14 

Oficina Administrando 

suas Finanças 
03.06.2013 FACED-MAS-SUPAC-QUI 11 

Palestra Aproveitamento 

Integral dos Alimentos e 

Sustentabilidade 

19.06.2013 EMEV-FIS-QUI- 13 

Total 119 

 

 

 Programa Bem Viver. 

Durante a execução de algumas atividades do Programa Bem Viver, nas unidades definidas 

para atuação neste ano (ICI, FACED e ADM), foi necessário modificar parte da metodologia 

do Diagnóstico Situacional prevista em 2012.  Durante a Oficina de Qualidade de Vida no 

Trabalho realizada pela equipe técnica optou-se por aplicar o questionário individualmente, e 
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em seguida, orientou-se a formação de grupos de trabalhos com o objetivo de identificar as 

ações de qualidade de vida prioritárias para aquela unidade. 

 

Em cada unidade, após a escolha das ações prioritárias pelos participantes da oficina, foi 

constituído um grupo de trabalho (GT) para a construção do projeto de QVT. Em seguida, o 

GT foi orientado para que enviasse o projeto para a coordenação da CDH, para que seja 

viabilizada a disponibilidade de recursos orçamentários e assim constar no planejamento das 

ações de 2014. Diante da dificuldade de análise dos dados quantitativos (relatórios gráficos) em 

tempo hábil, uma vez que não tem pessoal na equipe técnica com conhecimentos e habilidades 

sobre análise quantitativa e qualitativa do formulário de coleta de dados, esta etapa esta sendo 

realizada atualmente com o apoio do estagiário designado para atuar na área de comunicação 

das ações do núcleo. No quadro abaixo, estão demonstradas as ações desenvolvidas nesse 

Programa (Oficinas), os períodos, bem como as unidades / órgãos e o número de servidores 

que participaram: 

 

Quadro 19– Demonstrativo das Ações Desenvolvidas no Programa Bem Viver – 2013 

AÇÕES PERÍODOS UNIDADES/ÓRGÃOS 
Nº DE  

PARTICIPANTES 

Oficina de Alongamento 04.03 a 30.05.2013 EMEV-FIS-QUIMICA 96 

Oficina de Alongamento* 06.08 a 31.10.2013 EMEV 25 

Oficina Ginástica Laboral 12.03 a 18.09.2013 EMEV-FIS-QUIMICA-IMS 55 

Oficina de Habilidades Sociais 09.09 a 07.10.2013 QUI 16 

Oficina de Qualidade de Vida 

No Trabalho 
07.05.2013 IMS-Conquista 19 

Oficina Relações Interpessoais 17 a 18.09.2013 IMS-Conquista 16 

Oficina de Qualidade de Vida no 

Trabalho 
08,09 e 29.10 ADM-ICI-FACED 42 

Total 269 

 

As ações realizadas estavam previstas no planejamento anual, porém outras foram ainda 

realizadas, sem que estivessem planejadas e são apresentadas no quadro abaixo. 

 

 



44 
Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2013 – Comissão Própria de Avaliação 

Quadro 20– Ações de qualificação realizadas, porém não previstas no plano anual - UFBA, 2013. 

AÇÕES PERÍODOS UNIDADES/ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

Oficina de Habilidades Sociais 
04.11 a 

02.12.2013 
SUMAI 15 

Oficina de Dança de Salão 
02.09 a              

30.11.2013 

CGP, CDH, ISP, 

SUPAD 
14 

Oficinas: Aproveitamento 

integral dos alimentos e 

sustentabilidade 

25/09 e 29/11 
NUT, CPD, FAMED, 

SUPAC, FIS, 
10 

Elaboração da Cartilha 

Qualidade de Vida no Trabalho 

– Ginástica laboral 

ago/set NQVT  

Mapeamento de processos e de 

competências 
Maio/13 - atual CDH, CDP, SUPAD  

Total 39 

 

 

 

2.6 Dimensão 6 - Organização e Gestão      

 

 

Compõe-se a UFBA, na sua forma estatutária e regimental, por órgãos da administração 

central e por órgãos de deliberação colegiada, de controle, fiscalização e supervisão, 

consultivos e comissões centrais. 

 

A administração central é formada pela Reitoria, por suas Pró-Reitorias de Ensino de 

Graduação, de Ensino de Pós-Graduação, de Pesquisa, Criação e Inovação, de Extensão, de 

Planejamento e Orçamento, de Administração, de Desenvolvimento de Pessoas, de Ações 

Afirmativas e Assistência Estudantil e pelos Órgãos Estruturantes, vinculados á Reitoria. 

 

São órgãos de deliberação colegiada os conselhos superiores: o Conselho Universitário, o 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Conselho Acadêmico de Ensino, 

Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão e a Assembléia Universitária. 
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São órgãos de execução das atividades finalísticas, ensino, pesquisa, criação e inovação e 

extensão universitária, as trinta e duas Unidades Universitárias e os órgãos complementares 

a elas vinculados. 

 

O órgão superior de controle, fiscalização e supervisão é formado pelo Conselho de 

Curadores, assessorado pela Coordenadoria de Controle Interno. 

 

São órgãos consultivos: o Conselho Consultivo Social, o Conselho Consultivo de 

Aposentados, Eméritos e Ex-alunos, o Conselho Social de Vida Universitária, a Comissão 

Própria de Avaliação, a Comissão de Ética, a Comissão Permanente de Arquivo e a 

Consultoria Jurídica. 

 

POLÍTICA DE GESTÃO E O PDI 

Visando o êxito na consecução, internalização e aplicação do PDI, as 7 (sete) perspectivas que 

classificaram as Diretrizes Institucionais (estratégicas), definidas no PDI 2012-2016, foram 

divididas em três Macropolíticas, de forma a atender os principais objetivos da Universidade: 

o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão: Macropolíticas Institucionais, Macropolíticas 

para a Área Fim: Ensino, Pesquisa e Extensão; Macropolíticas para a Área Meio.  

 

As Micropolíticas Institucionais evidenciam os objetivos e as diretrizes institucionais, a 

elaboração do projeto político-pedagógico institucional (PPI) com vigência para o período de 

2012-2016; que contemple ações que extrapolem os limites da sala de aula e fundamentas em 

concepções abrangentes relacionadas com a produção do conhecimento, a formação humana-

cidadã e valores éticos, a partir de referências de natureza filosófica, cultural, científica, 

política, econômica, social, didática, pedagógica e técnica. 

 

As Macropolíticas Institucionais contemplam ainda as políticas de Inserção Local e Regional 

que busca a liderança da instituição na melhor condição de ensino, da extensão e na produção 

de conhecimento em todas as áreas que favoreçam a implementação de um modelo 

sustentável de desenvolvimento nos campos ambiental, econômico, social, científico, 

tecnológico e cultural no Estado da Bahia e na região à qual se insere – o Nordeste Brasileiro. 

 

A Consolidação da Expansão e Interiorização do ensino superior, visando o apoio junto ao 

Governo Federal para a criação e implantação de novas IFES no Estado da Bahia. As Ações 
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Afirmativas visam a introdução e manutenção de programas de ações afirmativas que 

contemplem quatro eixos: preparação, ingresso, permanência e pós-permanência de grupos 

em vulnerabilidade social e financeira. A mobilidade acadêmica e internacionalização, 

considerada uma das mais importantes diretrizes propostas, trata da ampliação da 

internacionalização, tanto no que se refere ao desenvolvimento de projetos de cooperação 

internacional para a produção e difusão do conhecimento, quanto para a formação de recursos 

humanos, com base nos princípios da autonomia e reciprocidade, destacando-se a participação 

da UFBA no Programa Ciência sem Fronteiras, instituído pelo Decreto Presidencial n. 7.642 

de 13 de dezembro de 2011. 

 

A aprovação pela organização das Nações Unidas (ONU) da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com deficiência motivou a instituição a incluir, entre suas diretrizes institucionais, o 

Plano de Acessibilidade da UFBA que busca envidar esforços na formação de uma cultura de 

inclusão e de valorização da diferença e da diversidade, com a acessibilidade física, de 

mobilidade e de comunicação, bem como propiciar espaços, ambientes e equipamentos 

indispensáveis ao apoio dessas pessoas. 

 

O último item das Macropolíticas institucionais relaciona-se à Avaliação e Desenvolvimento 

Institucional, que atualmente encontra-se em processo de elaboração e estruturação do projeto 

de autoavaliação, iniciado com a criação da Superintendência de Desenvolvimento e 

Avaliação Institucional que tem como desafio transformar os processos de avaliação em 

ferramentas para a melhoria do desempenho institucional, fomentar práticas de gestão 

orientadas para a melhoria contínua dos processos de trabalho e da qualidade dos produtos e 

serviços gerados pela Universidade para a sociedade e desenvolver de equipes de trabalhos 

comprometidas com a missão institucional. 

 

As Macropolíticas para Área Fim: Ensino, Pesquisa e Extensão, contemplam o Ensino de 

Graduação que objetiva a ampliação da oferta de vagas para atender ás demandas da educação 

superior no Estado da Bahia, assegurar a qualidade do ensino nos Cursos de Graduação e 

consolidar os Bacharelados Interdisciplinares, buscando sua articulação com os currículos dos 

Cursos de Progressão Linear. No Ensino de Pós-Graduação, o principal objetivo é a 

consolidação e ampliação do ensino de pós-graduação na UFBA, garantindo a excelência 

acadêmica. Na Educação à Distância, com a criação da Superintendência da Educação à 
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Distância e a consolidação e melhoramento do funcionamento da Plataforma Moodle, 

indispensável para o ensino na modalidade à distância. 

 

Na Pesquisa, Criação e Inovação, a UFBA reúne condições objetivas para cumprir as 

diretrizes traçadas no PDI para ampliar seu papel no desenvolvimento sociocultural e 

econômico local, regional e nacional de forma sustentável, e de fomentar a produção e 

disseminação da Pesquisa, da Criação e da Inovação (PCI) de elevada qualidade.  

 

A Extensão, recentemente passou a ser foco de editais de fomento específicos que articulam 

as funções de ensino e pesquisa e tornou-se um desafio para a Universidade a valorização das 

atividades extensionistas de seus professores, ampliando a comunicação com a sociedade.  

 

Por entender que a gestão pública deve primar pela manutenção de condições de segurança do 

trabalho, aspecto que inclui desde a manutenção das condições prediais até o estabelecimento 

de protocolos de segurança de informação. Além disso, deve estar comprometida com a 

racionalidade no uso dos recursos de modo a evitar prejuízos ambientais. 

 

As Macropolíticas para a área Meio são aquelas que estabelecem e concretizam os 

objetivos e diretrizes institucionais definidos, com autonomia acadêmica e administrativa que 

possibilite uma articulação entre as ações das diversas Unidades Universitárias e demais 

órgãos da UFBA, compreendendo a gestão como responsável peça eficiência e eficácia do seu 

sistema organizacional, caracterizada pela atuação em âmbito interno, visando otimizar e 

maximizar os recursos e o desenvolvimento de políticas para as áreas meio, possibilitando o 

alcance de seus objetivos e metas. 

 

No Planejamento e Gestão, a principal carência é a ausência de uma cultura de planejamento, 

em todas as instâncias (acadêmicas e administrativas), que repercute negativamente na 

eficiência e eficácia da gestão. A estratégia de descentralização dos recursos para as Unidades 

Universitárias utilizada atualmente, tem se mostrado ineficaz, em virtude das reformas e 

ampliações advindas do REUNI. Por esse motivo, busca-se a criação de um novo instrumento 

que considere os mesmos indicadores da Matriz de Alocação de Recursos entre as IFES, que 

privilegia o desempenho acadêmico e contribui para aprimorar os mecanismos de governança 

institucional. 
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Com o crescimento da estrutura da UFBA (em decorrência do REUNI), houve a necessidade 

de um novo Ordenamento Organizacional, proposto pelo novo Regimento Interno da Reitoria 

(ainda em construção), que propôs a criação de órgãos de execução, diretamente subordinados 

à Reitoria e que visam, primordialmente, a racionalização e a dinamização da administração 

em seus aspectos executivos e operacionais, liberando as Pró-reitorias para exercerem suas 

competências e atribuições atinentes às funções de propor, planejar, coordenar, executar, 

assistir, supervisionar e fiscalizar a implementação das políticas gestadas para suas 

respectivas áreas de atuação. 

 

  

 

2.7 Dimensão 7 – Infraestrutura Física      

 

Os projetos de urbanização e de iluminação que vem sendo realizados nos campi de Salvador, 

de Vitória da Conquista e de Barreiras representam em conjunto de iniciativas e de obras 

embasadas na sustentabilidade, visando o bem estar e garantindo o fácil acesso da 

comunidade universitária e de seus visitantes. Os investimentos em rampas, elevadores, 

praças, sanitários especiais, mobiliário corporativo, equipamentos diversos, serviços de 

limpeza, de vigilância e de segurança cresceram significativamente, transformando o perfil 

dos campi da Universidade. 

 

A conclusão da Praça das Artes foi um marco importante no ano de 2012, pois dotou a 

Instituição de um novo ambiente voltado para o pleno desenvolvimento de atividades 

artísticas e culturais, aproximando e integrando os segmentos da Comunidade Universitária. 

Foram concluídas obras de urbanização em todos os campi da UFBA, com recuperação de 

calçadas, implantação de piso tátil, rampas de acesso para portadores de necessidades 

especiais - PNE, recuperação e ordenamento de vagas de estacionamento. 

 

No que tange à preservação do patrimônio histórico e cultural, o Conselho Universitário 

aprovou indicação para transformação da antiga Residência Universitária, situado na Rua 

Araújo Pinho no Campus do Canela, em um Centro Cultural. Em consequência de tal decisão, 

foi constituída uma Comissão Especial para elaboração da proposta, com representação da 

Escola de Belas Artes e Faculdade de Arquitetura. Outras importantes iniciativas de 

preservação do patrimônio foram reformas da sede da Faculdade de Filosofia e Ciências 
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Humanas, e das Residências Universitárias R1 e R2, além das reformas dos prédios onde 

funcionam a Faculdade de Economia, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Odontologia. 

Em todos os casos, buscou-se o máximo de preservação e/ou recuperação do projeto original 

dessas construções. 

 

A preocupação com o meio ambiente é foco de preocupação da UFBA, com intervenção nos 

campi, ampliando, adensando e protegendo áreas verdes, aexemplo das obras de urbanização 

da Praça das Artes, em Ondina, que envolveu a preservação e ampliação das áreas verdes,o 

plantio de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, além da manutenção de 

aproximadamente 130.000m2 de área verde. 

 

Tecnologia da Informação e Comunicação – TI e C 

 

Em 2012, foi instituído um Comitê Gestor de TI, que foi capaz de legitimar e propor as 

diretrizes, políticas e programas na área de TI da UFBA, com o objetivo de estruturar 

iniciativas e ações de TI, além de mecanismos de acompanhamento e avaliação. 

 

Ainda neste ano, foi parcialmente realizada a ampliar a infraestrutura do data center do 

Centro de Processamento de Dados nas suas diversas áreas (i) física (anti-incêndio, elétrica, 

climatização, segurança); (ii) computacional (servidores e armazenamento) e (iii) 

comunicação (rede de dados); assim como aquisições para ampliação da capacidade de 

processamento e armazenamento (servidores blade e storage) foram realizadas. Os novos 

equipamentos adquiridos encontram-se em fase de instalação. 

 

A meta para garantir a aquisição contínua de ativos de rede em quantidade suficiente para 

substituir os equipamentos antigos que não apresentam funcionalidades compatíveis com os 

requisitos mínimos de gerência e segurança da rede e ampliar o número de pontos de rede 

necessários em consequência da expansão da infraestrutura física da UFBA, particularmente 

em função do REUNI terá um pleno atendimento com a instalação de 150 switches de acesso 

para ampliações e substituições na rede de dados, que já foram adquiridos.  

 

Foi melhorada a infraestrutura de comunicação dos campi do interior melhorar a 

infraestrutura de comunicação dos campi do interior; com a ampliação das capacidades dos 

circuitos de dados dos campi localizados em Barreiras e Vitória da Conquista. Está em 
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andamento nova ampliação para o campus de Vitória da Conquista. A situação de Barreiras 

encontra-se precária devido a falta de viabilidade por limitação de capacidade da operadora. 

 

Objetivando ampliar e consolidar o repositório institucional de produção científica e 

acadêmica da UFBA no ambiente dSPACE (www.repositorio.ufba.br) e garantir o registro e a 

disseminação da  produção científica e da memória cultural, artística, técnica e tecnológica da 

instituição, foram publicados 2.577 documentos (livros, capítulos de livros, artigos 

científicos, teses, dissertações e monografias), bem como 1.543 acessos diários. Dessa forma 

disponibilizando em acesso aberto a produção científica da UFBA.  

 

 

2.8 Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação     

 

O processo de autoavaliação da UFBA, pautado na Lei 10.861, analisa dados referentes a 

doze dimensões, quais sejam: as dez dimensões propostas pelo SINAES, mais uma criada 

para atender às necessidades específicas da Universidade, os Sistemas Universitários – de 

Saúde, Bibliotecas, Editoração e Museus. 

A análise realizada pela CPA e apresentada neste relatório tomo como referencia as diretrizes 

institucionais e as metas discriminadas no PDI da Universidade e os dados foram coletados 

através dos relatórios anuais produzidos pelas diversas Unidades e Órgãos da UFBA. 

Como foi discutido em relatórios anteriores (2010, 2011 e 2012), a CPA neste período 

investiu esforços em avaliações pontuais, subsidiando diversas ações de desenvolvimento 

institucional promovidas com a finalidade de modernizar e adequar a gestão da Universidade 

aos novos desafios impostos pelo seu rápido crescimento, resultado das políticas de inclusão, 

democratização do acesso e expansão de vagas. Assim, urgida por esta necessidade, a CPA 

voltou-se para avaliações pontuais, especialmente ao nível das Pró-reitorias. 

A partir de 2013, com a criação da Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento 

Institucional – SUPAD iniciou-se uma série de procedimentos que permita a avaliação plena 

das onze dimensões propostas para a autoavaliação institucional da UFBA. A primeira 

providência foi a elaboração de planos de trabalho para o biênio, detalhando as ações 

prioritárias e indicando as estratégias a serem adotadas, prazos e estabelecendo planos de 

trabalhos para orientar a execução do trabalho. A segunda providencia foi a elaboração da 

http://www.repositorio.ufba.br/
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matriz de indicadores de desempenho, buscando compatibilizar os indicadores de avaliação 

das dimensões com os indicadores utilizados para o TCU. 

 

PLANO DE TRABALHO DA CPA PARA 2013 – 2015 

 

Ao iniciar o biênio 2013-2015, com nova Comissão Própria de Avaliação constituída, a 

CPA/UFBA elaborou um plano de trabalho a ser apreciado e aprovado na primeira reunião, 

marcada para 13 de maio de 2013, retomando as recomendações apontadas pela Comissão 

anterior e apresentadas no Seminário de Avaliação realizado em 11 de janeiro de 2013, numa 

ação conjunta do Gabinete da Reitoria, PROGRAD, PROPLAN e CPA. 

 

O plano de trabalho parte dos objetivos maiores e centrais da Comissão Própria de Avaliação, 

descrição das suas metas para o biênio e detalhamento das ações previstas com os seus 

respectivos planos de ação, destacando as ações que deverão ser implementadas no curto 

prazo e aquelas que deverão ser construídas conjuntamente ao longo do tempo. 

 

1. Objetivos e Metas 

I. COLABORAR COM A ELABORAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE COMPROMISSOS 

DE CINCO CURSOS DE GRADUAÇÃO A SEREM ENCAMINHADOS AO MEC NOS 

PRÓXIMOS 30 DIAS. 

a) Aprovação dos protocolos de compromissos dos cinco cursos (Matemática, Física, 

Química, Biologia e Geografia) e acompanhamento das ações propostas. 

II. IDENTIFICAR OS CURSOS DE GRADUAÇÃO COM BAIXO DESEMPENHO NO 

ENADE E CPC. 

a) Fazer um diagnóstico dos problemas e dificuldades enfrentadas pelo curso. 

b) Elaborar plano de correção/reversão dos problemas. 

c) Fazer um levantamento dos cursos que passarão pelo processo de reconhecimento e 

identificar formas de apoio. 

III. IMPLANTAR O PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO.  

a) Mapear as experiências de autoavaliação existentes na Universidade e identificar suas 

contribuições para a melhoria dos cursos. 

b) Utilizar os insumos gerados pela avaliação externa (INEP/SINAES/ENADE), oferecendo 

um diagnóstico curso a curso, a partir dos indicadores que geram o conceito do curso. 

c) Utilizar os relatórios gerados pelo INEP sobre o desempenho de cada curso no ENADE, 

aproveitando a riqueza de informações produzidas pela prova e pelo questionário dos alunos. 

d) Propor um modelo de avaliação interna para os cursos de graduação da UFBA. 

 

IV. VINCULAR O PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO A PLANOS DE MELHORIA 

DOS CURSOS. 

a) Definir modelo de relatórios e planejamento estratégico do curso. 

b) Assessorar os cursos na elaboração do seu plano estratégico. 
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c) Diminuir em 50% o número de cursos de graduação com conceitos abaixo de 3 na 

avaliação do INEP nos próximos ciclos avaliativos. 

d) Aumentar em 50% o número de cursos com conceitos acima de 3 na avaliação do INEP. 

 

V. DESENVOLVER UMA CULTURA FAVORÁVEL À AVALIAÇÃO NA 

UNIVERSIDADE. 

a) Promover, juntamente com a TV UFBA e a Rádio UFBA, programas de esclarecimento 

sobre o papel da avaliação no desenvolvimento institucional. 

b) Intensificar a divulgação das ações da CPA ao longo do ano. 

c) Promover debates sobre a avaliação com os coordenadores de curso e diretores de Unidade. 

d) Promover seminários por área (ou por Unidade), para discutir os resultados da avaliação e 

o impacto desses resultados sobre a Universidade.    

 

VI. PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL. 

a) Visitas aos cursos, com prioridade para aqueles que devem construir seu plano de melhoria 

a ser apresentado ao INEP e aqueles que estão com CPC mais baixos. 

b) Construir e desenvolver uma rede mais extensa de atores responsáveis pela autoavaliação, 

especialmente no nível das Unidades de Ensino. 

c) Trabalhar sistematicamente em conjunto com o Procurador Institucional, PROGRAD e 

PROPLAN. 

d) Ampliar as ações articuladas com unidades gestoras centrais no sentido de transformar os 

insumos da avaliação em projetos de melhoria da gestão e dos indicadores de 

desempenho institucional. 

 

VII. DIVULGAR OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO  

a) Fazer um levantamento sistemático dos resultados das avaliações (CPA, ENADE, IGC e 

Avaliações externas), dos diversos cursos da UFBA e divulgar para o próprio curso, para 

a Universidade e ara a Assessoria de Comunicação. 

b) O desenvolvimento do novo site da CPA como ferramenta importante, não só para difusão 

dos resultados, como também para comunicação com a comunidade universitária. 

c) Buscar apoio do pessoal da Comunicação para discutir as estratégias para divulgação dos 

resultados das avaliações, de modo a alcançar a comunidade interna e externa à 

Universidade. 

d) Promover seminários de avaliação para divulgar os resultados e ampliar a participação dos 

atores institucionais no processo de avaliação. 

e) Promover discussões sobre avaliação através de visitas às Unidades “CPA Intinerante”. 

 

Parte das metas propostas no plano de trabalho da CPA foi executada e outra parte está em 

execução. Porém, o que merece destaque é a preocupação com os cursos de graduação. A 

terceira providência foi a elaboração de uma proposta de criação de um sistema de avaliação 

para substituir o atual SIAV. 
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A CPA promoveu dois Seminários de Avaliação, um em Janeiro e o outro em Junho, com a 

participação de mais de 50% dos Coordenadores de Cursos de Graduação, com objetivo de 

apresentar e submeter a proposta à apreciação dos Coordenadores de Colegiado. A proposta 

foi discutida e aprovada por unanimidade. Em seguida, foi realizada uma reunião com a 

Superintendência de Tecnologia da Informação – STI, para verificar a viabilidade e 

estabelecer uma agenda para desenvolvimento do sistema. 

 

Em função do tempo necessário para o desenvolvimento de um sistema com as características 

propostas, a CPA decidiu pela reativação do antigo sistema de avaliação – SIAV, que estava 

desativado por um problema técnico. O SIAV é um sistema que permite ao estudante avaliar o 

docente em cada componente curricular cursado num determinado semestre, através de um 

questionário respondido on line. O questionário do SIAV modificado para reduzir o número 

de questões e, assim, reduzir o tempo dispensado pelos alunos para respondê-lo, e voltou a 

operar em 2013-1. Além disso, decidiu-se utilizar o SIAV para iniciar uma campanha de 

sensibilização para chamar a atenção da comunidade acadêmica sobre a importância da 

avaliação institucional. Uma ação provocando os coordenadores de cursos foi deflagrada pela 

CPA, visando torná-lo o principal parceiro no processo de avaliação e colocando-o na posição 

de interlocutor privilegiado junto aos alunos dos seus respectivos cursos. 

 

O número de participantes na avaliação do docente pelo discente, através do SIAV, no 

primeiro semestre de 2013, pode ser verificado na tabela 01. 

 

Tabela 01. Número de alunos participantes da avaliação do docente pelo discente, através do 

SIAV, 2013. 

TOTAL DE 

ALUNOS 

TOTAL DE PARTICIPANTES % de participação 

35.761 17.242 48,2 

   

Fonte: SIAV, UFBA 2013 

 

A participação do total de alunos da UFBA foi de 48,2%. Porém, este percentual muda em 

cada curso, num intervalo que vai do maior percentual de participação, Curso de Medicina 

Veterinária, 66,2%, ao menor, Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública e Gestão 

Social 33,9%.  
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A experiência com avaliação sugere que este resultado parece estar diretamente relacionado 

ao grau de envolvimento do Coordenador e Corpo Docente do curso no processo de 

autoavaliação institucional. Portanto, com um maior investimento nesta relação pode-se 

alcançar índices de participação muito mais representativos, como pode ser visto no gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Total de alunos matriculados x total de participantes do SIAV no primeiro semestre de 2013 – UFBA. 
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* Número de alunos do curso matriculados em algum componente curricular, portanto, apto a participar da 
avaliação.

 Fonte: SIAV, UFBA 2013 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPENHO  

 

Foram criados indicadores de desempenho, buscando compatibilizar os indicadores utilizados 

na avaliação de algumas das dimensões do estabelecidas pelo SINAES com os indicadores 

utilizados para o Tribunal de Contas da União – TCU. A partir destes indicadores, 

apresentados a seguir, foi possível estabelecer índices de qualidade dos aspectos analisados, 

cujos resultados são apresentados na parte 3 deste relatório. 

Indicadores:  

 Índice de qualidade dos cursos de graduação. 

 Índice de qualificação do corpo técnico administrativo. 

 Índice em capacitação do corpo técnico administrativo. 

 Investimento em capacitação pelo docente com afastamento para pós-graduação. 

 Recursos financeiros investidos em apoio aos estudantes na condição de 

vulnerabilidade social. 

 Número de benefícios concedidos aos estudantes na condição de vulnerabilidade 

social. 
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2.9 Dimensão 9 - Política de Atendimento a Estudantes e  

Egressos. 

 

          

A recepção anual dos calouros pela universidade representa um rito de passagem com 

potencial para ampliar com rapidez o conhecimento desses novos componentes da 

Comunidade Universitária sobre a estrutura, funcionamento e oportunidades oferecidas pela 

UFBA. APROEXT promove e organiza anualmente um evento acadêmico e cultural de 

recepção dos calouros, intitulado “Feira do Conhecimento”, e fomenta a participação das 

Unidades Universitárias no mesmo. Em relação à meta de promoção do evento de recepção de 

calouros “Feira do Conhecimento, em 2013”, a PROEXTrealizou as seguintes ações: 

 Organização da Feira do Conhecimento 

A PROEXT organizou o evento, que teve lugar na praça das artes do Campus de Ondina, 

Salvador. A PROEXT apoiou, financeiramente e através de cessão de infraestrutura, a 

organização de stands das Unidades Universitárias da UFBA. O evento contou com a 

participação de 28 Unidades e contou com a participação de centenas de estudantes, 

professores e servidores técnico-administrativos. 

 

 O Programa de Proficiência em Idioma - PROFICI 

A proficiência em um idioma estrangeiro é uma exigência cada vez maior na vida do 

estudante universitário. Contudo, a preparação para essa proficiência no ensino médio é 

ineficaz, demandando da Universidade esforços para superar essa limitação. A UFBA criou o 

programa PROFICI, que oferece gratuitamente a estudantes, servidores técnico-

administrativos e professores cursos em diferentes idiomas (inglês, espanhol, francês, alemão, 

italiano) e para diferentes níveis de domínio do idioma.A PROEXT, em colaboração com a 

PROPCI e o Instituto de Letras, incorporou a exigência de participação do bolsistas de seus 

programas institucionais em cursos do PROFICI. 

 

A partir de 2013 os estudantes associados a programas de bolsas de extensão da PROEXT 

passaram a participar do programa de proficiência em idioma estrangeiro. Em 2013.2 foram 

disponibilizadas vagas para realização de cursos de idiomas no PROFICI para 46 bolsistas de 
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extensão (28 PIBIEX e 18 ACCS), e para 77 bolsistas de extensão (48 PIBIEX e 29 ACCS) 

para 2014.1. 

 Acompanhamento dos Egressos 

 

A UFBA, por meio do “Programa Pense, Pesquise e Inove a UFBA”, tem realizado, desde o 

ano de 2011, um estudo com egressos que objetiva avaliar a inserção profissional e o impacto 

das experiências acadêmicas sobre o processo de inserção dos egressos dos diversos cursos 

oferecidos, no mercado de trabalho. Em 2011, o estudo contatou 1.880 estudantes. Em 2012, 

1.192 estudantes egressos participaram do estudo. 

 

Os dados apontam uma perspectiva otimista quanto aos aspectos de transição avaliados, 

especialmente os índices de auto-eficácia, que apontam para uma maior segurança e menor 

tensão durante o período. Tais indicativos estão também relacionados a uma boa confiança na 

formação recebida na Universidade, e na satisfação com os conhecimentos transmitidos 

durante o curso, bem como com a própria escolha do curso. 

 

Como aspecto negativo relacionado à experiência do egresso na UFBA observou-se uma 

insatisfação com o conhecimento prático adquirido durante a graduação. No entanto, os dados 

apresentados não contemplam as especificidades dos cursos e das áreas de formação 

profissional. Uma análise específica sobre esses aspectos poderá lançar luz sobre o 

comportamento desta variável em cada curso. Este estudo é apresentado na íntegra nos anexos 

deste relatório. 

 

 

2.10 Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira    

  

A demonstração financeira dos recursos oriundos do Tesouro Nacional (Fonte 112), e 

recursos próprios da Universidade (Fonte 250), são apresentados no quadro xx.  

 

Quadro 21. Informações orçamentárias e financeiras da UFBA – 2013. 

Informações orçamentárias e financeiras (em R$) 

Dotação Despesa 

Empenhada 

Despesa 

Liquidada 

Restos a Pagar 

Não processados 
Valores Pagos 

Inicial Final 

1.000.000 1.302.418 1.302.418 732.074 570.344 732.074 

Fonte: PROPLAN, 2013. 
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Do total da despesa empenhada, aproximadamente, 42% foi destinado a serviço de pessoa 

jurídica, 16% à aquisição de Material Permanente e 18% para aquisição de passagens. 

 

Esta dimensão não é avaliada pela CPA, pois é detalhada no Relatório Anual de Gestão da 

Universidade e acompanhada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cujo parecer 

aprovando o Relatório de Gestão da UFBA está reproduzido em anexo. 

 

 

2.11 Dimensão 11 – Sistemas Universitários     

 
 

Quanto aos Órgãos Estruturantes, que são os sistemas institucionais vinculados à Reitoria e 

destinados a gestão e execução de ações específicas da administração acadêmica, foram 

definidos quatro sistemas: Sistema Universitário de Biblioteca, Sistema Universitário de 

Saúde, Sistema Universitário de Museus e Sistema Universitário Editorial. 

 

 
2.11.1 –  Sistema Universitário de Saúde  

 

 

O Sistema Universitário de Saúde tem como finalidade a gestão e execução das ações 

específicas da administração acadêmica na área de saúde e tem como objetivos definidos no 

PDI: promover a aliança logística, com a padronização de processos comuns a todas as 

unidades e serviços de atenção a saúde da Universidade Federal da Bahia, bem como a 

descentralização, com autonomia, para as atividades específicas e de rotina, visando a 

racionalizar os recursos assistenciais, equipamentos e programas de ensino, superando 

redundâncias e desperdícios; integrar as unidades e serviços de atenção à saúde da UFBA, 

viabilizando relação unificada e mais efetiva com as instâncias de financiamento e regulação 

municipal, estadual e federal; consolidar a implantação do Sistema Universitário de Saúde 

(SIUNIS) mediante modernização de suas instalações, equipamentos e lotação de pessoal 

qualificado. 

 

2.11.2 –  Sistema Universitário de Museus  

 

O Sistema Universitário de Museus foi criado para cumprir seus objetivos enquanto órgão 

acadêmico e de prestação de serviços à sociedade e é composto por 3 museus (Museu de 
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Arqueologia e Etnologia, Museu de Arte Sacra e Museu Afro-Brasileiro) e uma galeria de arte 

(Galeria Cañizares), o principal objetivo definido no PDI é consolidar a implantação do 

Sistema Universitário de Museus mediante modernização de suas instalações, equipamentos e 

lotação de pessoal qualificado. 

 

 

 2.11.3 –  Sistema Universitário de Editoração  

 

 

O Sistema Universitário Editorial tem como finalidade a difusão da produção científica, 

tecnológica, técnica, artística e cultural da universidade, constituindo-se em um canal de 

comunicação com a própria Instituição, bem como com a sociedade. Conforme estipulado no 

PDI, os principais objetivos do sistema Universitário Editorial são: a consolidar a implantação 

do Sistema Universitário Editorial - EDUFBA mediante modernização de suas instalações, 

equipamentos e lotação de pessoal qualificado; possibilitar o cumprimento da função social da 

Universidade, por meio da edição e divulgação da produção científica, tecnológica, técnica, 

artística e cultural, bem como, publicar no âmbito interno e externo da Universidade, o 

conhecimento dos diferentes campos do saber, produzido por docentes, pesquisadores, 

extensionistas, técnicos, estudantes. 

 

 

 2.11.2 –  Sistema Universitário de Biblioteca 

 

 

O Sistema Universitário de Biblioteca é responsável pelo funcionamento sistêmico das 

bibliotecas da Universidade e tem como principais objetivos consolidar a implantação do 

sistema universitário de biblioteca mediante a modernização de suas instalações, 

equipamentos e lotação de pessoal qualificado e; planejar e implementar ações voltadas para a 

eficiência no trabalho com a informação; construir inter-relações entre as bibliotecas do 

sistema e dentro de cada uma delas; e atender eficazmente às necessidades dos usuários 

internos e externos. 

 

Atividades realizadas pelo Sistema Universitário de Bibliotecas - SIBI 

 

Política de Desenvolvimento de Coleções - Aquisição de material bibliográfico-livros através 

de Pregão - Registro de Preços: a) Bibliografia básica e complementar para o ensino de 
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graduação; b) Assinatura de base de dados (ebooks área de saúde) – documentação do 

processo de aquisição ficou concluída, contudo, devido os prazos de fechamento de 

orçamento 2013 o pagamento ficou previsto para o orçamento de 2014.  

 

Visitas técnicas nas Bibliotecas Setoriais e intervenções realizadas:  

a. Biblioteca Maternidade Climério de Oliveira - Reestruturação do layout da biblioteca 

após a reforma de acordo o espaço disponibilizado, transferência de acervo 

retrospectivo para a Biblioteca Universitária de Saúde Prof. Álvaro Rubim de Pinho 

(BUS) devido ao mínimo espaço, reestruturação dos serviços de atendimento ao 

usuário;  

b. Biblioteca Gonçalo Muniz - Contratação de pessoal de segurança (vigilante e porteiro) 

para abertura da porta principal da biblioteca para viabilizar o acesso à comunidade 

externa para estudos e visitação;  

c. Biblioteca do Museu de Arte Sacra - inclusão do acervo na base de dados 

PERGAMUM;  

d. Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas –inclusão do acervo 

retrospectivo no sistema PERGAMUM;  

e. Biblioteca do CETAD – Padronização do mobiliário;  

f. Biblioteca da Faculdade de Direito - Reestruturação do layout de acordo com as 

Normas da ABNT, instalação de equipamento de autoatendimento e devolução e 

antena de segurança do acervo;  

g. Biblioteca do Instituto de Ciências da Informação – Padronização do mobiliário, 

instalação de antena de segurança do acervo;  

h. Biblioteca do ICADS (UFOB) Barreiras- Instalação da Seção de periódicos e 

processamento técnico do acervo existente, além de seleção e descarte;  

i. Biblioteca do IMS (Vitória da Conquista) - Seleção, cadastramento de títulos de 

periódicos na base de dados do PERGAMUM;  

j. Biblioteca de Exatas - Visitas técnica, revisão do layout para distribuição das seções a 

serem instaladas;  

k. Biblioteca da Faculdade de Arquitetura- Instalação da antena de segurança, livre 

acesso ao acervo;  

l.  Biblioteca da Escola de Belas Artes (transferência do acervo circulante para espaço 

mais adequado ao funcionamento, enquanto aguarda reforma da Biblioteca).  

 

Ações realizadas na Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa (BURMC)  

a. (Divisão de Coleções Especiais - Inclusão na base de dados pergamum da coleção do 

Professor Roberto Santos, recepção da coleção do Professor Bião, digitalização de 

fitas de áudio da coleção de multimeios) e reestruturação da disposição de estantes das 

obras raras e dos periódicos, recepção da coleção do professor Claudio Veiga e do 

arquivo da Jornada Baiana de Cinema, conclusão do processamento do acervo 

retrospectivo de livros e folhetos da seção memória, validação de metadados no 

Repositório Institucional, fase avançada do processamento do acervo retrospectivo das 

teses e dissertações;  

b. Seção de Referência – Implantação do laboratório de acessibilidade (conclusão da 

instalação da divisória e andamento a logística para funcionamento), mural eletrônico 

para informes internos dos serviços, datas comemorativas e exposições temáticas; 
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c. Seção de Periódicos - Instalação de 20 cabines individuais para estudos, aumento do 

número de cabines para estudo em grupo;  

d. Oficina de Pequenos Reparos – Mudança para um espaço maior, instalação de 

equipamentos de higienização e de restauração de acervos, incluindo instalação de pia, 

para dar um melhor tratamento aos acervos danificados;  

e. Midiateca – Obra em fase de conclusão, em andamento aquisição dos mobiliários 

equipamentos e instalação de ar condicionado;  

f. Projeto Dom Quixote – Mudança para espaço mais adequado, substituição do 

mobiliário e equipamentos. Integrações com o Programa Permanecer e com o Projeto 

Dom Quixote, onde bolsistas puderam agregar à sua formação, o conhecimento 

técnico desenvolvido no SIBI. O Projeto Dom Quixote tem por objetivo estimular a 

prática da leitura, pelo desenvolvimento de capacidades técnica, político-social e 

psicopedagógica de bolsistas do Programa Permanecer, buscando favorecer formação 

abrangente nas áreas da Psicopedagogia, Antropologia Social e Antropologia Cultural, 

de maneira a atuarem como formadores de leitores em bibliotecas comunitárias de 

bairros carentes da cidade do Salvador;  

g. Obras e reformas - Conclusão das reformas dos sanitários do público externo e interno 

copas da Bib. Reitor Macedo Costa.  

 

Durante o ano 2013 foram realizadas reuniões mensais com os bibliotecários e duas com os 

técnicos administrativos e assistentes operacionais de bibliotecas; Foram efetuadas cinco 

reuniões durante o ano do Conselho Deliberativo do SIBI para aprovação de dois cursos de 

capacitação e em andamento a nova versão do Regimento de Empréstimo de Livros;  Equipe 

do Planejamento Estratégico do SIBI com os monitores da PROPLAN coordenado pela 

Professora Inacilma Andrade.  

 

Aquisição e instalação de equipamentos de segurança de acervo de moderna tecnologia em 

bibliotecas, baseados na identificação por Rádio Frequência (RFiD) e (EM) como alternativa 

para localização e controle dos materiais das bibliotecas.  

 

Os Sistemas Universitários como foram reestruturados muito recentemente, será fruto de 

avaliação específica em 2014, e acompanhando os resultados até 2016, quando se completa o 

ciclo avaliativo da UFBA. 
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3. EVOLUÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS NO PDI PARA O 

PERÍODO 2012-2016 

 

Em 2008, finalização do qüinqüênio 2004-2008, estabelecido no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, a UFBA estava em processo de apreciação e aprovação do novo Estatuto e, além 

disso, coincidiu com a mudança do Reitor. Como medida emergencial, a nova Reitora da 

Universidade constituiu uma comissão para elaboração do novo PDI e, através de portaria, 

alterou o prazo de validade do PDI. O processo de discussão e aprovação do novo PDI foi 

longo e só se concluiu em 2012. O novo documento estabeleceu objetivos e diretrizes 

institucionais, e um conjunto de metas a serem alcançadas até 2016. 

Os quadros 22 a 38, apresentados a seguir, relacionam as metas estabelecidas no PDI 2012-

2016, agrupadas por setores da Universidade, avaliando, quando possível, o desempenho de 

cada uma delas ou aferindo a sua evolução. 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 

AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 
 

MACROPOLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 

Quadro 22. Projeto Político Pedagógico Institucional 

      
PERÍODO 

  ETAPAS 2012 2013 

1 

Constituição, por atos da Reitoria, de grupos de trabalhos ou comissões para estudos e preparação 

de minuta de proposta do PPPI – UFBA, contemplando representantes da Reitoria, dos conselhos 

superiores, das unidades universitárias e demais órgãos, bem como, de representação dos 

segmentos que compõem a UFBA. Paralela e concomitantemente, as unidades universitárias e 

demais órgãos constituirão os seus grupos de trabalho para o mesmo fim 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

primeiro semestre de 2013 

2 

Minuta de Proposta de PPPI, elaborada pelos grupos de trabalho ou comissões, estabelecerá 

cronograma de reuniões, encontros, seminários, plenárias, e outros eventos para a necessários a 

mobilização da comunidade acadêmica, e a elaboração de matrizes dos planos de ação dos grupos 

ou comissões, segundo os eixos temáticos 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

segudo semestre de 2013 

3 
Submissão da Minuta de Proposta à consulta pública e ao debate no âmbito acadêmico, ao longo 

do primeiro semestre de 2014 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período de 2014-2016 

4 

Constituição da Comissão de Sistematização (a partir de membros dos grupos de trabalho),  que 

terá por função examinar e acolher as proposições advindas da comunidade e formatar o texto a ser 

submetido, durante o segundo semestre de 2014, à apreciação dos conselhos superiores 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período de 2014-2016 
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Quadro 23. Política de Inserção Local e Regional 

 Políticas de Inserção Local e Regional 

Diretriz A: Promover a dinamização do Consórcio interinstitucional que congrega as instituições públicas de ensino superior da Bahia, e consolidar ou 

criar fóruns específicos em áreas temáticas, envolvendo instituições universitárias e de pesquisa, públicas e privadas, com vistas a enfrentar os desafios 

pertinentes ao desenvolvimento ambiental, social, econômico, científico e tecnológico da Bahia e do Nordeste 

Diretriz B: Buscar formas de congregar, em parceria e em rede, instituições universitárias e de pesquisa, públicas e privadas, dos demais estados do 

Nordeste para o alcance dos mesmos fins. 

Diretriz C: Incentivar e apoiar, sem prejuízo à liberdade de pesquisa, a formação de grupos de perfil interinstitucional, inter, multi e transdisciplinar, para 

tratar de questões, temas e desafios atinentes ao desenvolvimento sustentável da Bahia, e da região Nordeste, em áreas prioritárias. 

Diretriz D: Ensejar e apoiar, sem prejuízo da pesquisa dirigida à produção de conhecimento científico e de tecnologia de ponta e de inovação, a formação 

de grupos com perfil interinstitucional, inter, multi e transdisciplinar, voltados para a produção de Ciência e de tecnologias socialmente aplicáveis 

METAS PERÍODO 

EIXO  1. Infraestrutura para a pesquisa e para a criação e a inovação 

 
2012 2013 

1 

Reestruturar, ampliar e distribuir racionalmente núcleos solidários para planejamento e execução de 

programas, cursos, projetos e eventos de ensino, pesquisa e extensão, bem como o 

compartilhamento de espaços, instalações, laboratórios, pessoal, e recursos orçamentários e extra 

orçamentários 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

METAS PERÍODO 

EIXO  2. Formação e atração de pessoal para a Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 
2012 2013 

1 
Fortalecer grupos, programas, cursos e projetos de ensino, pesquisa e extensão em alinhamento com 

os requerimentos de desenvolvimento sustentável local, estadual e regional 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo 

implementadas para o 

alcance das metas para 

o período 2013-2016 

2 
Buscar cooperação estadual, regional, nacional e internacional, com vistas a produzir tecnologias 

adequadas à solução de problemas ambientais, econômicos e sociais 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo 

implementadas para o 

alcance das metas para 

o período 2013-2016 
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METAS   (continuação) PERÍODO 

EIXO  2. Formação e atração de pessoal para a Ciência, Tecnologia e Inovação.  (continuação) 

 
2012 2013 

3 

Dotar a UFBA de infraestrutura de pesquisa e de recursos humanos, na área de Ciência, Tecnologia 

e Inovação, com vistas à ampliação e ao fortalecimento da base científica, tecnológica e de 

inovação local, estadual e regional 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo 

implementadas para o 

alcance das metas para 

o período 2013-2016 

4 

Incentivar e apoiar a propriedade intelectual, promovendo o desenvolvimento e proteção de 

patentes (e outras formas de propriedade intelectual), e publicações na área de ciência, tecnologia e 

inovação 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo 

implementadas para o 

alcance das metas para 

o período 2013-2016 

5 
Buscar, junto a governos e instituições de fomento, incentivos à fixação de doutores na Bahia e no 

Nordeste 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo 

implementadas para o 

alcance das metas para 

o período 2013-2016 

METAS PERÍODO 

EIXO   3. Reestruturação, ampliação e distribuição racional de polos regionais de ciência e tecnologia, visando a nucleação solidária de 

iniciativas de ensino, pesquisa e extensão 

 2012 2013 

1 
Incentivar e apoiar a organização e realização de eventos de C,T&I, visando a difusão do 

conhecimento e da inovação 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo 

implementadas para o 

alcance das metas para 

o período 2013-2016 

2 Fomentar a criação e ou desenvolvimento de pré-incubadoras e incubadoras de base tecnológica 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo 

implementadas para o 

alcance das metas para 

o período 2013-2016 
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METAS PERÍODO 

EIXO 4. Discussão e formatação de novos modelos de gestão e governança local, estadual e regional 

 2012 2013 

1 
Incentivar e apoiar a elaboração e aplicação de projetos de educação, voltados à popularização da 

inovação e da Ciência 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo 

implementadas para o 

alcance das metas para 

o período 2013-2016 

2 

Incentivar e apoiar mecanismos de transferência de tecnologia, visando à consolidação de 

invenções como vetores para os desenvolvimentos social e econômico, com rebatimento em 

indicadores como PIB e IDH, entre outros 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo 

implementadas para o 

alcance das metas para 

o período 2013-2016 
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Quadro 24. Consolidação da Expansão e Interiorização 
  ETAPAS 2012 2013 

1 
Apoio à criação da Universidade Federal do Oeste da Bahia, através do desmembramento do 

Campus Reitor Edgard Santos, em Barreiras 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta alcançada em 

Junho de 2013 

2 Apoio à criação da Universidade Federal do Sul da Bahia, com sede em Itabuna 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta alcançada em 

Junho de 2013 

3 
Apoio à criação da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia, através do desmembramento do 

Campus Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

4 

Criação do Campus UFBA em Camaçari, importante centro industrial na região metropolitana de 

Salvador, que contará com o já anunciado apoio do Ministério da Educação texto a ser submetido, 

durante o segundo semestre de 2014, à apreciação dos conselhos superiores 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta alcançada em 

Outbro de 2013, ainda 

em implementação para 

funcionalização 

5 
Elaboração de estudos preliminares visando à criação do Campus   UFBA no Subúrbio 

Ferroviário de Salvador e um outro na Chapada Diamantina, com sede em Lençóis. 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 
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Quadro 25. Avaliação e Desenvolvimento Institucional 

AVALIAÇÃO  INSTITUCIONAL 

Objetivo Geral 

Desenvolver uma cultura de avaliação institucional no âmbito na Universidade Federal da Bahia, pautada nos princípios de rigor técnico-científico, 

respeito à diversidade e compromisso social, como base para o aprimoramento dos processos de gestão e melhoria continua dos resultados e produtos 

devolvidos à sociedade assegurar o crescimento e a qualificação da Pesquisa, da Criação e da Inovação em efetiva articulação com o Ensino de Graduação 

e de Pós-Graduação; 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

I - Criar e estruturar uma unidade organizacional que assuma a missão de Avaliação 

Institucional como uma atividade permanente da universidade e embasadora dos seus 

processos de planejamento e gestão; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta alcaçada em 2013 com a 

aprovação da criação da 

Superintendência de Avaliação e 

Desenvolvimento Institucional 

SUPAD 

II - Montar e capacitar uma equipe multidisciplinar de trabalho para definir políticas e 

implementar processo contínuo de avaliação institucional; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo impementadas pela 

SUPAD para o alcance da Meta 

III -  Conceber e implantar uma nova matriz de Avaliação Institucional no âmbito da 

Universidade Federal da Bahia, integrada ao modelo do SINAES, definindo macro e micro 

indicadores para monitorar os avanços na consecução das metas do seu plano de 

desenvolvimento institucional; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo implementadas pela 

SUPAD em conjunto com a TI e 

C criação de novos ndicadores e 

novo sistema de avaliação em 

substituição ao SIAV 

IV -  Acompanhar e avaliar a implementação das metas do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da UFBA; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

V - Desenvolver e disponibilizar para todos os níveis de gestão da universidade um sistema de 

acesso a informações sobre os indicadores de desempenho institucional que assegurem o 

monitoramento das metas de todas as suas unidades administrativas e acadêmicas; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 
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METAS          (continuação) 
PERÍODO 

2012 2013 

VI - Desenvolver e implantar um sistema informatizado de coleta de dados junto à comunidade 

interna e externa à universidade com vistas à avaliação institucional nas suas diversas 

dimensões constituintes;  

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

VII - Desenvolver, em articulação com grupos de pesquisa da instituição, estudos, diagnósticos 

e pesquisas que ampliem o conhecimento sobre a UFBA, fomentem reflexões e embasem 

decisões em suas diversas áreas; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo implementadas à 

exemplo do PROUFBA. 

VIII - Criar espaços de reflexão e desenvolver ações de comunicação que disseminem a 

consciência da importância da avaliação institucional como estratégia de aprimoramento 

contínuo; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

IX -   Consolidar os resultados das avaliações externas realizadas por agências de do governo 

federal, tornando-os acessíveis aos diversos segmentos da universidade; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

X - Construir relações e redes de parcerias entre as diversas unidades da universidade tendo 

em vista compartilhamento de experiências de avaliação institucional e uso dos seus resultados 

para fins de gestão.  

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Objetivo Geral 

Contribuir para o aprimoramento contínuo dos processos de trabalho e de gestão da universidade, fomentando o desenvolvimento de equipes de 

trabalho comprometidas com a missão institucional. 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

I - Criar e estruturar uma unidade organizacional que coordene as ações de desenvolvimento 

institucional, em termos de melhoria dos processos de trabalho e de gestão; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta alcaçada em 2013 com a 

aprovação da criação da 

Superintendência de Avaliação e 

Desenvolvimento Institucional 

SUPAD 
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METAS  (continuação) 
PERÍODO 

2012 2013 

II - Montar e capacitar uma equipe multidisciplinar de trabalho para implementar as ações de 

desenvolvimento institucional; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo impementadas pela 

SUPAD para o alcance da Meta 

III - Vincular continuamente os processos diagnósticos de avaliação a iniciativas de melhoria 

dos processos de trabalho e de gestão da universidade, nas suas diversas unidades;  

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo implementadas pela 

SUPAD em conjunto com a 

PRODEP e o CDH para melhoria 

dos processos administrativos. 

IV - Identificar e mapear os principais problemas de gestão da universidade; 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

V - Construir relações e redes de parcerias entre as diversas unidades da universidade, tendo 

em vista compartilhamento de experiências que fomentem a aprendizagem e melhoria dos 

processos de gestão; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

VI - Propor diretrizes, normas, padrões e critérios, visando à racionalidade, simplificação e 

uniformidade de processos e instrumentos de trabalho; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo implementadas pela 

SUPAD em conjunto com a 

PRODEP e o CDH para melhoria 

dos processos administrativos. 

VII - Criar métodos e padrões para a documentação de processos; 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo implementadas pela 

SUPAD em conjunto com a 

PRODEP e o CDH para melhoria 

dos processos administrativos. 

VIII - Prestar suporte técnico às iniciativas do uso de tecnologia para a gestão de processos; 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

IX -  Definir indicadores de desempenho para os processos; 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

X - Estimular e coordenar a formação de equipes de melhoria em cada unidade/órgão da 

universidade, monitorando os seus resultados; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo implementadas pela 

SUPAD em conjunto com a 

PRODEP e o CDH para melhoria 

dos processos administrativos. 
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METAS    (continuação) 
PERÍODO 

2012 2013 

XI - Diagnosticar procedimentos implantados, identificando oportunidades de simplificação e 

minimização dos custos. 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ações sendo implementadas pela 

SUPAD em conjunto com a 

PRODEP e o CDH para melhoria 

dos processos administrativos. 
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MACROPOLÍTICAS PARA A ÁREA DIM: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

Quadro 26. Ensino de Gradação 

Diretriz A :  Ampliar a oferta de vagas para a atender às demandas da educação superior no Estado da Bahia 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

Aumentar o número de estudantes matriculados em cursos de graduação presencial em 

10%, até 2016, sendo metade desse crescimento em Campus fora de Salvador e em 

áreas estratégicas (engenharias, tecnologias e ciências do mar); 

 Aumento de 22,9% de 

estudantes matriculados nos 

cursos de graduação (31.807 

esudantes) 

Em 2013 foram matriculados 

33.019 estudantes de 

gradução. Aimento de 3,81%. 

Aumentar, até o patamar mínimo de 90%, o aproveitamento da vagas ofertadas em 

todos os cursos de graduação, nos turnos diurnos e noturnos 

Em 2012 foram ocupadas  90% 

das vagas 

Em 2013 fora coupados 83% 

das vagas ofertadas. 

Assegurar, por meio das formas de incentivo, apoio e vigilância, a permanência nos 

cursos de graduação, em patamar não inferior a 75%, até 2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Reduzir a evasão nos cursos de graduação em, pelo menos, 20%, até 2016. 
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Aumentar em, pelo menos, 100% a oferta de vagas em cursos de graduação a distância; 
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Ampliar o número de estudantes matriculados em cursos de graduação a distância em, 

pelo menos, 90% das vagas ofertadas, até 2016; EAD 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Assegurar maior presença, através de bolsas de assistência de ensino, de estudantes de 

pós-graduação no ensino de graduação 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Continua
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Diretriz B :  Assegurar a qualidade do ensino nos cursos de graduação     

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

 Propiciar, regularmente, a realização de eventos acadêmicos para avaliação da 

práxis pedagógica no âmbito das diversas áreas e cursos de graduação presenciais 

e a distância 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Otimizar os mecanismos do sistema de avaliação docente e discente, como 

subsídio à produção de diagnósticos, estratégias, metodologias e tecnologias que 

viabilizem a melhoria de processos e produtos da prática pedagógica no âmbito 

dos cursos de graduação presenciais e a distância 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Promover contínua atualização dos currículos e componentes curriculares dos 

cursos de graduação, articulando Bacharelados Interdisciplinares com, no mínimo, 

80% dos Cursos de Progressão Linear e de Pós-Graduação; 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Garantir que 100% dos cursos de graduação atinjam o conceito 4,0 ou superior, até 

2016; 

Meta será aferida com os 

resultados do ENADE 2012 

Dos 52 cursos avaliados pelos  

ENADE, 23 cursos estão com 

coneito maiior, igual a 4,0 

(44,23%) 

Elevar em, no mínimo, 20% a taxa de conclusão nos cursos de graduação, até 2016 
Meta será aferida com a 

conclusão do semestre 2012.2 

Meta será aferida com a conclusão 

do semestre 2013.2 

Duplicar o número de estudantes em programas de mobilidade acadêmica, com 

ênfase no programa Ciência sem fronteiras. 

Houve um grande investimento 

para ampliação do programa, 

inclusive com ensino de idiomas 

Em 2013, 55 estudantes da UFBA 

foram enviados para instituições 

estrangeiras e a UFBA recebeu 64 

estudantes de instituições 

estrangeiras 

Consolidar o programa de monitoria para o ensino de graduação, e ampliar a oferta 

de bolsas para os estudantes dele participantes 

Programa de Monitoria 

implantado, com oferta de 393 

bolsas. 

Em 2013 forma ofertadas 500 

bolsas de monitoria (Prograd) 

Continua
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Diretriz B :  Assegurar a qualidade do ensino nos cursos de graduação  (continuação) 

METAS  (continuação) 
PERÍODO 

2012 2013 

Consolidar e ampliar a participação da UFBA no Programa de Estudante-

Convênio de Graduação (PEC-G), intensificando a divulgação da UFBA junto às 

Embaixadas estrangeiras sediadas no Brasil 

Programa foi divulgado em 2012 

e ainda sem condições de 

aferição. 

Programa foi divulgado em 2012 e 

ainda sem condições de aferição. 

Consolidar e ampliar a participação dos estudantes de graduação nos programas 

de intercâmbio firmados pela UFBA com universidades estrangeiras. 

109 estudantes da UFBA 

participaram de programas 

oferecidos em  instituições 

estrangeiras em 2012 

55 Estdantes particparam de 

programas oferecidos em 

institui~]poes estrangeiras em 

2013 (redução de 46%) 

Diretriz C :  Consolidar os Bacharelados Interdisciplinares, buscando sua articulação com os currículos dos Cursos de Progressão Linear 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

Consolidar os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Bacharelados, de modo a 

viabilizar a articulação e integração com os Cursos de Progressão Linear; 

Em 2012, 68,51%,  ingressou nos 

Cursos de Progressão Linear em 

2012. 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Incentivar e apoiar a produção de metodologias e tecnologias apropriadas ao 

processo de ensino-aprendizagem dos Bacharelados Interdisciplinares, de modo a 

assegurar a permanência e a conclusão dos cursos por seus estudantes no tempo 

regular; 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Promover a interlocução sistemática entre os colegiados dos cursos de 

Bacharelado Interdisciplinar com os Cursos de Progressão Linear, buscando 

articulação e integração entre essas modalidades de ensino de graduação; 

Em 2012, 68,51%,  ingressou nos 

Cursos de Progressão Linear em 

2012. 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Incentivar e apoiar a produção de metodologias e tecnologias apropriadas ao 

processo de ensino-aprendizagem dos Bacharelados Interdisciplinares, de modo a 

assegurar a permanência e a conclusão dos cursos por seus estudantes no tempo 

regular; 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Assegurar que, até 2016, pelo menos, 20% dos egressos dos Bacharelados 

Interdisciplinares ingressem nos Cursos de Progressão Linear; 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 
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Diretriz C :  Consolidar os Bacharelados Interdisciplinares, buscando sua articulação com os currículos dos Cursos de Progressão Linear 

METAS  Continuação) 
PERÍODO 

2012 2013 

Criar Grupos de Trabalho, em 2013, para realização de estudos visando à 

implantação da modalidade de graduação em dois ciclos, sendo o Bacharelado 

Interdisciplinar o primeiro deles. 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 
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Quadro 27. Ensino de Pós-Gradação 

Diretriz A :  Consolidar e ampliar o Ensino de Pós-Graduação na UFBA, garantindo a excelência acadêmica 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

 Aumentar o número de estudantes matriculados em cursos de mestrado e 

doutorado em, pelo menos, 10% ao ano, até 2016; 

Em houve 2012 aumento de 

17,31% de estudantes de 

mestrado e de 18,57% de 

estudantes de  doutorado 

Em 2013 houve um aumento de 14,17% 

de estudantes no mestrado e 13,12 de 

estudantes no doutorado. 

 Aumentar o conceito médio dos cursos de pós-graduação stricto sensu da 

UFBA em 10 pontos decimais, a cada avaliação trienal da CAPES, até 2016, 

garantindo que 100% dos Programas com mais de cinco anos de existência 

atinjam conceito 4,0 ou superior ao final desse período; 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Dos cursos existentes há mais de 5 anos, 

34 (809%) estão com nota igual ou 

superor a 4,0 e 8 (19,1%) estão com 

conceito abaixo de 4,0. 

 Garantir que 100% dos cursos de mestrado com conceito 4,0, há mais de 

cinco anos, ofertem também o doutorado até o final de 2016; 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Dos 42 cursos existentes há 5 anos, 

simente 8 cursos que eram apenas 

estrado, passrama a oferecer a opção 

Doutorado e estão com conceio 4,0. 

Duplicar o número de mestrados profissionais até 2016; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

No ano de 2013 cnstam 11 cursos de 

mestrado profissional. Um curso a mais 

que ni ano de 2012, um aumento de 10%. 

Divulgar, internamente, de forma sistemática e periódica, programas de 

universidades estrangeiras, e incentivar pós-graduandos da UFBA a 

participarem de cursos de doutorados (sandwich); 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 2012-

2016 

 Divulgar os programas junto às Embaixadas sediadas no Brasil e incentivar 

maior participação de estudantes estrangeiros nos cursos de pós-graduação 

da UFBA. 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 2012-

2016 
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Quadro 28. Educação à Distância 

Diretriz Ensejar o aumento da matricula nos cursos de graduação, de extensão e de pós-graduação através da Educação a Distância. 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

Ampliar a oferta de Educação a Distância não apenas duplicando a oferta dos cursos 

de graduação, mas também aumentando em, no mínimo, 50% nos de pós-graduação e 

de extensão; 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Estabelecer política institucional específica de formação continuada de professores e 

técnicos administrativos para atuação em equipes proponentes de Educação a 

Distancia;  

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Incrementar o desenvolvimento de atividades relacionadas com Educação a Distância 

em articulação e cooperação com outras instituições; 
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

 Promover eventos, com atividades regulares, visando à troca de experiências entre a 

Educação a Distância e a Presencial; 
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

 Promover, assessorar e avaliar, em articulação com a área de tecnologia da 

informação, a elaboração e o desenvolvimento de metodologias, tecnologias e material 

didático-pedagógicos para Educação a Distância, em suas diversas formas e 

possibilidades; 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

 Desenvolver metodologias ligadas a ambientes virtuais de aprendizagem; 
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

 Implantar, administrar, e atualizar ambientes Institucionais de ensino-aprendizagem 

em domínios virtuais; 
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Estabelecer normas que visem à regulamentação da Educação a Distância na UFBA, e 

em suas relações com a Universidade Aberta do Brasil. 
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

continua
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Diretriz B :  
Ensejar a criação de uma cultura favorável à Educação a Distância, de modo a demover resistências e preconceitos contra essa 

modalidade de educação. 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

Promover a criação de espaços e realização de eventos, em que docentes, técnicos e 

discentes tematizem a problemática e formulem políticas específicas para a Educação a 

Distância; 

Meta a ser alcançada no período 2012-

2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Propiciar a presença de especialistas em Educação a Distância de outras instituições no 

âmbito da UFBA, tipo Professor Visitante, para compartilhamento de experiências e 

formação de quadros em gerenciamento e em ensino; 

Meta a ser alcançada no período 2012-

2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 
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Quadro 29. Pesquisa, Criação e Inovação 

Diretriz A :  
Assegurar o crescimento e a qualificação da Pesquisa, da Criação e da Inovação em efetiva articulação com o Ensino de 

Graduação e de Pós-Graduação; 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

I - Promover articulação, por meio de encontros, no mínimo semestralmente, com agências de 

fomento e outros órgãos governamentais, de cunho nacional e estadual; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

II - Promover articulação interinstitucional, por meio de encontros, no mínimo semestralmente, sobre 

a Pesquisa, a Criação e a Inovação, com outras universidades, especialmente, as do Estado da Bahia; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

III -Fomentar a concessão de bolsas de iniciação à Pesquisa, à Criação e à Inovação, incluindo a 

iniciação científica e tecnológica, atendendo 100% da demanda qualificada; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

IV - Aumentar em 100% o número de bolsistas contemplados em Programas de internacionalização 

da iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação; 

Em 2012, o número 

de bolsistas 

conotemplados foi de 

5.464 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

V – Implementar, manter e avaliar sistema de preservação da memória da produção oriunda das 

atividades de iniciação à Pesquisa, à Criação e à Inovação. 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

VI - Implantar e aperfeiçoar, até 2014, os sistemas eletrônicos de informação  ___ QUAIS 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

 - Aumentar em 150% o número de bolsistas DT (Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e 

Extensão Inovadora) e em 20% o número de bolsistas PQ (Produtividade em Pesquisa); 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

VII – Aprovar, anualmente, um projeto estruturante com financiamento por encomenda, 

contemplando, especialmente, o aumento do potencial de Pesquisa e de Desenvolvimento 

Tecnológico; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 
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Diretriz A :  
Assegurar o crescimento e a qualificação da Pesquisa, da Criação e da Inovação em efetiva articulação com o Ensino de 

Graduação e de Pós-Graduação; 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

VIII - Criar e consolidar prêmios da UFBA para PCI, em particular o Prêmio Inventor UFBA e o 

Prêmio PubliC; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

IX - Alcançar o patamar de, pelo menos, quatro empresas spin-off dos habitats de inovação da UFBA 

advindas de seu Sistema de Inovação; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

X - Estimular o registro de pelo menos 16 patentes PCT (Patent Cooperation Treaty) de propriedade 

da UFBA, até 2016; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

XI - Buscar meios para a realização de pelo menos três contratos de Co-Titularidade de Propriedade 

Industrial de âmbito internacional;  

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

XII - Ampliar para 1800 o número de alunos nos Programas de Iniciação a PCI da Instituição, 

alcançando um patamar da ordem de 20% do número de novos alunos entrantes na UFBA. 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Diretriz B : 
Promover a racional distribuição geográfica da Pesquisa, da Criação e da Inovação e do Ensino Superior na Bahia, com foco na 

formação em áreas estratégicas, incluindo o apoio à criação de novos centros, unidades e campi.  

METAS (OBJETIVOS) 
PERÍODO 

2012 2013 

I - Realizar diagnóstico com vistas à criação de um Complexo Universitário de Laboratórios de 

Análise e Equipamentos Multiusuários; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

II - Planejar a implantação de um Centro de Laboratórios e Desenvolvimento Tecnológico e uma 

Central de Prestação de Serviços Tecnológicos no Parque Tecnológico de Salvador; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

III - Implantar de uma incubadora de empresas de base tecnológica no Parque Tecnológico de 

Salvador; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

IV – Planejar a criação de novos centros, unidades e campi para oferta, prioritariamente, de cursos de 

engenharia e de licenciatura nas áreas de matemática, física, química e biologia. 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 
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Quadro 30. Extensão Universitária 

Diretriz A : 
Consolidar a institucionalização da extensão na UFBA, pelo estabelecimento de uma política continuada de estímulo, fomento, 

registro e qualificação das ações extensionistas.  

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

Aumentar a eficiência da gestão da extensão 

universitária na UFBA por meio do aperfeiçoamento ou 

implementação de sistemas informatizados; 

Meta a ser 

alcançada no 

período 2012-2016 

Em 2013, a Proext aumentou a eficiência da gestão da extensão 

universitária na UFBA a partir da revisão e aprovação de normas, 

mapeamento e ajuste de fluxos de procedimentos vinculados à extensão e 

aperfeiçoamento dos sistemas informatizados que apoiam o 

desenvolvimento desses fluxos.  

Ampliar em 100% o número de atividades registradas 

na Pró-Reitoria de Extensão Universitária por meio da 

atualização dos sistemas de registro de atividades de 

extensão da universidade; 

Meta a ser 

alcançada no 

período 2012-2016 

Aumento de registros de 2010 para 2011 (49%), resultante, 

principalmente, do aumento do número de projetos e cursos de extensão. 

Nos anos de 2012, houve uma redução (de 10%) do número de registros 

que tiveram um leve aumento (3%) em 2013.  

Ampliar em 100% o número de certificados de 

participação em atividades de extensão, em decorrência 

da ampliação dos estímulos da realização das ações de 

extensão; 

Meta a ser 

alcançada no 

período 2012-2016 

Ao longo do 2° semestre as 10 ações que foram administradas pelo 

GERE e já finalizadas levaram à emissão de 6.495 certificados regulares. 

Porém, não foi possível aferir a ampliação em relação à meta proposta. 

Induzir a qualificação da extensão universitária, por 

meio da promoção de eventos acadêmicos periódicos 

que deem visibilidade a programas e projetos de 

extensão e discutam a extensão universitária;  

Meta a ser 

alcançada no 

período 2012-2016 

Em 2013, a Proext desenvolveu seminários, que foram amplamente 

divulgados para a comunidade universitária.  O total de inscritos no 

SEMEX 2013 foi de 396, dos quais 115 tiveram direito à certificação de 

participação. Foram apresentados 111 trabalhos de estudantes, que 

resultaram em 316 certificados de apresentação. Os pôsteres foram 

visitados por 28 avaliadores, que emitiram 229 pareceres, os quais foram 

enviados aos autores. 

continua
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Diretriz A : 
Consolidar a institucionalização da extensão na UFBA, pelo estabelecimento de uma política continuada de estímulo, fomento, 

registro e qualificação das ações extensionistas. (continuação) 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

Induzir a qualificação da extensão 

universitária, por meio da 

vinculação do fomento às 

avaliações de mérito;  

Meta a ser 

alcançada 

no período 

2012-2016 

Em 2013, a Proext promoveu a avaliação de 242 propostas de ações de extensão submetidas 

aos editais lançados nesse ano. A avaliação envolveu 418 extensionistas da UFBA, incluindo 

proponentes e avaliadores. Criar protocolo de interação com proponentes visando 

qualificação das propostas submetidas ao Edital ProExt-MEC -  O impacto esperado para 

essa ação é a melhoria das propostas oriundas da UFBA e a ampliação do número de 

propostas da instituição contempladas com recursos pelo MEC. Os indicadores para a 

avaliação desse impacto só estarão disponíveis em meados de 2014. 

Estimular o envolvimento de 

servidores docentes e técnico-

administrativos em programas, 

projetos e outras atividades de 

extensão por meio da valorização 

da extensão nas avaliações de 

progressão profissional; 

Meta a ser 

alcançada 

no período 

2012-2016 

No Edital PIBIEX 2013-2014, foram envolvidos 154 assessores ad hoc, cinco membros do 

Comitê Institucional e um avaliador externo na avaliação de 101 propostas. O mesmo 

procedimento foi aplicado aos demais Editais. O impacto esperado para essa ação é a 

melhoria das propostas oriundas da UFBA e a ampliação do número de propostas da 

instituição contempladas com recursos pelo MEC. Os indicadores para a avaliação desse 

impacto só estarão disponíveis em meados de 2014.  

Ampliar o número de bolsas de 

iniciação à extensão universitária 

em 300% por meio da 

diversificação da sua origem e do 

fortalecimento do Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão 

(PIBIEX); 

Meta a ser 

alcançada 

no período 

2012-2016 

O total de número de bolsas de iniciação à extensão e auxílios financeiros concedidos pela 

Proext passou de 168 (apenas Editais PIBIEX e ACCS) em 2012 para 286 em 2013, o que 

representou uma ampliação de 70%. Além disso, o Edital PIBIEX aprovou 140 bolsas 

PIBIEX para o período dez/2013-nov/2014 (o que representa um aumento de 75% em 

relação ao ano de criação do programa).  

continua
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Diretriz A : 
Consolidar a institucionalização da extensão na UFBA, pelo estabelecimento de uma política continuada de estímulo, fomento, registro e 

qualificação das ações extensionistas.  

METAS (continuação) 
PERÍODO 

2012 2013 

Ampliar em 100% a captação de recursos para o desenvolvimento 

de programas e projetos de extensão universitária por meio da 

divulgação à comunidade universitária de editais de fomento à 

extensão; 

Meta a ser 

alcançada 

no período 

2012-2016 

Nos anos de 2013 e 2014, a UFBA captou, respectivamente, 

apenas via editais ProExt-MEC, 189% e 165% a mais que em 

2011. 

Consolidar, diversificar e tornar transparente o sistema de apoio 

financeiro às atividades de extensão da universidade por meio da 

criação de editais públicos sistemáticos de apoio a ações e 

produtos da extensão; 

Meta a ser 

alcançada 

no período 

2012-2016 

A Proext consolidou os programas PIBIEX e ACCS, 

diversificou seu sistema de fomento com a criação de novos 

editais públicos. 

Apoiar a consolidação dos Programas: “Agenda Arte e Cultura 

(UFBA)”, “Agência de Notícias em C,T&I” e  “Café Científico 

na UFBA”, como veículos de comunicação entre os setores da 

Universidade e desta com a sociedade, e de popularização das 

ciências, por meio da destinação de recursos para o 

desenvolvimento de seus planos anuais de atuação; 

Meta a ser 

alcançada 

no período 

2012-2016 

Em 2013, foi possível ampliar os canais de interação entre a 

sociedade e a Universidade a partir da efetivação da divulgação 

pública de suas principais ações.  

Estimular a integração e apoiar a consolidação dos corpos 

estáveis de grupos artísticos da UFBA por meio da destinação de 

recursos para o desenvolvimento de planos anuais de atuação; 

Meta a ser 

alcançada 

no período 

2012-2016 

Em 2013, a Proext desenvolveu as várias ações que tiveram os 

seguintes impactos, sobretudo na Escolas de Dança e Música.. 

 

Incentivar o envolvimento de estudantes de graduação e pós-

graduação em programas e projetos de extensão por meio da 

curricularização das atividades de extensão; 

Em 2012 

foram 

ministradas 

88 ACC's.  

Em 2013, a Proext lançou de editais ACCS - Nesses editais, foram 

contempladas 88 propostas que atenderam a um universo de 1.327 

estudantes. Quando consolidamos os dados de 2010 a 2013, 

observamos um aumento nas matrículas nas ACCS em 87% pelo 

corpo discente. 

continua
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Diretriz A : 
Consolidar a institucionalização da extensão na UFBA, pelo estabelecimento de uma política continuada de estímulo, fomento, 

registro e qualificação das ações extensionistas.  

METAS (continuação) 
PERÍODO 

2012 2013 

Incentivar os cursos de graduação para que suas grades 

curriculares incluam pelo menos 10% de créditos referentes 

à participação em programas, projetos e outras ações de 

extensão por meio do cumprimento das metas estabelecidas 

pelo Plano Nacional de Educação; 

Meta a ser 

alcançada 

no período 

2012-2016 

Ao longo dos últimos anos houve uma ampliação significativa nas 

matrículas de ACCS (vide quadro anterior). Esse crescimento do número 

de propostas, bolsistas e unidades envolvidas demonstram que, 

seguramente, até 2018 a UFBA conseguirá atingir a meta Nacional. 

Promover a inclusão de Ações Curriculares em Comunidade 

e em Sociedade nos projetos políticos-pedagógicos de, pelo 

menos, 60% dos cursos de Graduação, até 2016 por meio do 

cumprimento da Resolução 01/2013 do CONSEPE; 

Meta a ser 

alcançada 

no período 

2012-2016 

As ACCS gozam de prestígio na Universidade e vem conseguindo adesão 

significativa em níveis qualitativos e quantitativos. Nos editais de ACCS 

para 2014.1, foram apresentadas 50 propostas o que resultará em uma 

média superior a 800 alunos contemplados. Mesmo tendo sida a resolução 

aprovada apenas em 2013, a Proext já conseguiu a adesão de 23% dos 

cursos de graduação às ACCS. 

Transformar a TV-UFBA em um laboratório de formação de 

estudantes e em uma ferramenta central da política de 

visibilidade das atividades acadêmicas da UFBA e de 

formação de estudantes por meio de sua reestruturação e 

redimensionamento; 

Meta a ser 

alcançada 

no período 

2012-2016 

Em 2013, a PROEXT Implementou nova estrutura organizacional, 

reformulou a grade de programação e criação de identidade visual para 

cada programa, trabalho iniciado no final de 2013 e ainda em processo de 

finalização. Além disso, foram realizadas mudanças no formato e 

linguagem audiovisual dos conteúdos, privilegiando novos ângulos e 

enquadramentos como o gênero documental e experimental. 

A elaboração de plano de mídia para aumentar a visibilidade dos vídeos 

produzidos pela TV UFBA e estimular o seu reconhecimento entre o 

público interno e externo à Universidade. As ações executadas permitiram 

estruturar melhor a dinâmica de trabalho na TV UFBA. A partir da 

reestruturação a TV UFBA intensificou e aperfeiçoou o seu nível de 

produção seguindo medidas que prezaram pela organização, planejamento 

e qualidade técnica. 

Apoiar ações de extensão semestrais direcionadas aos 

servidores docentes e técnico-administrativos da UFBA por 

meio de parceria com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento de 

Pessoas. 

Meta a ser 

alcançada 

no período 

2012-2016 

Não foram realizadas ações vinculadas a essa meta no período.  
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Quadro 31. Desenvolvimento de Pessoal 

Diretriz A : 
Prover condições para o provimento de cargos no quadro permanente, crescimento profissional, integração plena à vida 

universitária e racionalização e eficácia dos serviços, com atenção à qualidade de vida e satisfação pessoal no trabalho 

METAS PERÍODO 

 2012 2013 

Ampliar em, pelo menos, 356 o quadro de referência do Pessoal Técnico-Administrativo; 

Em 2012 o aumento do número 

de Servidores, representou 

aumento de 40% em relação à 

meta. 

Meta parcialmente 

alcançada  

Elaborar e planejar os programas de educação continuada, e de qualificação profissional dos 

servidores técnico-administrativos, até final de 2013; 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Em 2013 o plano 

contemplou 1582 

horas de capacitação. 

Promover programas de educação continuada, e de qualificação profissional, que elevem o 

desenvolvimento e o comprometimento dos servidores técnico-administrativos, com 

rebatimento na qualidade e eficiência no trabalho, com alcance de 60% do contingente, até 

2016; 

27 turmas de cursos presenciais e 

4 turmas na modalidade EAD, 

totaliando 1.225 servidores 

cerrificados. 

Em 2013 ocoreram 

1582 horas de 

capacitação, com 952 

concluintes. 

Promover eventos, no mínimo, quadrimestrais (encontros, colóquios, seminários, oficinas, 

debates e cursos) que contribuam para o desenvolvimento de uma cultura organizacional 

baseada em valores, normas e hábitos éticos e de responsabilidade pessoal e coletiva; 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Em 2013, ocorreram 

09 eventos. 

Promover, pela criação de ambientes adequados e estrategicamente pensados, o 

desenvolvimento de pessoas com impactos para a qualidade de vida, satisfação pessoal e no 

trabalho; 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Promover ações que viabilizem a implantação do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais) e do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), até 2014. 

Em 2012 - 150 laudos de 

avaliação ambiental; curso de 

brigadistas e elaboração de rotas 

de fuga e de planos de evacuação 

em prédios da universidade. 

Ações sendo mantidas 

para alcance da meta 
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Diretriz A : 
Prover a UFBA de quadro docente permanente quantitativa e qualitativamente apto ao desenvolvimento de suas atividades-fim e, 

no que couber, de suas atividades-meio 

Metas ( continuação) 
PERÍODO 

2012 2013 

Ampliar em, pelo menos, 337 códigos de vagas o banco de professor 

equivalente;  

Meta parcialmente alcançada em razao da 

realização de concursos e nomeação de 109 

professores, representando 32,34% da meta 

estabelecida 

Meta parcialmente alcançada 

Alcançar, no mínimo, o patamar de 80% de docentes doutores; 

Em 2012 haviam 2.279 docentes no quadro 

permanente na UFBA, destes 1.568 (60%) 

posuem o nivel de doutorado, elevando em 5% o 

número de douores em relção a 2011 

Ações sendo mantidas para 

alcance da meta 

Aumentar em, pelo menos, 20% o número de docentes do quadro 

permanente em estudos pós-doutorais no exterior; 
Meta a ser alcançada no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Elevar o percentual de Pesquisadores Bolsistas de Produtividade do 

CNPq na PG em, pelo menos, 20%; 

Em 2012 haviam 245 Bolsas de Produtividades. 

Desenvolvimento tecnológico e Extensão e 

Difusão Inovadora CNPq 

Em 2013, devido ao não 

fechamento do semestre, a 

informação não pode ser 

acessada. 

Promover a ampliação do número de professores permanentes nos 

Programas de PG da UFBA, envolvendo doutores que ainda não atuam 

na Pós-Graduação. 

Meta a ser alcançada no período 2012-2016 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 
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ÓRGÃOS ESTRUURANTES 

 

 

Quadro 31. Sistema Universitário de Bibliotecas 

Diretriz A : 
Consolidar a implantação do Sistema Universitário de Bibliotecas mediante 

modernização de suas instalações, equipamentos e lotação de pessoal qualificado. 
PERÍODO 

Metas 2012 2013 

Finalizar e submeter ao conselho competente proposta de Regimento Interno do Sistema 

Universitário de Bibliotecas, até o final de 2013;  (A) 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Ações e atividades sendo 

executadas para o atngiment 

da meta 

Redimensionar, anualmente, as seções de referência das bibliotecas de grande porte, quanto ao 

atendimento de pessoas com necessidades especiais, a exemplo, de locomoção, audição e visão;  

(A) 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Ações e atividades sendo 

executadas para o atngiment 

da meta 

Avaliar os metadados retrospectivos do Repositório Institucional, em 100%;    (A) 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Ações e atividades sendo 

executadas para o atngiment 

da meta 

Reestruturar as instalações das bibliotecas de Belas Artes, Teatro, Maternidade Climério de 

Oliveira (MCO), Faculdade de Direito, Centro de Estudos Afro-Orientais – CEAO e CETAD, até o 

final de 2015;  (A) 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Ações e atividades sendo 

executadas para o atngiment 

da meta 

Expandir, gradualmente, o horário de funcionamento de todas as bibliotecas no turno noturno e nos 

finais de semana;   (A) 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Ações e atividades sendo 

executadas para o atngiment 

da meta 
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Diretriz B : 
Planejar e implementar ações voltadas para a eficiência no trabalho com a informação; construir interrelações entre as bibliotecas do sistema e 

dentro de cada uma delas; e atender eficazmente às necessidades dos usuários internos e externos 

Metas (continuação) PERÍODO 

 
2012 2013 

Migrar conteúdos de dança e outras temáticas das fitas VHS e discos de vinil para CD’s do acervo 

multimeios da Seção Memória da Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa – BURMC, até o final 

de 2014; (B) 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Organizar e proteger o acervo de plantas arquitetônicas do Campus de Ondina no acervo da Seção 

Memória da BURMC;  (B) 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Digitalizar e organizar o acervo de fotografias da Seção Memória da BURMC, em 100%;  (B) 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Informatizar 100% do acervo das bibliotecas que compõe o Sistema Universitário de Bibliotecas;   (B) 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Instalar o Portal de Segurança do Sistema de Bibliotecas da UFBA para propiciar o livre acesso a todas 

as bibliotecas, até o primeiro semestre de 2014;   (B) 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Implantar o autoatendimento automatizado para empréstimo e devolução nas bibliotecas de grande 

porte (BUS, BURMC, FFCH, Exatas, Politécnica);  (B) 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Instalar o laboratório de restauração e preservação de material bibliográfico, até 2014;   (B) 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Digitalizar continuamente o acervo retrospectivo de teses e dissertações da Seção Memória da 

BURMC;   (B) 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Implementar, no mínimo anualmente, cursos de capacitação para os técnicos bibliotecários, servidores 

e assistentes administrativos das bibliotecas;   (B) 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Climatizar todas as unidades do Sistema Universitário de Bibliotecas, até o final de 2015;   (B) 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Implantar a MIDIATECA na BURMC, cujo projeto deverá estar concluído até junho de 2014;   (B) 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016da meta 
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Quadro 32. Sistema Universitário de Museus 

Diretriz A : 
Consolidar a implantação do Sistema Universitário de Museus mediante modernização de suas instalações, equipamentos e lotação de pessoal 

qualificado. 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

Finalizar e submeter ao conselho competente proposta de Regimento Interno do 

Sistema Universitário de Museus, até o final de 2013; 
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Desenvolver estratégias, programas e ações que resultem num vigoroso processo de 

divulgação dos seus acervos para os públicos internos e externos à Universidade, 

inclusive no exterior; 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Articular com as pró-reitorias acadêmicas e outros órgãos, buscando viabilizar a 

introdução de componentes curriculares nos cursos de graduação, que promovam a 

visitação aos acervos dos museus que compõem o sistema; 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Buscar formas e meios para ampliação dos atuais museus e seus acervos, bem como 

a implementação de novos museus ou congêneres; 
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Implementar, no mínimo, anualmente, cursos de capacitação para os técnicos, 

servidores e assistentes administrativos Sistema Universitário de Museus. 
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 
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Quadro 33. Sistema Universitário de Saúde 

Diretriz A : 

Promover aliança logística, com a padronização de processos comuns a todas as unidades e serviços de atenção a saúde da 

Universidade Federal da Bahia, bem como a descentralização, com autonomia, para as atividades específicas e de rotina, visando a 

racionalizar os recursos assistenciais, equipamentos e programas de ensino, superando redundâncias e desperdícios. 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

Finalizar e submeter ao conselho competente proposta de Regimento Interno do Sistema 

Universitário de Saúde, até o final de 2013;   (A) 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Desenvolver e atualizar sistemas informatizados para acompanhamento e controle da aplicação 

dos recursos próprios e patrimoniais do Sistema e de suas unidades;  (A) 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Articular a logística de suprimentos de materiais e serviços das unidades e serviços de atenção à 

saúde da UFBA;  (A) 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Diretriz B : 
Integrar as unidades e serviços de atenção à saúde da Universidade Federal da Bahia, viabilizando relação unificada e mais efetiva com 

as instâncias de financiamento e regulação municipal, estadual e federal 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

Promover a captação continuada de recursos para a sustentabilidade das unidades e serviços de 

atenção à saúde;  (B) 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Diretriz C : 
Consolidar a implantação do Sistema Universitário de Saúde (SIUNIS) mediante modernização de suas instalações, equipamentos e 

lotação de pessoal qualificado 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

Promover e integrar o desenvolvimento de tecnologias em saúde nas unidades e serviços de 

atenção à saúde;    C  

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 
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MACROPOLITICA PARA A ÁREA MEIO 

 

Quadro 34. Planejamento e Gestão 
 

Diretriz 

A : 

Romper com a inércia institucional pela implementação de uma cultura de planejamento na UFBA, estimulando e envolvendo suas 

Unidades Universitárias e Administrativas na elaboração do PDI, do Plano Diretor, do PDTI, dos Planos Estratégicos Plurianuais, 

na elaboração e na formatação de suas peças orçamentárias e na captação de recursos próprios. 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

Implementar nas unidades universitárias e demais órgãos o Planejamento 

Estratégico para o triênio 2014 – 2016, e com a efetiva participação da 

comunidade universitária;  

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Estabelecer sistema informatizado de acompanhamento e avaliação dos Planos 

Plurianuais, com a emissão de relatórios trimestrais; 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Implementar um instrumento (modelo, matriz ou planilha) de modo que o critério 

para a distribuição dos recursos para as unidades universitárias seja simétrico aos 

modelos de distribuição para as IFES; 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Aperfeiçoar o sistema informatizado de acompanhamento e controle da execução 

orçamentária, até o final de 2013;  

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Aperfeiçoar o sistema informatizado de acompanhamento e controle dos contratos 

e convênios acadêmicos, até o final de 2013; 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Prover e ou capacitar, até o final de 2014,  técnicos especialistas em planejamento. 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 
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Quadro 35. Infraestrutura 

 

DIRETRIZ INSTITUCIONAL IX - Racionalizar, em conformidade com o plano diretor vigente, o uso do espaço fósico e das instalações da universidade, 

assegurando condições de segurança, acessibilidade, tornando-os social e ambientalmente mais acolhedores; 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

Construir o prédio da Residência Universitária Estudante Frederico Perez, situada na 

Avenida Anita Garibaldi; 
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 
Meta alcançada em 2013 

Construir os prédios do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, sede dos Bacharelados 

Interdisciplinares; 
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 
Meta alcançada em 2013 

Construir os prédios do Complexo Esportivo e Educacional: 
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Construir o prédio do Instituto de Psicologia;  
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Construir os prédios dos Pavilhões de Aulas nos campi de Vitória da Conquista e Barreiras; 
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 
Meta alcançada em 2013 

Construir o novo prédio da Escola de Nutrição;  
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 
Meta alcançada em 2013 

Construir o novo prédio da Escola de Música; 
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 
Meta alcançada em 2013 

Construir a Praça das Artes;  
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 
Meta alcançada em 2013 

Reformar e ampliar os prédios dos Institutos de Física e de Química, que passarão a formar o 

Complexo de Física-Química; 
Meta a ser alcançada no período 

2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 
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DIRETRIZ INSTITUCIONAL IX - Racionalizar, em conformidade com o plano diretor vigente, o uso do espaço fósico e das instalações da universidade, 

assegurando condições de segurança, acessibilidade, tornando-os social e ambientalmente mais acolhedores; 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

Reformar e/ou ampliar os prédios da Escola Politécnica, do Instituto de Geociências, do Instituto de 

Matemática, do Instituto de Biologia, da Escola de Dança e da Faculdade de Arquitetura, Faculdade de 

Farmácia, Escola de Medicina Veterinária, Faculdade de Direito, Faculdade de Economia, Faculdade de 

Odontologia, Faculdade de Educação, dentre outros; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Elaborar projetos para implantar, em 2014, a infraestrutura do Campus da UFBA na cidade de Camaçari, 

com previsão de conclusão para 2016. 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

DIRETRIZ INSTITUCIONAL IX - Racionalizar, em conformidade com o plano diretor vigente, o uso do espaço fósico e das instalações da universidade, 

assegurando condições de segurança, acessibilidade, tornando-os social e ambientalmente mais acolhedores; 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

Implantar a Unidade de Pesquisa no Parque Tecnológico do Estado da Bahia;  
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta alcançada em 

2013 

Construir o prédio anexo para o Instituto de Ciências da Saúde;  
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta alcançada em 

2013 

Criar infraestrutura para implantação do Centro Cultural na antiga Residência Feminina - R3; 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Construir os prédios para as novas instalações da Maternidade Climério de Oliveira; 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Construir os prédios do Complexo para a integração dos acervos e atividades do Sistema Universitário de 

Museu; 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Elaborar projetos básicos e executivos para todas as obras vinculadas aos projetos de pesquisa financiados 

através dos editais CT-INFRA/FINEP. 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 
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Quadro 36. Tecnologia da Informação e Comunicação 

DIRETRIZ IV - Fortalecer a autonomia, a capacidade de gestão acadêmica e administrativa e a articulação das ações das Unidades Universitárias 

DIRETRIZ XVII - Dotar a universidade de recursos humanos, serviços e tecnologias de informação, comunicação, controle e automoção modernas e capazes de 

dar o suporte efetivo para as diversas áreas meio e fins da universidade, aprimorando os mecanismos de governança institucional. 

METAS 
PERÍODO 

2012 2013 

 Propor políticas que devem orientar os processos de adoção, compra e desenvolvimento de softwares, com o 

objetivo de regularizar a situação de licenciamento de software; 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação; 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Elaborar e divulgar no portal da UFBA a Carta de Serviços ao Cidadão (em atendimento ao decreto nº 

6.932/2009); 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ampliar a infraestrutura do data center do Centro de Processamento de Dados nas suas diversas áreas (i)  

física (anti-incêndio, elétrica, climatização, segurança); (ii) computacional (servidores e armazenamento) e 

(iii) comunicação (rede de dados); 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Implantar um sítio de contingência (site backup), que garanta a disponibilidade dos serviços essenciais em 

caso de desastres no data center do CPD; 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

 Garantir a aquisição contínua de ativos de rede em quantidade suficiente para substituir os equipamentos 

antigos que não apresentam funcionalidades compatíveis com os requisitos mínimos de gerência e segurança 

da rede e ampliar o número de pontos de rede necessários em consequência da expansão da infraestrutura 

física da UFBA, particularmente em função do REUNI; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

 Melhorar a infraestrutura de comunicação dos campi do interior; 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 
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DIRETRIZ IV - Fortalecer a autonomia, a capacidade de gestão acadêmica e administrativa e a articulação das ações das Unidades Universitárias 

DIRETRIZ XVII - Dotar a universidade de recursos humanos, serviços e tecnologias de informação, comunicação, controle e automoção modernas e capazes de 

dar o suporte efetivo para as diversas áreas meio e fins da universidade, aprimorando os mecanismos de governança institucional. 

METAS  (continuação) 
PERÍODO 

2012 2013 

Equipar e ampliar, qualitativa e quantitativamente, os laboratórios de informática da graduação; 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Constituir e implantar um Comitê Gestor de Segurança da Informação; 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Elaborar e implantar uma Política de Segurança da Informação e uma Política de Uso dos Recursos de TI; 
Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Garantir a capacidade de desenvolvimento de sistemas de informação para atendimento às demandas de 

informatização dos processos gerenciais e operacionais, administrativos e acadêmicos da universidade, 

através da adoção de um novo processo de contratação de desenvolvimento de sistemas de informação 

orientado a métricas (a exemplo de fábrica de software baseada em pontos de função). Para isso, deve ser 

elaborado um edital de contratação de serviços de desenvolvimento de software; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Ampliar e consolidar o repositório institucional de produção científica e acadêmica da UFBA no ambiente 

dSPACE (www.repositorio.ufba.br) para garantir o registro e a disseminação da  produção científica e da 

memória cultural, artística, técnica e tecnológica da instituição – portaria nº 024/2010 do Reitor da UFBA 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Adotar as políticas, diretrizes e recomendações técnicas do padrão e-MAG (Modelo de Acessibilidade em 

Governo Eletrônico – decreto nº 5.296/2004) no Portal UFBA e nos sítios de unidades administrativas e 

acadêmicas da universidade. 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 
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Quadro 37. Financiamento 

Diretriz A 

: 

Elevar indicadores de desempenho institucional de modo a incrementar aportes de recursos 

orçamentários e extraorçamentários destinados à expansão, à modernização e à manutenção da 

Universidade 

PERÍODO 

METAS 2012 2013 

Induzir, emular e apoiar ambicioso programa de qualificação do corpo docente, de tal modo que, ao final 

desse PDI, a UFBA possa contar com, pelo menos, 97% de pós-graduados em seu quadro, sendo pelo menos 

80% desse percentual de docentes com titulação de doutoramento; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Incentivar, estimular e apoiar docentes, discentes e dirigentes, departamentos e colegiados, para um esforço 

comum e contínuo, visando a elevar, em pelo menos 20% nos percentuais de diplomação no ensino de 

graduação e de pós-graduação e igual percentual de redução de evasão no ensino de graduação, por área de 

conhecimento;  

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Incentivar e mobilizar a comunidade universitária para a cultura de elaboração e apresentação de projetos a 

órgãos do poder municipal e estadual, particularmente àqueles com maior grau de afinidade com a 

Universidade, sem desprezar empresas públicas ou privadas, com vistas a dobrar a captação de recursos 

próprios, elevando-os ao patamar de 4% do orçamento; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Induzir, subsidiar e apoiar dirigentes de unidades/órgãos, servidores docentes e técnicos administrativos para 

uma cultura de elaboração e apresentação de projetos que visem à captação de recursos via descentralizações, 

especialmente do Ministério da Educação, suas autarquias e fundações, bem como de outros órgãos da esfera 

federal, costumeiramente parceiros das instituições federais de ensino superior, de tal modo a, pelo menos, 

duplicar a captação desses recursos; 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Promover uma cultura de eficiência e eficácia na gestão dos recursos da UFBA, eliminando todas as formas 

de desperdício (energia, água, telefonia, transporte, papel e descartáveis), otimizando recursos e 

maximizando resultados, de modo a atingir uma redução de pelo menos 10% nas despesas de custeio com 

consequente incremento nos recursos destinados a investimentos. 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 

Meta a ser alcançada 

no período 2012-2016 
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Quadro 38. Política de Assistência Estudantil 

Diretriz A 

: 

Elevar indicadores de desempenho institucional de modo a incrementar aportes de recursos 

orçamentários e extraorçamentários destinados à expansão, à modernização e à manutenção 

da Universidade 

PERÍODO 

METAS 2013 2013 

Ampliar, gradualmente até 2012, em pelo menos 200%, os atendimentos a estudantes em situação de 

vulnerabilidade social e econômica contemplados nas diversas modalidades de apoio social e 

acadêmico; 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta parcialmente 

alcançada em 2013 

Reservar, em todos os programas de assistência estudantil, 50% das vagas para cotistas e 50% das 

vagas para não-cotistas em situação de vulnerabilidade social e econômica; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta parcialmente 

alcançada em 2013 

Ampliar, reequipar e reestruturar o Serviço Médico Universitário Rubens Brasil, tornando-o Centro de 

Promoção da Saúde da UFBA; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta parcialmente 

alcançada em 2013 

Concluir a construção do Complexo Residencial Estudantil, na Avenida Garibaldi; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 
Meta alcançada em 2013 

Ampliar o Programa Bolsa-Moradia com expansão progressiva do financiamento e oferta de bolsas por 

ano; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta parcialmente 

alcançada em 2013 

Implantar o Programa Bolsa-Alimentação para os campi de Barreiras e Vitoria da Conquista; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta parcialmente 

alcançada em 2013 

Aumentar o número de bolsas de permanência, na medida da captação de recursos, diversificando os 

programas pertinentes. 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

continua
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Diretriz B 

: 

Consolidar e ampliar as políticas de assistência estudantil, com metas que garantam o acesso e 

a permanência, com investimento em ações sociais, acadêmicas, artísticas e culturais, pautado 

pelos princípios da equidade, da justiça e da responsabilidade recíproca. 

PERÍODO 

METAS 2012 2013 

Construir uma Residência Universitária no Campus Canela/Graça, cujo projeto deverá estar concluído 

até 2014; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Implantar um sistema de transporte intraCampus e intercampi acessível, eficiente e ecologicamente 

sustentado (passarelas, planos inclinados, ônibus intercampi); 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta parcialmente 

alcançada em 2013 

Instalar, em cada Campus da UFBA, pelo menos uma unidade de restaurante universitário, cujos 

projetos deverão estar concluídos até 2014; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta parcialmente 

alcançada em 2013 

Ofertar pelo menos um curso de língua estrangeira para todos os estudantes em vulnerabilidade 

socioeconômica; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta parcialmente 

alcançada em 2013 

Ampliar a oferta de auxílios moradia, transporte, alimentação e de bolsas do Programa Permanecer em, 

pelo menos, 10%, em todos os campi da UFBA; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta parcialmente 

alcançada em 2013 

Investir na melhoria das instalações e em material didático-pedagógicos para a CRECHE/UFBA; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta parcialmente 

alcançada em 2013 

Implantar o programa de arte e cultura, esportes, atividades físicas e lazer, com projetos concluídos até 

2014; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta parcialmente 

alcançada em 2013 

Ampliar em, pelo menos, 50% a oferta de auxílios para organização e participação em eventos 

acadêmicos; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta parcialmente 

alcançada em 2013 

Ampliar em, pelo menos, 20% os serviços de apoio e atenção à saúde dos estudantes; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta parcialmente 

alcançada em 2013 

Ampliar em, pelo menos, 50% os atendimentos em serviços de atenção à saúde dos estudantes; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta parcialmente 

alcançada em 2013 
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Diretriz B 

: 

Consolidar e ampliar as políticas de assistência estudantil, com metas que garantam o acesso e 

a permanência, com investimento em ações sociais, acadêmicas, artísticas e culturais, pautado 

pelos princípios da equidade, da justiça e da responsabilidade recíproca. 

PERÍODO 

METAS  (Continuação) 2012 2013 

Criar, em articulação com o Sistema Universitário de Editoração (EDUFBA) uma revista eletrônica 

para publicação de trabalhos dos estudantes do Programa Permanecer; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Consolidar e ampliar o Projeto Conviver; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Adequar o espaço físico do Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais 

Especiais – NAPE, para atendimento a todos estudantes com necessidades especiais educacionais até 

2014; 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Apoiar as Unidades que tenham estudantes com necessidades educacionais especiais, até 2016; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Promover, no mínimo, duas campanhas anuais para formação em políticas de inclusão de estudantes 

com necessidades educacionais especiais; 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta parcialmente 

alcançada em 2013 

Promover campanhas voltadas para convivência, que eliminem preconceito, estereótipo e 

discriminação de região, raça, gênero e etnia. 
Meta a ser alcançada no 

período 2012-2016 

Meta parcialmente 

alcançada em 2013 
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3.1 – INDICADORES DE DESEMPENHO 

Ensino De Graduação 

INDICADOR 1: 

ÍNDICE DE QUALIDADE DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

Definição: 

Média das Notas ENADE obtidas pelos cursos de graduação em cada ciclo avaliativo do ENADE (3 anos). 
 

Justificativa do Indicador: 

 

O desempenho dos estudantes nos cursos de graduação é aferido a cada três anos, através de um exame nacional sob responsabilidade do 

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

ENADE, cuja nota (ou conceito), é determinada pela média ponderada da nota padronizada dos concluintes no componente de Formação Geral 

e no componente de conhecimentos específicos da área de formação. 

O ENADE é um importante indicador de desempenho do estudante, por conseguinte, de qualidade do curso, sendo o principal insumo para o 

Conceito do Curso, utilizado pelas autoridades educacionais para fins regulatórios. 

 

 

Fórmula de cálculo: 

 

(Média Nota ENADE Ano1+Média Nota ENADE Ano2+Média Nota ENADE Ano 3)/3 
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RESULTADOS: 

 
   0/SC NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5 TOTAL 

CURSOS 
AVALIADOS 

 ENADE 2006 3,67  0 1 4 5 2 12 

 ENADE 2007 2,50  1 3 3 1 0 8 

 ENADE 2008 3,44  1 2 5 8 2 18 

PRIMEIRO CICLO COMPLETO 3,20        

 ENADE 2009 3,38  2 1 3 4 3 13 

 ENADE 2010 3,29 3 1 0 2 4 0 10 

 ENADE 2011 3,30  2 3 7 15 0 27 

SEGUNDO CICLO COMPLETO 3,32        

 ENADE 2012 3,63  0 0 4 3 1 8 

 

 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Considerando o ano 2006 como ponto de partida de uma série histórica até o ano de 2012, dos 54 cursos avaliados no período, a UFBA obteve 

uma nota médio no ENADE de 3,20 no primeiro triênio; 3,32 no segundo; e a média das notas obtidas em 2012 chega a 3,63. Há um de 

crescimento contínuo, embora moderado, das notas obtidas no período analisado, o que sugere um resultado positivo. No entanto, apesar da 

série histórica englobar 7 anos, a análise é feita a cada ciclo avaliativo, portanto a cada três anos. Neste caso, a quantidade de escores é ainda 

insuficiente para se detectar uma tendência clara. 

Os resultados no ENADE são fortemente afetados pelo grau de adesão dos alunos à prova. Não há uma dimensão, publica, do quanto o escore 

reflete o boicote de parte dos alunos ou o descompromisso com um bom desempenho no Exame. Mesmo assim, os escores do ENADE são 

elementos importantes na definição, pelo INEP, do conceito preliminar do curso e da própria instituição. 

Este resultado ligeiramente mais positivo a cada ciclo e, em especial no último ano com resultados divulgados, reflete um esforço e uma 

preocupação da Instituição com a qualidade dos cursos de graduação, que pode ser percebida tanto ao nível da administração central, com a 

recuperação da estrutura física, investimento em laboratórios e biblioteca, e capacitação do corpo docente, como também ao nível das 

Unidades e dos Colegiados, com a re-estruturação dos currículos e constante avaliação dos cursos. Há, também, que se considerar as ações 

desenvolvidas junto aos cursos avaliados para que docentes e alunos se engajem em uma postura que valorize o ENADE como um importante 
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indicador da qualidade da formação que a UFBA vem oferecendo. Neste sentido, vídeos, cartazes e reuniões foram feitas com o objetivo de 

sensibilizar o aluno para responder a prova com dedicação, o que pode estar diminuindo o grau de boicote ou participação sem compromisso 

em efetivamente demonstrar o que de fato aprendeu ao longo do processo de formação. 

 

 

Gestão de Pessoas 

INDICADOR 1: 

IQCTA= ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

Definição: 

Média ponderada da participação dos diferentes níveis de formação dos servidores técnico administrativos no total do segmento. 
 

 

Justificativa do Indicador: 

 

A missão e as atividades fins de uma universidade requer profissionais técnico administrativos com formação profissional especializada, como 

requisito para grande parte dos cargos que estruturam a força de trabalho da Instituição. Há cargos de nível fundamental, médio e superior que 

são preenchidos por concursos. No entanto, a necessidade de formação mais elevada é uma busca individual que leva muitos servidores a 

buscarem níveis mais elevados de formação profissional, mesmo inseridos nos níveis do plano de cargo e salários. Por outro lado, há 

incentivos claros no atual plano de carreiras para as iniciativas de melhoria da qualificação dos servidores o que os estimula a buscarem 

formação superior e diferentes pós-graduações (lato e stricto sensu). Assim, uma medida do nível de qualificação do servidor é um indicador 

importante para avaliar os investimentos pessoais e instituições no sentido de possuir uma força de trabalho cada vez mais qualificada. A 

expectativa, claramente, é que a melhoria de tal indicador se traduz em melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos servidores.  

 

 

Fórmula de cálculo: 
 

IQCTA={ [(MEST+DOUT)*5]+(ESP*4)+(GRAD*3)+(NMED*2)+FUND}/TOTAL SERVIDORES 
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RESULTADOS 

Nível de Escolaridade 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   

N % N % N % N % N % N % N % 

Fundamental  ou 
menor 464 14,1 445 13,46 371 11,53 345 10,54 315 9,61 

271 8,31 
245 7,53 

Ensino Médio 1502 45,64 1508 45,64 1370 42,56 1.322 40,39 1.284 39,16 1.034 31,74 979 30,12 

Ensino Superior 1289 39,17 1316 39,83 1442 44,80 1.569 47,94 1.655 50,47 863 26,49 876 26,95 

Especialização 5 0,16 5 0,15 6 0,18 6 0,18 5 0,15 810 24,86 849 26,12 

Mestrado 7 0,21 6 0,18 8 0,25 7 0,21 3 0,09 201 6,17 213 6,55 

Doutorado 23 0,7 24 0,73 23 0,71 24 0,73 17 0,52 79 2,42 88 2,71 

Total 3.291 100% 3.304 100% 3.219 100 3.273 100% 3.279 100% 3.258 100 3250 100% 

 

IQCTA  (ANO) ESCORE 

IQCTA 2007 2,28 

IQCTA 2008 2,29 

IQCTA 2009 2,40 

IQCTA 2010 2,41 

IQCTA 2011 2,43 

ICCTA 2012 2,94 

IQCTA 2013 2,99 
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INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

A série história de sete anos, com início em 2007 revela um crescimento sistemático do nível de qualificação formal do corpo de servidores 

técnico-administrativos da Universidade. Tal crescimento se deu em níveis moderados nos cinco primeiros anos da série e apresentou uma 

inflexão significativa a partir de 2012, quando o escore saltou de 2,94 para 2,99. Para tornar mais claro o significado dos escores encontrados, 

no índice calculado, se todos os servidores tivessem mestrado ou doutorado o escore máximo seria 5. Assim, 2,99 significa que no seu 

conjunto, a média da qualificação formal dos servidores equivale a um curso de graduação (nível superior, cujo peso é 3 na fórmula). O 

crescimento constatado a partir de 2012 deve-se claramente à elevação significativa de servidores técnico-administrativos que realizaram 

cursos de especialização reconhecidos pelo plano de carreira (servidores com especialização representavam 0,15% do total em 2011 e 

passaram a representar 24,86% em 2012). Também foram expressivos o crescimento do percentual de mestres (saltou de 0,09  para 6,17% ) e 

de doutores (saltaram de 0,52 para 2,42%).  O crescimento de níveis mais elevados de qualificação são acompanhados pela queda sistemática, 

ao longo dos anos, do contingente de servidores com níveis inferiores de escolarização (nível fundamental caiu de 14,1% no início da série 

para 7,53 em 2013). Também aqui, é importante que tal indicador seja acompanhado de novas pesquisas que avaliem a congruência entre a 

qualificação formal do servidor e as demandas de competências do cargo que ocupa. Tal acompanhamento é importante para ampliar o ajuste 

do servidor ao cargo, evitando desmotivação decorrentes de uma superqualificação para o cargo que exerce. Ou seja, a ampliação do nível de 

qualificação deve ser acompanhado por novos desafios profissionais para que o investimento em qualificação se transforme efetivamente em 

melhoria dos serviços prestados pelo servidor. 
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INDICADOR 2: 

INVCAPTA= ÍNDICE EM CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

 

Definição: 

Investimento dos servidores técnico-administrativos em capacitação no trabalho reconhecido com progressões no plano de carreira. 
 

 

Justificativa do Indicador: 

 

Para além da qualificação formal (nível de escolaridade), o desempenho no trabalho requer uma capacitação específica, nem sempre 

assegurada pela qualificação escolar. Assim, todas a gestão de pessoas incorpora um conjunto amplo de ações de capacitação e educação no e 

para o trabalho, essenciais à melhoria contínua do desempenho institucional. Tais ações, muitas vezes treinamento no próprio trabalho, se 

voltam para melhorar o desempenho nos cargos e, com isto, melhorar o desempenho global da instituição. Voltam-se também para a 

permanente atualização das competências necessárias ao desempenho de qualidade, considerando as rápidas transformações no nível de 

conhecimento e de tecnologias aplicadas aos trabalhos em geral. Devido a isto, o plano de carreira implantado recentemente nas Universidades 

Federais estimula as ações de capacitação dos servidores técnico administrativos, reconhecendo a carga horária cumprida em treinamentos 

para efeito de progressão na carreira. Assim, os diferentes níveis alcançados pelos servidores decorrem do número de progressões obtidos em 

função da quantidade de carga horária em capacitação para o trabalho. Monitorar a evolução deste indicador se torna importante como um 

importante preditor de melhoria do desempenho individual, dos grupos e da própria instituição. 

 

 

 

 

Fórmula de cálculo: 
 

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

 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Total serv %N1 %N2 %N3 %N4 INVCAPTA 

2010 1655 740 269 377 3041 54,4 24,3 8,8 12,4 17,92 

2011 1407 887 306 567 3167 44,4 28,0 9,7 17,9 20,10 

2012 1130 734 531 681 3076 36,7 23,9 17,3 22,1 22,48 

2013 959 797 643 832 3231 29,7 24,7 19,9 25,8 24,17 

           Fonte: CDH/UFBA 

Nível 1 - Nenhuma progressão em função de capacitação 

Nível 2 - Uma progressão em função de capacitação 

Nível 3 - Duas progressões em função de capacitação 

Nível 4 - Três progressões em função de capacitação 

 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

O ESCORE PODE VARIAR DE 10 A 40 

10 - 100% DOS SERVIDORES ESTARIAM NO NIVEL I 
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40 - 100% DOS SERVIDORES ESTARIAM NO NIVEL IV 

 

O índice desenvolvido para mensurar o investimento do pessoal técnico-administrativo em capacitação para o trabalho pode variar de um 

mínimo de 10 (se todos os servidores estivessem no nível I, ou seja, sem qualquer progressão em função de realização de treinamentos no 

trabalho) até um máximo de 40 (se todos os servidores técnico-administrativos tivessem obtido as três progressões decorrentes dos 

treinamentos realizados. A série histórica, no momento integrada por apenas 4 anos nos revela um crescimento significativo do investimento 

em capacitação. O INVCAPTA saltou de 17,92 para 24,17 ao término da série. Tal crescimento se deve a um crescente percentual de 

servidores que obtiveram, ao longo do tempo, duas ou três progressões decorrentes dos treinamentos realizados. No caso das três progressões, 

o percentual saltou de 12,4 para 25,8% do corpo técnico administrativo. No caso das duas progressões, o percentual saltou de 8,8 para 19,9%. 

Por outro lado, o percentual de servidores sem nenhuma progressão caiu de 54,4 para 29,7%. Ou seja, os estímulos oferecidos no plano de 

carreira têm levado a um pesado investimento dos servidores (e da Instituição) na realização de várias capacitações para o trabalho. O 

importante é que tal indicador, seja acompanhado por avaliações mais específicas dos impactos de tais capacitações no desempenho do 

servidor no trabalho, ou, em que medida, tais capacitações têm desenvolvido competências que são efetivamente aplicadas nos contextos 

específicos de trabalho. Tal acompanhamento envolverá pesquisas específicas sobre transferência de treinamento que deverão ser 

desenvolvidas pela Universidade doravante.  

 

 

 

INDICADOR 3: 

INVCAPDOC= INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO PELO DOCENTE COM AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

Definição: 

Apoio institucional para a capacitação do corpo docente em nível de pós-graduação 

 

Justificativa do Indicador: 

 



107 
Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2013 – Comissão Própria de Avaliação 

Predominantemente os concursos para preenchimento dos cargos docentes são abertos para portadores de diploma de doutorado. Há, no 

entanto, exceções, em função de carência de doutores para subáreas específicas. Assim, há um contingente de docentes mestres e de docentes 

que possuem apenas o título de graduação ou especialização, sobretudo no campus do interior do Estado. Portanto, há uma demanda de 

qualificação para o corpo docente, o que implica apoio para a realização de mestrados e doutorados, muitas vezes com afastamento do docente 

das suas atividades cotidianas, quando o curso é realizado fora do seu local de trabalho. No entanto, mesmo para os docentes doutores, é 

importante a sua permanente atualização face a dinâmica de transformação rápida do conhecimento e da tecnologia nos diversos campos da 

ciência e das artes. Tal demanda é atendida pelas experiências de pós-doutorado que, para além da permanente atualização, se voltam para a 

criação de novas redes de pesquisa, novas parcerias e, sobretudo, para ampliação do nível de inserção internacional do docente/pesquisador. 

Face ao exposto, o presente indicador avalia o nível de apoio concedido pela Universidade para o docente continuar a sua formação em níveis 

mais elevados.  

 

 

Fórmula de cálculo: 

 

INVCAPDOC=(%N1*2)+(%N2*3)+(%N3*5))/10 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 
TOTAL DE DOCENTES AFASTAMENTOS PARA CAPACITAÇÃO 

    

 

GRAD+ESP MEST DOUT AFAS M AFAS DO AFAS PDOC %N1 %N2 %N3 INVCAPDOC 

2009 189 506 1266 3 45 44 1,59 8,89 3,48 4,72 

2010 163 547 1375 3 50 21 1,84 9,14 1,53 3,87 

2011 171 605 1481 7 45 28 4,09 7,44 1,89 4,00 

2012 141 570 1568 2 41 54 1,42 7,19 3,44 4,16 
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2013 122 508 1603 3 75 66 2,46 14,76 4,12 6,98 

FONTE: Superintendência de Pessoal UFBA 

 
N1 - % GRADUADO OU ESPECIALISTA AFASTADOS PARA MESTRADO 

N2 - % MESTRES AFASTADOS PARA DOUTORADO 

N3 - % DE DOUTORES AFASTADOS PARA PÓS-DOUTORADO 

 

 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados mostram, na série histórica que começa em 2009, um avanço, especialmente no último ano, do apoio concedido a docentes para 

a realização de cursos de pós-graduação, com o afastamento das suas atividades acadêmicas no local de trabalho. Na realidade, em 2009,  o 

índice de 4,72 se deve ao maior número de docentes (proporcionalmente à demanda) para realização de doutorados (8,89%) e de pós-

doutorado (3,49%).  Este índice cai e 2010, sobretudo pela menor demanda de afastamentos para pós-doc, atingindo 3,87. A partir de então 

começa a crescer progressivamente (atingindo 4,0 em 2011 e 4,16 em 2012). Em 2013 o índice atinge o seu maior escore na série histórica, de 

6,98, que se deve tanto ao crescimento de afastamentos para doutorados (14,6% do docentes que necessitariam avançar para tal nível de 

qualificação) e de pós-docs (4,12%).  Os dados chamam a atenção para o ainda reduzido número de docentes que utilizam as oportunidades 

existentes para se afastarem para pós-doutorados. Com os desafios que são postos para a internacionalização da produção científica e a 

crescente inserção dos grupos de pesquisa da UFBA em redes nacionais e internacionais, há que se ter políticas de estímulo à saída de um 

maior número de docentes para pós-doutorados, sobretudo no exterior.  

PROAE 

 

 

INDICADOR 1: 

APOIOEST= RECURSOS FINANCEIROS INVESTIDOS EM APOIO AOS ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL 
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Definição: 

Recursos financeiros investido em diversas modalidades de apoio aos estudantes considerados "isentos" na Universidade. 

 

Justificativa do Indicador: 

 

As políticas de inclusão de segmentos da população que não tinham acesso à Universidade Pública necessariamente vem acompanhada de 

políticas de apoio que assegurem condições básicas para que o aluno possa permanecer no local em que estuda e assegurar a sua manutenção. 

Além de residência, restaurante e refeições, há um conjunto diversificados de apoios que implementam a diretriz de assegurar que os alunos 

em condições de vulnerabilidade social possam se dedicar aos estudos na Universidade. A ampliação do contingente de alunos nessa 

condições inseridos na UFBA em função da política de cotas sociais tem aumentado ao longo da última década e, em decorrência, tem exigido 

maiores investimentos nas diversas modalidades de apoio executadas pela Pró-reitoria de Assistência Estudantil. O presente indicador inclui 

um conjunto de benefícios que são concedidos diretamente aos alunos reconhecidos pela Universidade na condição de vulnerabilidade social. 

Tal conjunto não esgota os investimentos da Universidade no campo da assistência estudantil, já que não estão incluídos  aqui a construção e 

manutenção das residências universitárias, as refeições distribuídas pelos restaurantes. Assim, o indicador envolve o total de recursos para 

auxílios em alimentação, moradia, creche, moradia especial, transporte, acolhimento, medicamento, material didático, participação em eventos 

científicos, organização de eventos, apoios a alunos com deficiência.  

 

 

Fórmula de cálculo: 

 

APOIOEST=(R$ APOIO1+R$ APOIO2 +R$ APOIO3... + R$ APOIOn)/+(TOTAL DE ALUNOS "VULNERABILIDADE SOCIAL) 

 

R$APOIO1 = recursos aplicados no ano com auxilio em moradia 

R$APOIO2 = recursos aplicadosno ano com auxílio para transporte 

..... 

R$APOIOn = recursos aplicados no ano com auxílio n 

 

TOTALUNOS= número médio no ano de alunos matriculados e registrados como "isentos" (em condição de vulnerabilidade social). 

 

RESULTADOS 
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O presente indicador começa a ser calculado com uma série histórica de apenas dois anos, pela impossibilidade de resgatar registros anteriores 

com o nível de detalhamento necessário. 

 

 

    

 

RECURSOS 

FINANCEIROS 

ALUNOS 

ISENTOS 
APOIO EST 

2012 R$3.924.158,00 2.932 R$1.338,62 

2013 R$6.096.856,00 3.149 R$1.936,12 

FONTE: PROAE 

 

 

 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A série de apenas dois anos nos permite verificar o crescimento tanto dos recursos aplicados nas diferentes modalidades de auxílio a 

estudantes em vulnerabilidade social quanto do número de alunos nesta condição. O aumento do número de alunos (de 2.932 para 3.149) foi 

proporcionalmente menor do que o crescimento dos recursos aplicados ( de R$3.924.158,00 para R$ 6.096.856,00). Com isto o indicador de 

recurso aplicado por aluno aumentou significativamente de R$1.338,62 para R$ 1.936,12. Embora não se tenham dados de anos anteriores, tal 

crescimento é congruente com a tendência que se apresenta ao longo da última década em função da implementação de políticas afirmativas na 

Universidade.  

 

INDICADOR 2: 

NBENEST= NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE 

SOCIAL 

 

Definição: 

Número médio de benefícios, nas diversas modalidades de apoio aos estudantes considerados "isentos" na Universidade. 
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Justificativa do Indicador: 

 

Para além dos recursos financeiros aplicados na concessão dos apoios aos estudantes, esse segundo indicador contempla a quantidade média 

de apoios recebida por estudante na condição de vulnerabilidade social. Tal condição impõe, para a maioria dos casos, a necessidade de um 

leque mais amplo de apoios (não é suficiente apoiar apenas a moradia, mas também a alimentação, o transporte e assim por diante). Isso 

significa que um mesmo aluno na condição de vulnerabilidade pode ter ou conseguir diferentes tipos de apoios da Universidade. Assim, 

monitorar a quantidade média de auxílios recebido é um indicador importante do quanto a política de assistência estudantil está cobrindo a 

gama de necessidades de cada aluno.  

 

 

Fórmula de cálculo: 

 

NBENEST=(TOTAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS)/+(TOTAL DE ALUNOS "VULNERABILIDADE SOCIAL) 

 

No.APOIO1 = número de apoios/benefíciosconcedidos no ano do tipo auxilio em moradia 

No APOIO2 = número de apoios/benefícios concedidos no ano do tipo auxílio para transporte 

..... 

No APOIOn = número de apoios/benefícios concedidos no ano do tipo auxílio n 

 

TOTALUNOS= número médio no ano de alunos matriculados e registrados como "isentos" (em condição de vulnerabilidade social). 

 

RESULTADOS 

 

O presente indicador começa a ser calculado com uma série histórica de apenas dois anos, pela impossibilidade de resgatar registros anteriores 

com o nível de detalhamento necessário. 

 

 

    

 

NÚMERO DE 

APOIOS 

ALUNOS 

ISENTOS 
APOIO EST 
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2012 13.349 2.932 4,28 

2013 24.127 3.149 7,66 

FONTE: PROAE 

 

 

 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A série de apenas dois anos nos permite verificar também o crescimento da cobertura das necessidades dos estudantes em termos de 

assistência social. Embora o número de alunos em condição de vulnerabilidade social tenha aumentado (de 2.932 para 3.149) foi 

proporcionalmente menor do que o crescimento do número de benefícios concedidos ( de 13.349 para 24.127). Com isto o indicador de 

benefícios recebido por aluno aumentou significativamente de uma média de 4,28 para 7,66. Ou seja, os dados indicam que com a ampliação 

dos recursos tem sido possível oferecer, em média a cada aluno, um pacote mais amplo de benefícios o que nos permite concluir que o 

conjunto de necessidades dos estudantes está sendo mais satisfatoriamente atendido à medida que o tempo passa. Evidente que vamos precisar 

de mais pontos na série histórica para verificar se tal tendência se mostra consistente. 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 

AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, documento norteador da 

Instituição, foi elaborado por uma Comissão, especialmente constituída para esta finalidade, 

executou a tarefa escutando a comunidade e incorporando anseios e necessidades diversas.  

 

No entanto, é necessário formatar o documento para que ele cumpra efetivamente o seu 

objetivo. No documento há uma confusão entre metas, objetivos e diretrizes que dificulta o 

entendimento e produz dificuldades para os gestores da Universidade. Além disso, carece de 

explicitação das formas e meios que serão utilizados para alcançar as metas e objetivos 

propostos. 

 

Quanto ao ensino de graduação, a Universidade ampliou e democratizou o acesso e contribuiu 

fortemente para a interiorização do ensino superior no nosso Estado. Além disso, criou 

oportunidade de ingresso no ensino superior para uma parcela da população que, pela 

necessidade de subsistência, não tinha condições de estudar durante o dia. Os cursos noturnos 

reafirmam o compromisso social da Universidade, não só pela inclusão de uma parcela de 

trabalhadores no ensino superior, como também, pela utilização da estrutura física, que ficava 

desativada durante este turno. Apesar da ampliação e do expressivo aumento de alunos num 

curto espaço de tempo, os resultados das avaliações realizadas pelo INEP (ENADE e CPC), 

não são desfavoráveis. O ensino de graduação na modalidade à distância, embora iniciado na 

UFBA e com cursos em pleno funcionamento, a exemplo da Graduação em Matemática, é 

ainda muito acanhado, se comparado a outras universidades brasileiras do mesmo porte. A 

criação da Superintendência de Educação à Distancia foi um nítido sinal da Universidade que 

este campo será tratado com a especificidade que merece e, portanto, uma tentativa de 

reverter esta situação. 

 

Alguns aspectos, no entanto, devem ser observados em relação ao ensino de graduação. 
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a) As conseqüências da ampliação podem ser sentidas especialmente no que diz respeito à 

velocidade necessária para a contratação de professores, adequação dos espaços físicos e 

atualização das bibliotecas. 

b) A grande quantidade de cursos com conceito 3, embora confortável, como já foi 

mencionado, coloca a Universidade num patamar mediano. Parte deste resultado está 

relacionado aos aspectos de gestão acadêmica do curso, que podem ser solucionados de forma 

relativamente simples, vide exemplos na própria UFBA (Curso de Enfermagem, Engenharia 

Mecânica, Bacharelados Interdisciplinares etc.). 

c) A criação da Superintendência de Educação à Distância não é suficiente para o avanço 

necessário nesta área. Será preciso um forte investimento no espaço físico, pessoal e 

equipamento. 

 

No que diz respeito ao ensino de pós-graduação, a UFBA tem uma situação boa, pois a 

maioria dos Programas tem avaliação positiva pela CAPES. Além disso, a pós-graduação tem 

enfrentado uma forte pressão para o crescimento da oferta de vagas, o que a UFBA tem 

respondido gradualmente, sem afetar o nível de qualidade dos programas. 

 

A PROPG sustentou importantes avanços que vinham se manifestando nos anos anteriores. 

Entre os fatores que foram preponderantes para tais progressos, destacam-se: 1) a dotação 

financeira a partir de recursos da UFBA; 2) o lançamento de Programas em forma de Editais 

que foram importantes para o fortalecimento da Pós-Graduação na UFBA; 3) a reestruturação 

da PROPG, por meio da criação de uma nova Coordenação que trata do Fomento à Pós-

Graduação; 4) Requalificação do quadro funcional com a chegada de novos membros e com a 

capacitação do corpo de servidores; 5) Melhoria nas formas de comunicação com os 

Programas e outros atores ligados à Pós-Graduação; e 6) fortalecimento de ações de 

internacionalização. 

 

A Extensão, mesmo com o avanço gradual do envolvimento de outras Unidades da 

Universidade, é preciso ampliar a sensibilização e o alcance das ACCS entre os cursos da 

UFBA. Mesmo assim, período relativamente curto de tempo, as atividades do tipo ACCS 

atingiram 50% dos cursos da UFBA.Os procedimentos de matrícula nas unidades não 

seguem, ainda, um padrão normatizado. Provavelmente este é um fator que dificulta a 

ampliação da ACCS nas Unidades de Ensino e nos Cursos de Graduação. 
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No que tange à Responsabilidade Social  e à Comunicação com a Sociedade , a 

UFBA apesar de todas as dificuldades, mudanças e adaptações que enfrentou 

ao longo da sua existência, continua gozando de grande prestígio pelos corpos 

docente, discente e técnico-administrativo e pela sociedade em geral ,  

conforme os relatórios das pesquisas de Imagem Institucional e, também pelos 

índices de concorrência no processo seletivo.  

 

Apesar do grande prest ígio,  a UFBA tem tratado a comunicação, seja no plano 

interno, seja no plano externo com pouco cuidado. Nota -se facilmente que a 

informação sobre as realizações da Universidade não são alcançadas pela 

comunidade interna e, certamente, também n ão pela comunidade externa à 

UFBA. Por outro lado, a mídia privilegia as notícias negativas sobre a 

Universidade, publicando, sempre com destaque, fotografias de alguma 

cadeira quebrada, sala com a pintura estragada ou qualquer coisa que indique 

má conservação. A UFBA conquistou em 2013 diversos prêmios, defendeu 

teses,  empreendeu diversas pesquisas e projetos na comunidade, no entanto,  

nenhum deles foi sequer noticiado pela mídia local.  

 

A polít ica de pessoal empreendida pela Universidade merece destaque a 

quantidade de cursos e horas de capacitação oferecidas aos servidores 

técnico-adminstrativo e ao número de afastamentos de professores para pós -

graduação (mestrado e doutorado),  e pós -doutorado. O investimento em pós -

graduação de professores pode ser aferido pelo núme ro de grupos de pesquisa,  

de artigos produzidos, projetos realizados etc.  Porém, o impacto da 

capacitação sobre o trabalho administrativo deve ser criteriosamente avaliado. 

O número de horas dedicadas à capacitação não é um indicador seguro de 

melhoria da qualidade do trabalho executado. Portanto, este é um ponto que 

merece maior atenção nos próximos anos.  

 

 

O processo de avaliação institucional da UFBA vem, ao longo do tempo, 

respondendo uma exigência legal, prescrita pela Lei 10.861, que instituiu o 

SINAES. Em 2013, a UFBA deu um importante passo para institucionalizar a 

avaliação, colocando-a a serviço do desenvolvimento e do aprimoramento da 
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Insti tuição. A criação da Superintendência de Avaliação e desenvolvimento 

vai , sem dúvidas, permitir um grande ava nço neste sentido. Vale destacar, que 

todo esforço empreendido pela UFBA para a criação da SUPAD, exige uma 

continuidade seja na consti tuição de uma equipe capacitada  para esta tarefa,  

seja na organização e equipagem do espaço físico necessário a uma ativi dade 

desta natureza. Outros dois investimentos iniciados, porém ainda insuficientes 

para a plena avaliação institucional é a Ouvidoria e a Superintendência de 

Tecnologia e Informação - STI. Merece especial destaque a STI,  pois uma 

dificuldade neste setor a feta não só a avaliação institucional, como também 

todo o funcionamento da Universidade.  

 

Algumas metas estabelecidas pelo PDI 2012 -2016 não foram avaliadas este 

ano. Outras, ainda, precisam de mais tempo para que os resultados possam ser 

levados em consideração numa avaliação. Por esta razão, protelou -se a 

avaliação das Superintendências recém implantadas:  Superintendência de 

Tecnologia e Informação, a  Superintendência de Educação à Distância, a 

Superintendência de Meio Ambiente e a Superintendência de Ava liação e 

Desenvolvimento Institucional. Do mesmo modo, os Sistemas Universitários,  

que serão objetos de avaliação no próximo ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2013 – Comissão Própria de Avaliação 

 

 

 

ANEXO I 

PARECER SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA BAHIA E COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2013. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

CONSELHO DE CURADORES 

 

PARECER SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA E COMPLEXO HOSPITALAR E DE 

SAÚDE 

EXERCÍCIO DE 2013 

 

 
Sr. Presidente e Srs. Conselheiras e Conselheiros, 

 

Eu, Prof. Dr. Arlindino Nogueira Silva Neto, representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE/UFBA) no Conselho de Curadores, fui designado para emitir parecer sobre o 

Relatório de Gestão da Universidade Federal da Bahia e seu Complexo Hospitalar e de Saúde – 

Exercício de 2013, elaborado pela Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento  PROPLAN/UFBA), 

sob a coordenação da Profa. Maria Isabel Pereira Vianna, para o qual submeto opinião à apreciação 

desta plenária. 

 

O cito documento, apresentado aos órgãos de controle a que esta Unidade Jurisdicionada (UJ) 

é obrigada, nos termos do art. 70 da Constituição Federal, foi elaborado de acordo com a Instrução 

Normativa TCU nº 63/2010, Decisão Normativa TCU nº 127/2013, Portarias TCU nº 175/2013, 

Portaria CGU nº 133/2013 e as orientações dos órgãos de controle interno da UFBA. 

 

O Relatório de Gestão é composto de duas partes, assim distribuídas: 

 

PARTE A – Conteúdo Geral 

1. Identificação e atributos da Unidade Jurisdicionada 

2. Planejamento e resultados alcançados 

3. Estruturas de governança e de autocontrole da gestão 

4. Tópicos especiais da execução orçamentária e financeira 

5. Gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados 

6. Gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário 

7. Gestão da tecnologia da informação e gestão do conhecimento 

8. Gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental 

9. Conformidades e tratamento de disposições legais e normativas 

10. Relacionamento com a sociedade 

11. Informações contábeis 

 

PARTE B – Conteúdo Específico 

1. Indicadores de desempenho 

2. Análise dos resultados dos indicadores 

3. Relação dos projetos desenvolvidos pelas Fundações de Apoio 

4. Quantitativo de Terceirizados Irregulares 

5. Providências adotadas para substituição de terceirizados 
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A seguir, serão destacas aquelas informações consideradas de maior relevância, obedecendo 

à ordem de exposição, conforme a estrutura do documento acima especificada, para fins de emissão 

do parecer circunstanciado. 

 

Na seção em que trata da identificação e atributos da instituição, o relatório apresenta 

sua finalidade e competências, o organograma funcional, os macroprocessos finalísticos e de 

apoio, além dos seus principais parceiros. Os números relacionados ao ensino de graduação, 

pósgraduação, pesquisa, criação e inovação, extensão universitária e ações afirmativas e 

assistência estudantil evidenciam um crescimento no porte da Universidade, ao longo dos 

últimos anos. 

 

Ao se referir ao planejamento, o relatório cita o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 2012/2016, revisado em 2013, listando os itens que compõem as 

dimensões dos resultados institucionais, das ações afirmativas, da interiorização e 

internacionalização da Universidade e seus processos decisórios. Quanto aos resultados 

alcançados, cabe destaque à participação da UFBA na criação de duas novas Universidades 

no Estado da Bahia, a ampliação de oferta e democratização do acesso e permanência ao 

estudante, elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos, o 

fortalecimento da extensão universitária e crescimento das atividades relacionadas à ciência, 

tecnologia e inovação. Evidencia-se, entretanto, que tal expansão torna premente responder ao 

desafio de adequar o financiamento da instituição e sua infraestrutura, recompor os quadros 

de docentes e técnico-administrativos e ampliar as medidas que garantam a permanência, com 

qualidade, dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

 

A este ponto, a Pró-reitora de Planejamento e Orçamento declara que uma das 

principais dificuldades enfrentadas pela gestão no exercício de 2013, foi a insuficiência de 

recursos aportados, destacando a manutenção do bloqueio da maioria das emendas 

parlamentares individuais e da emenda de bancada, que destinava R$ 10 milhões em capital, o 

que impactou o processo de modernização das unidades universitárias e o cronograma de 

execução de obras – projetando para 2014 dificuldades ainda maiores. 

 

Cabe destacar aqui que o montante movimentado pela instituição no exercício em 

análise, entre receitas realizadas e despesas executadas, foi superior a R$ 1,4 bilhão, conforme 

Balanço Orçamentário presente à fl. 286 do relatório. 

 

O relatório, em sequência, presta analise ao conjunto de ações desenvolvidas no ano 

de 2013, quais sejam: 

a) Assistência Médica e Odontológica aos Servidores 

b) Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores 

c) Auxílio-Transporte e Alimentação aos Servidores 

d) Assistência ao Estudante 

e) Capacitação de Servidores 

f) Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

g) Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, 

Funcionários e Gestores para a Educação Básica 

h) Funcionamento da Instituição 

i) Reestruturação e Expansão da Instituição 

 

A análise destas ações aponta para um alcance razoável das metas físicas planejadas. 

Contudo, chama a atenção os dados referentes à execução orçamentária e financeira de 
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algumas destas ações, no que se fere ao montante de Restos a Pagar (RP), que correspondem a 

despesas empenhadas, mas não liquidadas ou pagas até o final do exercício. Saliente-se que 

valores dessa natureza vão se acumulando, formando o chamado Restos a Pagar (processados 

e não processados) 

inscritos em Exercícios Anteriores que, em 31/12/2013, apresentou um saldo na ordem de 

R$ 29 milhões (fls. 89), composto, principalmente, por serviços de engenharia (obras e 

instalações) e equipamentos que dependem da conclusão dessas obras para que sejam 

fornecidos, instalados e postos em funcionamento. 

 

A explicação dada para este valor é que “não existe uma estratégia para pagamento 

dos RP, pois na medida em que o objeto é adimplido e que o recurso financeiro é repassado, o 

pagamento é efetuado ao credor. (...)”. Explica-se ainda que há “limites trimestrais para 

liberação dos recursos financeiros (...), porém, no exercício de 2013, os limites financeiros 

estabelecidos pelo MEC atenderam as necessidades de pagamento de Restos a Pagar, bem 

como das despesas do próprio exercício financeiro”. 

 

A seguir, o relatório relaciona e interpreta um conjunto de indicadores referentes à: 

 

a) Qualidade dos cursos de graduação – cujo índice é a nota média obtida no ENADE, 

avaliação feita pelo INEP, que varia de 1 a 5. A UFBA começou a ser avaliada em 2006, 

obteve índice 3,20 no primeiro triênio avaliado, 3,32 no segundo e, em 2012, 3,63, 

apresentando um crescimento pouco expressivo ao longo das avaliações. Na interpretação 

deste índice, salienta-se o forte impacto da adesão dos estudantes à prova. Aqui, cabe destacar 

que a instituição deve envidar esforços para conscientizar os alunos sobre a importância da 

avaliação, mas, principalmente, tornar efetivos os processos e instrumentos próprios de 

avaliação da qualidade do ensino que promove; 

b) Qualificação e Capacitação do corpo técnico-administrativo – mede a proporção dos 

diferentes níveis de formação no quadro de servidores, associado ao investimento em 

capacitação para o trabalho que desempenham, um dos direcionadores da progressão 

funcional. A série histórica de sete anos revela um crescimento moderado do nível de 

qualificação formal dos servidores. Por outro lado, o índice de progressões em função de 

capacitação demonstra um crescimento significativo deste investimento. 

c) Investimento em capacitação do quadro docente – o apoio institucional para a capacitação 

do corpo docente em nível de pós-graduação avançou nos últimos quatro anos, especialmente 

em 2013, onde obteve maior escore, 6,98. Isso se deveu ao crescimento de afastamentos para 

doutorados e pós-doutorados. Apesar disso, o relatório chama a atenção para o reduzido 

número de docentes que se afastam para pós-doutorado, sobretudo no exterior, o que afeta o 

objetivo de internacionalização da instituição.  

 

A estrutura de governança e o funcionamento dos controles internos é o objeto de 

análise da seção seguinte, em que, a partir de um questionário avaliativo respondido por nove 

dos dezesseis dirigentes da alta administração, observa-se a seguinte média geral dos fatores 

avaliados, em uma escala que varia de 1 a 5: a) Ambiente de controle 4,17; Avaliação de risco 

4,55; c) Procedimentos de controle 2,65; d) Informação e comunicação 2,00; e e) 

Monitoramento 1,16. 

 

A PROPLAN, a partir dos tímidos resultados observados nos três últimos fatores, 

esclarece que estes refletem um dos atuais desafios da Universidade, que diz respeito ao 

aperfeiçoamento dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, bem como dos 

processos e procedimentos formais de monitoramento do sistema de controle interno, que 
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permita avaliar sua validade, qualidade, adequação e contribuição para a melhoria da 

instituição, ao longo do tempo. 

 

Ao tratar da execução das despesas do exercício de 2013, declara-se ter havido a 

necessidade de solicitação de suplementação orçamentária em 16,4% em função da realização 

de concursos no âmbito da expansão da Universidade. Além disso, destacam-se os valores 

inscritos nos demonstrativos da UFBA, com montante superior a R$ 4,8 milhões, cuja 

destinação foi a implantação da Universidade Federal do Oeste da Bahia e da Universidade 

Federal do Sul da Bahia. 

 

Há que se observar ainda um crescimento de 30% na rubrica “outros serviços de 

Pessoa Jurídica”, em relação ao exercício de 2012, condizente com os gastos acentuados em 

obras e instalações, que incluem manutenções elétricas, hidráulicas e locação de mão-de-obra 

terceirizada. Cabe destacar que, apesar de se admitir a Modalidade Licitação, em especial o 

Pregão Eletrônico, como forma privilegiada de contratação no serviço público, a Dispensa de 

Licitação persiste como modalidade mais aplicada, em virtude da atividade finalística da 

instituição. 

 

O relatório segue apresentando uma análise das prestações de contas de convênios e 

contratos de repasse junto às Fundações de Apoio, onde se evidencia que, em 2013, estavam 

vigentes 127 contratos, 66 celebrados neste ano. Persiste, entretanto, um passivo importante 

de prestações de contas a serem encaminhadas pelas Fundações. A PROPLAN elenca uma 

série de justificativas e ações adotadas para reverter esse quadro e estima que o mesmo seja 

superado até julho de 2015. 

 

Cabe, aqui, fazer referência à nona seção do relatório, em que se apresenta o 

tratamento dado às deliberações exaradas pelo Tribunal de Contas da União e às 

recomendações da Controladoria- Geral da União e do Órgão de Controle Interno, incluindo 

aquelas pendentes de atendimento, totalizando 89 pgs. nas quais constam de tabelas onde se 

destacam a deliberação/recomendação, o órgão responsável por atende-la, as providências 

adotadas (quando houve) e a síntese dos resultados obtidos. Entre tais informações, é 

significante o número de recomendações dirigidas às Fundações de Apoio, com destaque para 

a FAPEX e para a Fundação Faculdade de Direito, referentes à regularização de projetos e 

prestação de contas de contratos firmados. Apesar de, em grande parte destas recomendações, 

haver o registro dos encaminhamentos devidos por parte da PROPLAN, fica evidente ser esta 

uma fragilidade de gestão a ser enfrentada. 

 

Quanto à terceirização, apresenta-se às fls. 126 e 127, quadro de contratos de prestação 

de serviços com locação de mão-de-obra, a partir do qual se faz referência às dificuldades 

encontras pela Superintendência Administrativa (SAD) em mitigar o descumprimento de 

clausulas que tratam de direitos trabalhistas dos terceirizados, relacionados a atraso no 

pagamento de salários, auxílios transporte e alimentação, pelas empresas contratadas, apesar 

de adotar rotinas de fiscalização, envio de notificações e aplicação de penalidades contratuais. 

 

No tocante à gestão do patrimônio, chama à atenção a necessidade de avaliação dos 

mais de 6 milhões de m² de terrenos da UFBA, cujos valores estão defasados. Além disso, 

estima-se uma perda territorial da Universidade em mais de 60 mil m², ocupados por vias 

públicas do município ou por imóveis de terceiros, o que requer a adoção de medidas de 

regularização dominial. 
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Ao relatório é apensado documento emitido pela Contadora da UFBA, Sra. Maria 

Celestina Pinto Nascimento, onde se declara que os documentos contábeis constantes no 

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) refletem 

adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da Universidade, exceto no 

tocante a: a) Adiantamento de Pessoal; b) Reavaliação de Bens Móveis; e c) Depreciação dos 

Bens Móveis adquiridos antes de 2010. 

 

PARECER FINAL: 

 

Na presente apreciação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2013 desta 

Universidade, apesar das evidentes dificuldades encontradas pela gestão de enfrentar questões 

importantes, não foram encontrados indícios de impropriedade, ou ainda, omissão no dever de 

prestar contas, prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, infração à norma legal ou 

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, 

tampouco, desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. 

 

Além disso, no que se refere ao alcance dos objetivos institucionais presentes no 

Estatuto da Universidade, pode-se observar esforços de alocação de recursos direcionados ao 

alcance dos resultados delineados no PDI 2012/2016 e no fortalecimento das atividades de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação conforme relatórios das respectivas pró-reitorias. 

Estima-se que parte destas alocações corresponde a investimentos com retornos importantes 

no médio e longo prazo. 

 

Face ao que se observou e tendo ressaltado os aspectos considerados relevantes, opino 

favoravelmente à aprovação, por este Conselho Curador, do Relatório de Gestão do Exercício 

2013 da Universidade Federal da Bahia e do Complexo Hospitalar e de Saúde. 

 

Este é o parecer, resguardados outros entendimentos. 

Salvador, 24 de março de 2013. 

Prof. Dr. Arlindino Nogueira Silva Neto 

Conselho de Curadores 
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ANEXO II 

 

 

Pesquisa realizada pela SUPAD 

a)  Pesquisa de Imagem Institucional da UFBA 

b) Pesquisa sobre Egressos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


