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APRESENTAÇÃO 
 
 

Ao concluir o seu mandato, a atual CPA reafirma a sua intenção, manifestada no Projeto de 

Avaliação Institucional apresentado em 2011, de orientar as ações de auto-avaliação, 

ampliando-as e renovando-as, na perspectiva do aprimoramento contínuo do desempenho 

institucional. Coerente com este objetivo central, a CPA iniciou os seus trabalhos junto à 

equipe de desenvolvimento institucional, buscando a compreensão dos processos gerenciais 

empreendidos pela alta administração universitária, garantindo agilidade no ciclo 

diagnóstico-intervenção-avaliação, produzindo, assim, as correções, adequações e inovações 

necessárias à gestão universitária. Este processo, movido pela necessidade de modernização 

e adequação da máquina administrativa às novas condições de funcionamento impostas à 

Universidade, cujos resultados foram apresentados nos relatórios anuais da CPA de 2010 e 

2011, permitiu a descrição e o ordenamento de vários procedimentos vinculados às Pró-

reitorias, otimizando os processos e reduzindo o tempo de realização de diversas tarefas 

cruciais para o funcionamento da Universidade. 

Passado este momento inicial, a CPA colocou em prática a realização de estudos avaliativos 

sobre diferentes aspectos da vida universitária, cujos temas mais prementes definidos a 

partir de consulta à Administração Superior da UFBA foram apresentados em forma de 

anteprojeto: 

ESTUDO 1: Projetos pedagógicos dos cursos e experiências inovadoras de formação na 

graduação. 

ESTUDO 2: O perfil do aluno da Universidade Federal da Bahia 

ESTUDO 3: Fatores determinantes da evasão e qualidade da formação do aluno de 

graduação. 

ESTUDO 4: Os egressos da Universidade Federal da Bahia 

ESTUDO 5:  Os bacharelados interdisciplinares: avaliando uma experiência inovadora de 

formação na UFBA. 
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ESTUDO 6: A política afirmativa das cotas sociais: indicadores do seu impacto. 

ESTUDO 7: Imagem social da Universidade Federal da Bahia. 

ESTUDO 8: Vínculo com o trabalho e com a universidade: um estudo entre os servidores da 

UFBA. 

ESTUDO 9:  Os órgãos colegiados superiores: um exame do seu funcionamento sob o novo 

marco legal institucional da UFBA. 

Num esforço conjunto da Pró-reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação; da Pró-reitoria de 

Ensino de Pós-graduação; pela Pró-reitoria de Extensão, apoiadas pela Pró-reitorias de 

Graduação e Planejamento foram lançados dois editais do Programa Pense, Pesquise e Inove 

a UFBA – PROUFBA. Com a finalidade de apoiar projetos que visem o conhecimento, 

desenvolvimento e inovação e ações de melhoria da Universidade, os Editais 01/2011 e 

01/2012 contemplaram cerca 50 projetos, atualmente em andamento, a maioria deles 

relacionados aos nove estudos propostos pela CPA. 

  

Apesar dos estudos ainda não oferecerem condições de análise e diagnóstico situacional da 

UFBA e, em especial, dos cursos de graduação, os dados obtidos através do ENADE, tanto 

aqueles relacionados ao desempenho dos alunos, quanto àqueles relacionados à percepção 

dos alunos acerca dos seus respectivos cursos e da Instituição como um todo, possibilitam 

uma visão, ainda que parcial, dos aspectos considerados positivos e negativos para o bom 

funcionamento dos cursos de graduação. Baseado nesta percepção foi possível identificar 

aspectos do funcionamento administrativo e acadêmico, que merecem investigação mais 

apurada e acompanhamento futuro.  

  

Uma vez garantidos a iniciação dos estudos exploratórios e o acompanhamento das 

avaliações realizadas no período 2010-2012 (ENADE, avaliações in loco, pesquisas sobre 

aspectos do funcionamento da Universidade), a nossa atenção voltou-se para o novo PDI da 

Universidade. Elaborado por uma equipe especialmente constituída para este trabalho, 

documento foi apresentado à comunidade acadêmica no final de 2012 e, neste momento, é 
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objeto de apreciação e discussão no âmbito das Unidades Universitárias, para posterior 

aprovação pelo Conselho Universitário. O novo PDI apresenta um conjunto de metas 

propostas para o período 2012-2016, que agregadas às metas estabelecidas pelo programa 

REUNI, necessita acompanhamento e monitoramento contínuos. O novo PDI deverá ser o 

eixo norteador dos processos de avaliação conduzidos pela CPA a partir de 2013, já com a 

sua nova composição. 

Este relatório apresenta as ações e atividades desenvolvidas pela Comissão Própria de 

Avaliação da Universidade Federal da Bahia no período de 2011/2012.  À medida que as 

ações são apresentadas, procurou-se relacioná-las diretamente às dimensões propostas pelo 

SINAES, visando, desta forma, organizar o seu conteúdo com base nas diretrizes 

estabelecidas pela CONAES em 2004. 

Em um primeiro segmento, o relatório mantém a estrutura do documento apresentado em 

2012 referente ao ano de 2011. Buscou-se, para cada dimensão do SINAES, dados e 

informações geradas pela Universidade que permitissem uma breve caracterização do 

estado atual base para a proposição dos desafios que se colocam para a Universidade em 

cada uma das dimensões avaliadas. Em um segundo momento, anexamos relatórios 

específicos de alguns dos estudos e/ou avaliações que foram conduzidos sobre questões 

específicas ou em setores específicos mas que integram o escopo geral do processo de 

autoavaliação desenhado pela CPA da UFBA.  

Entre tais estudos realizados, muitos com o caráter de intervenções para melhoria dos 

processos de gestão da Universidade, merece destaque o relatório com a pesquisa sobre a 

imagem da UFBA entre os seus estudantes. No relatório de 2011 apresentamos os 

resultados da pesquisa de imagem entre os funcionários da Universidade. Ao término do 

ciclo pretendemos cobrir os professores, obtendo-se importantes insumos sobre como a 

UFBA é percebida e avaliada pelos seus três segmentos. 
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A avaliação institucional não é uma experiência nova na UFBA. São muitas as experiências 

relatadas, com resultados expressivos que, ao longo do tempo, foram transformadas, 

inovadas e redefinidas, tanto ao nível da administração central, envolvendo as políticas mais 

gerais da Universidade, como no âmbito das Unidades, envolvendo diretamente os cursos de 

graduação. Porém, a partir de 2004, com a publicação da Lei 10.861 que instituiu o SINAES, a 

avaliação tem recebido destaque, não só pelas exigências legais como também pela 

percepção da sua utilidade como instrumento precioso na implementação de políticas de 

aperfeiçoamento e aumento do nível de qualidade institucional. 

Não seria demais afirmar que o aumento gradual da importância da avaliação no cotidiano 

institucional é fruto do esforço empreendido pelos avaliadores e pelos gestores ao longo do 

tempo, na tentativa de desenvolvimento de uma cultura de avaliação na nossa Universidade. 

Este esforço pode ser nitidamente percebido pela leitura dos relatórios de auto-avaliação 

institucional e pelas diversas publicações, tais como a Série da PROGRAD e Experiências de 

Avaliação Institucional em Universidades Brasileiras (UFBA/FACE/PPGE, 2000). Todavia, os 

avanços neste campo ainda se mostram insuficientes para enfrentar as dificuldades para 

envolvimento dos atores institucionais no processo de avaliação, para vencer as barreiras 

para divulgação e assimilação dos resultados no planejamento das atividades acadêmicas e 

administrativas da Universidade. 

Desde a sua criação em 1946 a UFBA acumula graves problemas estruturais, sobretudo pela 

utilização de edificações isoladas, distantes entre si, adaptadas para atender às diversas 

demandas que uma Instituição universitária impõe ao longo do tempo. Ainda que muitas 

construções novas tenham sido agregadas aos dois Campi constituídos em Salvador, um no 

bairro do Canela e o outro nos bairros da Federação/Ondina, a distância entre eles em sido 

um constante desafio à mobilidade dos estudantes e professores. Nos anos de estagnação 

econômica do Brasil, o sistema universitário brasileiro experimentou a escassez de recursos 
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muito intensa e a UFBA não escapou desta grave situação. O impacto negativo foi imediato 

não só na manutenção dos serviços essenciais (luz, água, telefone, limpeza, segurança, etc) 

dos Campi, como a degradação das edificações, laboratórios e demais equipamentos 

necessários ao funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação. A recuperação 

determinada pela vontade política a partir dos anos 2000, a uma tarefa que requer tempo e 

paciência, pois a necessidade de licitações e do atendimento à Legislação Federal requer dos 

gestores um esforço adicional, na medida em que precisa compatibilizar, no mesmo espaço, 

atividades acadêmicas, de pesquisa, de extensão, de administração com atividades de 

construção civil, reforma, pintura, etc. Além disso, a adesão da UFBA ao Programa REUNI 

proporcionou uma rápida e grande expansão, passando de 18.700 alunos em 2002 para 

cerca de 37.600 em 2012 e criando mais 2 Campi avançados: um em Vitória da Conquista ( o 

Campus Anísio Teixeira), e o outro em Barreiras (Campus Edgard Santos). Nova etapa de 

crescimento já se coloca no horizonte com os passos iniciais para implantação do campus de 

Camaçari.  

O crescimento da importância da avaliação institucional, portanto, tem sido acompanhado 

pelo crescimento das dificuldades postas incialmente pelas restrições de investimentos e, 

posteriormente, pelo crescimento em todas as suas dimensões (alunado, corpo docente e 

instalações físicas). Avaliar uma Instituição deste porte não é tarefa fácil. Atualmente, a CPA 

conta com uma equipe em Salvador e mais duas equipes: uma no Campus Anísio Teixeira, 

em Vitória da Conquista e a outra no Campus Edgard Santos, em Barreiras. Além disso, a CPA 

conta com o apoio de uma equipe de avaliação, composta por quatro profissionais e cinco 

estagiários e apoio institucional ISP. 

O processo de auto-avaliação em 2012 seguiu a mesma orientação estipulada em 

2010/2011. Entretanto, uma ação mais intensa foi aplicada aos cursos que seriam 

submetidos ao ENADE e naqueles que obtiveram conceitos negativos no último ENADE que 

participaram. As ações realizadas pela CPA descritas a seguir serão relacionadas às 

dimensões propostas pelo SINAES. 
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1. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

A Universidade Federal da Bahia tem por missão produzir, socializar e aplicar o 

conhecimento construído nos diversos campos do saber, através do ensino, da pesquisa e da 

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. 

O porte da Instituição aliado à sua intrínseca complexidade impõe cada vez mais 

mecanismos de gestão modernos, amparados em cuidadosos diagnósticos dos seus 

problemas que permitam, também, monitorar os acertos e o ritmo de implementação das 

mudanças que se fazem imperiosas.  Nesse sentido, todas as ações devem ser guiadas por 

um planejamento de caráter estratégico a médio prazo, o que se consolida no PDI da 

Universidade.  

Durante o ano de 2011, foi constituída uma comissão para elaboração de um Plano de 

Desenvolvimento Institucional para o período 2012-2016. O trabalho de elaboração do novo 

PDI envolveu a participação de representantes da Administração Central UFBA, no nível das 

Pró-reitorias de Planejamento e Administração (PROPLAD); Extensão (PROEXT; Ensino de 

Graduação (PROGRAD); Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e de Desenvolvimento de 

Pessoas (PRODEP). Traduzindo as ações que garantirão o cumprimento da missão 

institucional da UFBA, o novo PDI relaciona os seguintes objetivos institucionais: 

I - educar para a responsabilidade social e ambiental, contribuindo para o desenvolvimento humano 

com ética, sustentabilidade e justiça; 

II - gerar e propagar conhecimentos, saberes e práticas no campo das ciências, das artes, das culturas 

e das tecnologias; 
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III - propiciar formação, educação continuada e habilitação nas diferentes áreas de conhecimento e 

atuação, visando ao exercício de atividades profissionais e à participação no desenvolvimento da 

sociedade; 

IV - exercitar a excelência acadêmica, mediante o desenvolvimento das ciências, das artes e das 

humanidades, fomentando o pensamento crítico-reflexivo nos diversos campos de saberes e 

práticas; 

V - promover a extensão universitária, visando à difusão de avanços, conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e artística e da pesquisa científica e tecnológica geradas na Instituição; 

VI - contribuir para o processo de desenvolvimento local, regional, nacional e global, realizando 

estudo sistemático de seus problemas e formando quadros científicos, artísticos e técnicos de acordo 

com suas necessidades; 

VII - promover a equidade na sociedade, combatendo todas as formas de intolerância e 

discriminação decorrentes de diferenças sociais, raciais, étnicas, religiosas, de gênero e de orientação 

sexual; 

VIII - fomentar a paz, a solidariedade e a aproximação entre nações, povos e culturas, mediante 

cooperação internacional e de intercâmbio científico, artístico e tecnológico, com especial foco nos 

países de língua oficial portuguesa e nos países latino-americanos; 

IX - manter a Universidade aberta à participação da população, promovendo amplo e diversificado 

intercâmbio com instituições, organizações e movimentos da sociedade; 

X - implementar e cultivar princípios éticos na formulação e implementação de políticas, planos, 

programas e iniciativas que concretizem suas atividades fim. 

 

Esse conjunto de objetivos se concretizam em metas que devem direcionar as diversas áreas 

da Universidade nas suas ações, planos e projetos. Embora o PDI ainda não esteja aprovado 

pela instância superior da UFBA, a sua existência mesmo ainda como proposta é um avanço 

importante em relação ao ano de 2011. Por mais que ele venha a incorporar alterações e 

sugestões naturais e desejáveis no processo de construção de um PDI, a existência de um 

conjunto de metas a serem perseguidas pela gestão da Universidade deverá ser o eixo 

estruturador das ações de avaliação institucional conduzida pela CPA. 
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Mesmo considerando o caráter ainda preliminar do PDI, apoiando-se no relatório da gestão 

ano 2012, foi possível aferirmos a direção ou tendência da Universidade em direção às 

metas que ela mesmo traçou. O Quadro 1 apresenta, de forma sintética a avaliação das 

metas do PDI, considerando, quando disponíveis, dados do ano de 2012. Para tornar mais 

visual e global os resultados dessa avaliação, serão utilizadas três cores:  verde, para sinalizar 

uma tendência positiva de caminho em direção à meta, ou superação da meta estabelecida 

a cada ano;  amarela, para metas cuja tendência não foi possível ser verificada, quer por 

ausência de dados precisos, quer pelos resultados não apontarem claramente uma direção 

positiva ou negativa; e, finalmente, vermelha, para desempenhos que ficaram aquém da 

meta estabelecida para o ano ou que sinalizam uma tendência de distanciamento em 

relação à meta estabelecida para o ano final de vigência do PDI. 

 

Quadro 1 – Metas do PDI 2012-2016, UFBA. 

Meta Situação em 2012 

Ensino de Graduação  

I - aumentar o número de estudantes matriculados em cursos 
de  graduação presencial ou à distância, em 10% até 2016,  

 Aumento de 22,9% de estudantes 
matriculados nos 
cursos de graduação. 
 

II - garantir que 100% do total de cursos de graduação atinjam 
o conceito 4,0 ou superior até 2016; 

Meta será aferida com os 
resultados do ENADE 2012.  

III - elevar em 20% a taxa de conclusão nos cursos de 
graduação até 2016 

Meta será aferida com a conclusão 
do semestre 2012.2 

IV - dobrar 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 

V - implantar programa de monitoria para o ensino de 
graduação, com a oferta de bolsas para os estudantes dele 
participantes 

Programa de Monitoria 
implantado, com oferta de 500 
bolsas. 

VI - consolidar os Bacharelados Interdisciplinares buscando sua 
articulação com os currículos dos Cursos de Progressão Linear 

Em 2012, 68,51%,  ingressou nos 
Cursos de Progressão Linear em 
2012. 

VII. 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. 

VIII. consolidar e ampliar a participação dos estudantes de 109 estudantes da UFBA 
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graduação nos programas de intercâmbio firmados pela UFBA 
com universidades estrangeiras. 

participaram 
de programas oferecidos em  
instituições estrangeiras em 2012 

Ensino de Pós-graduação 

I - aumentar o número de estudantes matriculados em cursos 
de mestrado e doutorado em pelo menos 10% ao ano 

Em houve 2012 aumento de 
17,31% de estudantes de 
mestrado e de 18,57% de 
estudantes de  doutorado 

II - aumentar o conceito médio dos cursos de pós-graduação 
stricto sensu da UFBA em 10 pontos decimais a cada avaliação 
trienal da CAPES até 2017, 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 

III - garantir que 100% dos cursos de mestrado com conceito 
4,0, há mais de cinco anos, ofertem também o doutorado ao 
final de 2016 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

IV - dobrar o número de mestrados profissionais até 2016 Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

V - divulgar internamente programas de universidades 
estrangeiras e incentivar pósgraduandos da UFBA a 
participarem de cursos de doutorados (sandwich) 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

VI - 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 

Ensino a Distância 

I - ampliar a oferta não apenas de cursos de graduação, mas 
também de pósgraduação e extensão 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

II - propor a política institucional de formação inicial e 
continuada de professores e técnicos administrativos para 
atuação em equipes de EAD 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

III - colaborar com outras instituições para o desenvolvimento 
de atividades relacionadas com EAD 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

IV - promover atividades visando à troca de experiências entre 
o ensino a distância e o ensino presencial 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

V - elaborar e desenvolver recursos didático-pedagógicos para 
a educação a distância 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

VI - assessorar e/ou avaliar a produção de material didático 
para EAD, em suas diversas formas e possibilidades, em 
articulação com a área de tecnologia da informação 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

VII - desenvolver metodologias ligadas a ambientes virtuais de 
aprendizagem; 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

VIII - propor normas visando à regulamentação do ensino a 
distância na UFBA e em 
suas relações com a Universidade Aberta do Brasil 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 
 

Criação e Inovação 
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I - promover ampla articulação com o Ensino de Graduação e 
de Pós-Graduação; 

Em 2012 com a atuação formal de 
456 estudantes da pós-graduação 
como tutores de graduandos 
vinculados ao mesmo grupo de 
pesquisa. 

II - aperfeiçoar e/ou implantar, até 2014, os sistemas 
eletrônicos de informação; 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

III - promover articulação da PCI com outras universidades, 
especialmente as do Estado da Bahia 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

IV - promover articulação da PCI com agências de fomento e 
outros órgãos governamentais, de cunho nacional e estadual 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016. 

V - 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. 

VI - induzir a pesquisa, a criação e a inovação nos campi do 
interior e em áreas estratégicas, incluindo o apoio à criação de 
novos centros, unidades e/ou campi no interior, com o foco 
em formação em engenharia e licenciaturas nas áreas de 
matemática, física, química e biologia, promovendo a 
distribuição geográfica da PCI e do ensino superior na Bahia 

Atenção especial foi dedicada aos 
campi da UFBA do interior, 
atendendo 100% da solicitação de 
bolsas, de forma a tornar os campi 
mais competitivos para concorrer 
a editais. 

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 

VIII - propor 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 

IX - estudar a possibilidade de se criar um Complexo 
Universitário de Laboratórios de Análise e Equipamentos 
Multiusuários 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

X - criar e consolidar prêmios da UFBA para PCI, em particular 
o Prêmio Inventor UFBA e o Prêmio PubliC 

Realização da 4ª Edição (2012) do 
Prêmio Inventor UFBA; Aumento 
significativo de estudantes em 
atividades de iniciação. 

XI - propor a implantação de uma incubadora de empresas de 
base tecnológica no Parque Tecnológico de Salvador 

Meta a ser alcançada a partir de 
2013. 

XII - 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 

XIII - 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 

XIV - 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 
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XV - 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. 

Implantação de 1.500 bolsas de 
iniciação 

Extensão 

I - incentivar, estimular e apoiar o efetivo envolvimento de 
servidores docentes e técnico-administrativos, estudantes de 
graduação e pós-graduação nos programas, projetos e 
atividades de extensão; 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

II - incentivar, estimular e apoiar os cursos de graduação para 
que incluam, em suas grades curriculares, creditação de pelo 
menos 10% referente aos programas, projetos e atividades de 
extensão 

Em 2012 foram ministradas 88 
ACCs. Meta em implantação. 

III - ampliar em 100% o número de ações de extensão 
registradas na PROEXT 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

IV - ampliar em 100% a captação de recursos, pela comunidade 
universitária, para financiamento de programas e projetos de 
extensão universitária 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

V - triplicar o número de bolsas ofertadas pelo Programa 
Institucional de Bolsas de Extensão (PIBIEX); 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

VI - redimensionar a TV UFBA, tornando-a também suporte 
para as atividades extensionistas. 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

Políticas de atendimento ao estudante 

I - ampliar, gradualmente até 2016, 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 parcialmente alcançada em 
2012. 

II - 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 alcançada 

III - ampliar, reequipar e reestruturar o Serviço Médico 
Universitário Rubens Brasil, tornando-o Centro de Promoção 
da Saúde da UFBA 

Meta parcialmente alcançada  

IV - concluir a construção do Complexo Residencial Estudantil, 
na Avenida Garibaldi; 

Meta alcançada  

V - ampliar o Programa Bolsa-Moradia com expansão 
progressiva do financiamento e oferta de bolsas por ano 

Meta alcançada 

VI - implantar o Programa Bolsa-Alimentação para os campi de 
Barreiras e Vitória da Conquista 

Meta alcançada 

VII - aumentar o número de bolsas de permanência, na medida 
da captação de recursos, diversificando os programas 
pertinentes 

Meta alcançada 

VIII - construir uma Residência Universitária no Campus 
Canela/Graça 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

IX - implantar um sistema de transporte intracampus e 
intercampi acessível, eficiente e ecologicamente sustentado 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 
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(passarelas, planos inclinados, ônibus intercampi) 

X - instalar, em cada campus da UFBA, pelo menos uma 
unidade de restaurante universitário 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

XI - ofertar pelo menos um curso de língua estrangeira para 
todos os estudantes comprovadamente em vulnerabilidade 
socioeconômica 

Meta parcialmente alcançada 

XII - investir no Programa de Auxílio Transporte para os 
estudantes em situação de vulnerabilidade social e econômica 
em todos os campi da UFBA 

Meta parcialmente alcançada 

XIII - investir na melhoria das instalações e em material 
didático-pedagógicos para a CRECHE/UFBA 

Meta parcialmente alcançada 

XIV - implantar o programa de esportes, atividades físicas e 
lazer 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

XV - ampliar a oferta de auxílios para organização e 
participação em eventos acadêmicos 

Meta parcialmente alcançada 

XVI - ampliar os serviços de apoio e atenção à saúde dos 
estudantes 

Meta parcialmente alcançada 

XVII - criar uma revista eletrônica para publicação de trabalhos 
dos estudantes do Programa Permanecer 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

XVIII -consolidar e ampliar o Projeto Conviver Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

XIX - qualificar pessoal (técnico-administrativo e docente) para 
atendimento pedagógico e assistencial à pessoas com 
necessidades educativas especiais (PNEE). 
 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

Gestão 

I - 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; 

A PROPLAN iniciou um série de 
treinamentos e o processo de 
elaboração de um plano 
estratégico, envolvendo 8 
Unidades Acadêmicas 

II - implementar o Planejamento Estratégico para o triênio 
2014 - 2016 em consonância com o PDI e com a efetiva 
participação da comunidade universitária; 

Sem dados que permitam avaliar o 
desenvolvimento desta meta 

III - estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação 
dos Planos Plurianuais; 

Plano de Gestão 
Institucional que permitirá o 
acompanhamento dos planos 

IV - envidar esforços para atingir indicadores de desempenho 
institucional capazes de garantir recursos do Tesouro 
suficientes para a modernização e manutenção da 
universidade; 

Meta parcialmente alcançada; 
tendo em vista a produção do 
Relatório de Diplomação e Evasão; 
Estudos sobre Indicadores de 
Desempenho dos Cursos e 
Programas; Manuais de 
Procedimentos, de Rotinas e de 
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Controles e Anuários Estatísticos 
da Universidade, são medidas que 
já estão sendo tomadas e que 
permitirão o cumprimento integral 
dessa meta 

V - 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 
 

VI - aperfeiçoar os instrumentos de acompanhamento e 
controle da execução orçamentária; 

Meta em consolidação; tendo em 
vista a implantação do Módulo de 
Orçamento do SIPAC em 2012. 
 

VII - aperfeiçoar os instrumentos de acompanhamento e o 
controle dos contratos e convênios acadêmicos; 

Meta em consolidação: criação 
dos Núcleos de Análise e 
Elaboração; Acompanhamento e 
Controle; Prestação de Contas e 
suas respectivas equipes de 
execução. 

VIII - proceder à avaliação dos custos-benefícios na aplicação 
dos recursos orçamentários das unidades universitárias; 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016. 

IX - proceder à avaliação do custo por estudante de graduação 
e de pós-graduação; 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016. 

X - prover nos quadros da universidade técnicos especialistas 
em planejamento. 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

No Desenvolvimento de Pessoas Para o Corpo técnico 

I - ampliar, em pelo menos 356 cargos o quadro de referência 
do Pessoal Técnico-Administrativo; 

Meta parcialmente alcançada 

II - promover o desenvolvimento profissional dos servidores 
técnico-administrativos em educação; 

Plano de Desenvolvimento dos 
Servidores da UFBA priorizou e 
realizou cursos voltados para a 
capacitação técnica, 
desenvolvimento gerencial e 
desenvolvimento de habilidades 
lingüísticas.  

III - elevar os níveis de comprometimento e eficiência no 
trabalho; 

Sem dados que permitam avaliar o 
desenvolvimento desta meta 

IV - 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; 
 

Sem dados que permitam avaliar o 
desenvolvimento desta meta 

V - consolidar a Instituição como uma universidade Meta a ser alcançada no período 
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reconhecida pela excelência nos serviços prestados no campo 
da educação e pela sua pertinência social; 

2012-2016 

VI - promover estratégias de desenvolvimento de pessoas com 
impactos para a qualidade de vida no trabalho; 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

VII - prover condições para o crescimento profissional, 
integração plena à vida universitária, informação e 
racionalização dos serviços; 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

VIII - avançar na implantação do PPRA (Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais) e do PCMSO (Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional). 

Parcialmente cumprida 

Corpo docente 

I - ampliar, em pelo menos 337 códigos de vagas o banco de 
professor equivalente; 

Meta parcialmente alcançada 

II - alcançar o patamar de 80% de docentes doutores; 
 

Meta parcialmente alcançada 
 

III - aumentar em 20% o número de docentes permanentes 
dos Programas de PG da UFBA em estudos pós-doutorais no 
exterior; 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

IV - elevar o percentual de Pesquisadores Bolsistas de 
Produtividade do CNPq na PG em 20%; 
 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

V - promover a ampliação do número de professores 
permanentes nos Programas de PG da UFBA, envolvendo 
doutores que ainda não atuam na PG. 

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

Estrutura 

I - racionalizar ao máximo possível o uso do espaço físico e das 
instalações daUFBA; 

Não há indicação de níveis a ser 
alcançados nesta meta.  

II - tornar mais eficiente o uso de imóveis e equipamentos da 
UFBA, com projetos arquitetônicos, estruturas organizacionais 
e de rotinas capazes de reduzir os custos de manutenção; 

Não há indicação de níveis a ser 
alcançados nesta meta.  

III - promover, dentro dos limites de financiamento e 
respeitando as especificidades, maior racionalidade na 
localização espacial das unidades de ensino e instalações, 
agregando as edificações por área de conhecimento, 
proximidade geográfica e pertinência a grupos de formação 
afins; 

Não há indicação de níveis a ser 
alcançados nesta meta.  

IV - fomentar a construção e ampliação de equipamentos de 
ensino de utilização compartilhada e gestão coordenada 
centralmente; 

Não há indicação de níveis a ser 
alcançados nesta meta.  

V - concentrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão 
das unidades e órgãos da UFBA nos limites territoriais dos 
campi universitários; 

Não há indicação de níveis a ser 
alcançados nesta meta. 

VI - estabelecer perfil-padrão de utilização para as edificações 
destinadas a abrigar as unidades de ensino;  

Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

VII - tornar a universidade social e ambientalmente mais Não há indicação de níveis a ser 
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acolhedora, dotando-a de mais segurança e acessibilidade, 
integrando serviços de apoio, atividades de ação comunitária e 
assistência estudantil nos campi da UFBA; 

alcançados nesta meta.  

Tecnologia da informação 

I - instituir um Comitê Gestor de TI, 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; 

Meta alcançada 

II - 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 

III - elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação; Meta a ser alcançada no período 
2012-2016 

IV - 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 

V - 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 

VI - 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 

VII - 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; 

Não há indicação de níveis a ser 
alcançados nesta meta. 

VIII - melhorar a infraestrutura de comunicação dos campi do 
interior; 

Não há indicação de níveis a ser 
alcançados nesta meta. 

IX - constituir e implantar um Comitê Gestor de Segurança da 
Informação; 

Meta alcançada 

X - elaborar e implantar uma Política de Segurança da 
Informação e uma Política de Uso dos Recursos de TI; 

Meta parcialmente atingida 

XI - 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 

Não há indicação de níveis a ser 
alcançados nesta meta. 
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desenvolvimento de software; 

XII - 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; 

Meta alcançada 
 

XIII - 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. 

 

 

 

 

 

 

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

 

2.1 Ensino de Graduação 

 

A UFBA conta atualmente com 112 cursos de graduação, oferecidos em 4 Campi, nas cidades 

de Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. A oferta de cursos de graduação permaneceu 

estável em relação a 2011, porém, no mesmo período, houve um decréscimo no número de 

candidatos inscritos no vestibular: 42.927 candidatos inscreveram-se nos diversos cursos em 

2012, contra 46.562 candidatos inscritos em 2011, conforme a tabela 1, representando uma 

queda de 7,8%, daí decorrendo uma redução proporcional na relação candidato/vaga. 

 
Tabela 1 - Processo Seletivo (Vestibular) por Número de Cursos, Inscritos, Vagas e Classificados na 

Graduação, UFBA - 2008-2012 

Ano Nº de cursos 

Nº de inscritos no 

Processo Seletivo 

(Vestibular) 

Nº de vagas 

oferecidas no 

Processo Seletivo 

Nº de Classificados 
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(Vestibular) 

2011  112 46.562 7.991 7.522 

2012 112 42.927 7.951 6.305 

Fonte: UFBA SIAC/SUPAC/SSOA/ Relatório de Gestão PROPLAN – 2012. 

 

A tabela 2 apresenta o número de alunos matriculados nos cursos de graduação nos turnos 

diurnos e noturnos, com entradas no primeiro e segundo semestres. O aumento significativo 

de matrículas no turno noturno, tanto no primeiro como no segundo semestres, é um dado 

importante, pois atende a uma parte expressiva da nossa população que trabalha durante o 

dia para se manter, sem possibilidades de investir num curso superior no mesmo turno do 

trabalho. Por outro lado, sinaliza que a Universidade está caminhando em direção às metas 

definidas pelo REUNI, alterando o seu perfil de oferta de cursos, apesar de o número de 

alunos matriculados em cursos noturnos representarem em 2012,  algo um pouco acima de 

25% do total de alunos matriculados (quando em 2011 este percentual girava em torno de 

20%). Esta é uma importante ação social, que será tratada adiante, na dimensão 3. 

 

Tabela 2 - Matrículas nos Cursos de Graduação por Turno e Semestre, UFBA - 2011-2012 
 

Ano 
Diurno Noturno 

Total de 
matriculados 

Diurno/noturno 

1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 

2011 25.945 25.352 6.539 5.844 32.484 31.196 

2012 24.945 24.754 7.729 7.053 32.674 31.807 

Fonte: UFBA SGC/SIAC / Relatório de Gestão PROPLAN – 2012.   

 

Em 2012 o número de egressos foi substancialmente menor do que em 2011. Pode-se notar na 

tabela 3 uma redução não somente no número de diplomados, como também no número de 
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jubilados, bem como de cancelamentos de matrícula e transferências. A redução no número de 

diplomados foi conseqüência da greve enfrentada pelas Universidades Federais que, para repor a 

carga horária dos dias parados, foi necessário o prolongamento do segundo semestre letivo até abril 

de 2013. Deste modo, não estão computados aí, os alunos que colarão grau no segundo semestre de 

2012. O mesmo raciocínio deve ser aplicado aos processos de jubilamento, cancelamento de 

matrículas e transferências que ocorrerão ao final do segundo semestre. 

 

Tabela 3 - Egressos nos Cursos de Graduação: Diplomados, Jubilados e Outras Formas de Egresso, 
UFBA 2008-2012  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Área de conhecimento e 

ano 
Diplomados* Jubilados Outras formas de egresso** Total de egressos*** 

2011 2.991 3310 1023 7.324 

2012 1.384 67 926 2.377 

Fonte: UFBA SGC-SIAC/ Relatório de Gestão PROPLAN – 2012. 
 
*Diplomado, são considerados todos os alunos que colaram grau e/ou que cumpriram a grade curricular.  
**Outras formas de egresso: transferência (externa, interna e ex-officio), mudança de curso, falecimento, recusa de matrícula, vaga 
cancelada. 
***Dados retirados do SIAC em 28.01.2013 (1º sem) e 06.03.2013 (2º sem), sujeitos a alteração. 

 

Tomando-se estes dados como base, a taxa de sucesso na graduação1 em 2012 (51,30%), 

fica, naturalmente, abaixo do índice obtido em 2011 (65,00%). Levando-se em consideração 

que este resultado expressa o aproveitamento em apenas um semestre, é possível que, ao 

finalizar o segundo semestre de 2012, este número fique acima do escore obtido em 2013. 

Ou seja, o ano de 2012 caracteriza-se pela excepcionalidade em função do longo período de 

paralização do corpo docente e discente, o que impede que vários indicadores que tomam o 

ano como base de referencia não possam ser considerados para efeito de avaliação, como é 

o caso citado. Tal situação só será regularizada em 2014. 
 

No que diz respeito à auto-avaliação, só uma pequena parte dos cursos de graduação da 

UFBA tem um processo sistematizado de avaliação implantado. No entanto, as reformas 

curriculares, os ajustes periódicos na matriz curricular, dentre outros processos que os 

                                                             
1 A taxa de sucesso na graduação é a razão entre o somatório do número de diplomados no ano base de cálculo e o 

somatório dos ingressantes, ajustados pelo ano dos ingressos. 
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cursos de graduação são exigidos de tempos em tempos, são sempre precedidos de alguma 

forma de avaliação. Assim, dizer que os cursos não se avaliam seria equivocado. No entanto, 

será necessária uma ação forte da Universidade para criar um processo unificado de auto-

avaliação, aplicável a todos os cursos de graduação. Esta é uma das metas da CPA para os 

próximos anos, e será apresentada adiante, na dimensão 8. 

Apesar da falta de um processo de auto-avaliação que possa indicar o nível de qualidade dos 

cursos, outras formas de avaliação, periodicamente aplicadas, são aqui tomadas como 

referência para acompanhar desempenho dos cursos de graduação da UFBA. As tabelas 4, 5 

e 6 apresentam os escores obtidos por diversos cursos de graduação nos ciclos de avaliação 

determinados para a aplicação do ENADE e o conceito preliminar de curso - CPC, obtido em 

cada ano que compõe o ciclo. 

 
Tabela 4 – Conceitos obtidos no ENADE e CPC pelos cursos de graduação da UFBA no ciclo avaliativo 

2006-2009.  
 

Curso Conceito ENADE 
2006 

Conceito ENADE 
2009 

CPC  
2006 

CPC  
2009 

Administração 4 4 4 4 

Direito  5 4 4 4 

Ciências Econômicas 4 4 4 3 

Psicologia  3 3 4 3 

Ciências Contábeis 4 4 3 4 

Teatro 3 2 3 2 

Música 4 5 4 4 

Arquivologia  3 5 3 4 

Biblioteconomia 2 3 3 3 

Secretariado Executivo 5 3 4 3 

Estatística - 1 - 2 

Editoração 4 1 4 3 

Jornalismo 3 5 4 4 

Fonte: INEP 

 
 
Tabela 5 – Conceitos obtidos no ENADE e CPC pelos cursos de graduação da UFBA no ciclo avaliativo 

2007-2010.  

Curso Conceito ENADE 
2007 

Conceito ENADE 
2010 

CPC  
2007 

CPC  
2010 

Medicina Veterinária 3 4 3 4 

Odontologia 4 3 4 3 
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Medicina 2 4 3 3 

Farmácia 3 3 3 3 

Enfermagem 2 1 3 2 

Fonoaudiologia 3 4 3 4 

Nutrição 2 4 3 4 

Educação Física 1 1  (2011) 1 2 

Serviço Social - SC - SC 

Zootecnia - SC - - 

Fisioterapia - SC - - 

Fonte: INEP 

 

 

Tabela 6 – Conceitos obtidos no ENADE e CPC pelos cursos de graduação da UFBA no ciclo avaliativo 
2008-2011.  

Curso 
Conceito 
ENADE 
2008 

Conceito 
ENADE 
2011 

CPC  
2008 

CPC  
2011 

Arquitetura e Urbanismo  3 4 3 3 

Bacharelado em Ciência da Computação  4 4 4 3 

Biologia  5 4 4 5-2bach 

Ciências Sociais  2 3-4 4 3 

Eletrotécnica  4 4 4 3 

Engenharia (Grupo III) Mecanica 2 4 2 4 

Engenharia Civil  3 4 3 3 

Engenharia de Minas  1 4 2 - 

Engenharia Química  4 4 4 3 

Engenharia Sanitária  5  3 - 

Filosofia  4 4 4 4 

Física  3 2 2 3-2bach 

Geografia  4 3 4 3-2bach 

História  3 3 3 3 

Letras  4 4 4 4 

Matemática  4 3 3 2-4bach 

Pedagogia  4 3 4 3 

Química  3 1 3 2-1bach 

Eng. Petróleo - 4 2 SC 

Artes Visuais - 4 - 3 

Música - 3 5(2011) 3 

Fonte: INEP 
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Um primeiro dado que chama a atenção nas tabelas apresentadas é a inexistência de cursos 

com CPCs iguais a 5, conceito positivo máximo. A única exceção é a Licenciatura em Biologia 

no CPC de 2011. Os cursos melhor avaliados pelo INEP na UFBA atingem o conceito 4. 

Embora tal conceito seja positivo, áreas de excelência na pós-graduação e na pesquisa não 

aparecem em patamares equivalentes quando se trata da  graduação. 

Um segundo dado a destacar consiste, quando se tomam os número absolutos, na 

predominância de cursos com CPCs iguais ou inferiores a 3, na mais recente avaliação de 

cada ciclo.  Mais precisamente, 51,3% dos cursos obtiveram na sua mais recente avaliação 

CPC igual a 3, escore mediano mas que incorpora uma comparação com os demais cursos do 

país. Quando consideramos que a maioria dos cursos de graduação encontra-se em 

instituições não universitárias e, sobretudo, particulares, tal escore comparativo assume 

uma dimensão preocupante. Além disto há 12,8% de cursos com conceito inferior a 3. 

Apenas 35,9% dos nossos cursos avaliados apresentaram conceitos iguais ou superiores a 4. 

Considerando-se os cursos que tiveram as duas avaliações nos três ciclos apresentados nas 

tabelas anteriores, pode-se constatar, no que se refere ao conceito no ENADE: 

a) 32,4 % (12) caíram na segunda avaliação do ENADE   

b) 10,8%  dos cursos com conceitos iguais ou  inferior a 3, se mantiveram no mesmo 

patamar,  

c) 21,6% dos cursos com conceito positivos (superior a 3) se mantiveram no mesmo 

patamar; 

d) 35,1% dos cursos melhoraram o seu conceito entre as duas avaliações, o que inclui 

atingir o conceito mediano de 3, em alguns casos. 

Quando se consideram os CPCs dos cursos, mesmo tendo em vista o seu caráter preliminar, 

constata-se: 

a) 42,1% dos cursos apresentaram uma queda do seu CPC entre a primeira e a segunda 

avaliação; 

b) 21% dos cursos melhoraram o seu conceito; 

c) 21% mantiveram os seus conceitos em patamares negativos ou medianos; 
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d) 15,8% mantiveram os seus conceitos em patamares positivos (4 ou 5). 

 

É importante registrar, no entanto, que alguns cursos, a partir do conceito obtido no ENADE, 

fizeram grandes mudanças e melhoraram significativamente na avaliação seguinte. É o caso 

do curso de Engenharia Mecânica, que melhorou o desempenho já no ENADE seguinte, e o 

curso de Enfermagem que colheu os frutos do investimento que fez, agora em 2012. Ambos 

os cursos aproveitaram os resultados negativos para empreender uma ampla re-

estruturação dos cursos, desde o currículo até o melhoramento da estrutura física, 

equipamentos, laboratórios, etc . Tais investimentos e os resultados obtidos mostram a 

possibilidade real de que possamos progredir fazendo com que a avaliação externa realizada 

pelo INEP consiga refletir, de forma cada vez mais fiel, a qualidade dos nosso ensino de 

graduação. O peso que a avaliação do ENADE possui na geração do CPC, aliado a outras 

avaliações que os alunos fazem, mostram a relevância de ações que sensibilizem o alunado a 

encarar os instrumentos desta avaliação de uma forma a refletirem o que efetivamente 

desenovoveram de conhecimentos, habilidades e competências ao longo de suas 

graduações. 

Apesar dos resultados medianos no ENADE, o Índice Geral de Cursos – IGC da UFBA se 

mantém em 4, nos últimos 5 anos, como pode ser visto na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Conceitos obtidos no IGC - UFBA no período 2007-2011.  

 

ANO 
2007 2008 2009 2010 2011 

Conceito 4 4 4 4 4 

Fonte: INEP. 

 

 

2. 2 Ensino de Pós-Graduação 
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No âmbito da Pós-graduação, considerando-se o quinquênio 2008-2012, os dados 

apresentados na Tabela 8 evidenciam claramente uma tendência de crescimento da Pós-

graduação na UFBA desde 2008, numa taxa média de crescimento em torno dos 10% ao ano. 

São atualmente 77 Programas de Pós-graduação Stricto Sensu, todos reconhecidos pela 

CAPES, assim distribuídos: 60 Cursos de Mestrado Acadêmico, 10 de Mestrado Profissional e 

46 Cursos de Doutorado, totalizando 116 cursos. Como á foi destacado, o aumento foi mais 

expressivo nos Cursos de Doutorado, que atingiu taxa de crescimento de 25,6%. 

 

Tabela 8. Evolução do Número de Cursos da Pós-graduação, UFBA - 2008-2012. 

Ano 
Nº de Cursos de 

Mestrado* 
Nº de Cursos de 

 Doutorado* 
Total de Cursos 

M + D 

2008 55 38 93 

2009 56 38 94 

2010 60 40 100 

2011 67 44 111 

2012** 70 46 116 

Fonte: UFBA PROPG/SIAC/ Relatório de Gestão PROPLAN – 2012. 
Nota: * Nº de Cursos com alunos matriculados no ano do levantamento 
 Nota:** Dados de 2012 foram extraído do Relatório de Gestão 2012 da PROPG 

 

Verifica-se adicionalmente, que se comparando apenas os dois últimos anos, em 2012 foi 

constatado maior aumento no doutorado, com a implantação de cinco novos cursos, que 

corresponde a uma elevação de 4,5%, em relação a 2011, embora o mestrado também 

tenha registrado aumento com a criação de mais dois novos cursos. Esses dados, a criação e 

ampliação principalmente dos doutorados, demonstram não só o crescimento, como 

também a consolidação dos 77 Programas de Pó-graduação em funcionamento na UFBA, 

com 116 cursos oferecidos.   

Em termos de cursos, vale registar que os números da pós-graduação já se superaram 

levemente  o ensino de graduação (112 cursos), o que representa uma importante mudança 
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no perfil da Universidade, considerando-se a realidade de algumas décadas atrás. Este 

crescimento da pós-graduação e, especialmente, a ampliação dos doutorados torna-se uma 

evidência da consolidação da atividade de pesquisa, base para a criação dos programas de 

pós-graduação. Sem grupos de pesquisa produtivos torna-se inviável a criação de um curso 

de pós-graduação stricto senso, especialmente no caso dos doutorados, para os quais as 

exigências para a autorização pela CAPES são bem maiores. 

 

No tocante ao número de matrículas realizadas no período, o aumento dos cursos produz, 

evidentemente, um impacto correspondente nas matrículas.  A tabela 9 apresenta a 

evolução do número de vagas e ingressantes nos cursos de Mestrado e Doutorado da UFBA, 

numa série histórica de 2008 a 2012. Comparado os dois últimos anos, houve, em 2012, um 

aumento de 126 vagas na Pós-graduação em relação à 2011, o que corresponde a um 

aumento da ordem de 25,2%.  

 

Tabela 9. Vagas oferecidas e ingressantes para os Cursos de Mestrado e Doutorado - UFBA 2008-
2012. 
 

Ano 
Nº de Vagas do 

Mestrado 
Ingressantes do 

Mestrado 
Nº de Vagas do 

Doutorado 
Ingressantes do 

Doutorado 

2008 1.094 839 491 369 

2009 1.296 1.030 575 447 

2010 1.214 1.034 565 434 

2011 1.618 1.163 700 499 

2012* 1.898 1.374 830 625 

Fonte: UFBA / PROPG/SIAC/ Relatório de Gestão PROPLAN – 2012. 
Nota: *Dados de 2012 foram extraídos do Relatório de Gestão 2012 da PROPG 

 

Os dados da Tabela 9 nos mostram o crescimento sistemático da oferta de vagas ao longo 

dos últimos anos. Revela também que os processos seletivos não estão preenchendo todas 

as vagas disponíveis.  Torna-se importante levantar, oportunamente, informações da 
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demanda em cada curso para se verificar se o não preenchimento das vagas se deve à baixa 

demanda ou a questões de qualificação dos candidatos que deixam de atender as exigências 

dos processos seletivos.  

Outra informação importante  refere-se à participação dos alunos da pós-graduação no total 

de alunos da Universidade. O indicador “grau de envolvimento discente com a pós-

graduação – GEPG” nos oferece a proporção entre o número de alunos matriculados em 

programas de pós-graduação stricto sensu, e o número total de alunos matriculados 

(graduação e pós-graduação). 

Em 2011, de um total de 35.907 alunos, 4.081 estavam na pós-graduação, gerando um GEPG 

de 0,11. Em 2012, o total de alunos da UFBA cresceu para 36.698 e os alunos da pós-

graduação para 4.441, fazendo com o que o GEPG fosse de 0,12. Não há mudança expressiva 

entre os dois índices, mostrando que o crescimento da pós-graduação tem se dado em níveis 

bastante próximos ao da graduação, já que o crescimento de cursos não implica em um 

número muito maior de alunos matriculados, em função da própria natureza dos cursos de 

pós-graduação stricto senso. Há, portanto, grande espaço para o crescimento da pós-

graduação tendo em vista as demandas sociais, regionais e estaduais e o fato de a UFBA 

concentrar o maior contingente de pesquisadores doutores no Estado.  É recomendado um 

levantamento da relação ensino de graduação/pós-graduação nas principais universidades 

públicas brasileiras para localizar a UFBA neste conjunto. 

Tendo por base dados disponibilizadas pelo Pró-Reitoria de Pós-Graduação –PROPG, 

registra-se que em 2012 a UFBA teve como produção, a defesa de 666 dissertações e 258 

teses, computando um total de 924 trabalhos defendidos, conforme dados apresentados na 

tabela 10. A pequena queda em relação ao ano de 2011 também pode se dever ao problema 

de calendário decorrente da greve de docentes e discentes que afetou, também, os 

programas de pós-graduação. 
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Tabela 10 - Dissertações e Teses defendidas nos Cursos de Mestrado e Doutorado, UFBA - 2008-
2012. 
 

Ano 
Número de 

Dissertações 
 

Número de 
Teses 

Número de 
Teses e 

Dissertações 

2008 688 156 844 

2009 698 323 1021 

2010 663 191 854 

 2011* 727 227 954 

  2012** 666 258 924 

Fonte: UFBA PROPG e Atas/ Relatório de Gestão PROPLAN – 2012. 
Nota: * atas recebidas até 18.05.2012  
Nota:** dados retirados do Relatório de Gestão 2012 da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

 

 Qualidade da pós-graduação 

A qualidade dos cursos de pós-graduação é aferida pelo conceito obtido pelo curso e/ou 

Programa ao ser autorizado o seu funcionamento ou ao ser avaliado nas avaliações trienais 

realizadas por todas as áreas de conhecimento da CAPES.  Os resultados obtidos pelos cursos 

existentes na UFBA encontram-se na Tabela 11.  

 

 

Tabela 11 – Distribuição dos cursos e progamas de PG stricto senso por conceito da CAPES. 

Conceito CAPES 
Mestrados 

N (%) 
Doutorados 

N (%) 
PROGRAMAS 

N(%) 

3 20 (33,9%) 2 (4,8%) 20 (31,3%) 

4 24 (40,7%) 25 (59,5%) 29 (45,3%) 

5 12 (20,3%) 12 (28,6%) 12 (18,8%) 

 6 2 (3,4%) 2 (4,8%) 2 (3,1%) 
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7 1 (1,7%) 1 (2,4%) 1 (1,6%) 

TOTAL 59(*) 42(**) 64 

Dados retirados do Relatório de Gestão 2012 da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
(*) Não incluidos os Mestrados Profissionalizantes 
(**) Exclui quatro cursos em rede. 

 

Como se vê, os nossos cursos e programas concentram-se em maior proporção no conceito 

4 que significa um curso consolidado, porém não de excelência, na comparação com os 

demais programas da área no país. Quase 1/3 dos Programas possuem conceito 3, muitos 

deles por ser ainda o conceito com que foi autorizado, sem ter sido avaliado ao término de 

um triênio. Chama a atenção a situação de dois cursos de doutorado com conceito 3, 

situação que deve ser alterada sob pena de descredenciamento do curso. No extremo mais 

positivo da avaliação temos quase 20% dos programas com conceito 5, sginficando que 

apresentam um padrão de excelência nacional. Apenas 3 programas superam a barreira do 

conceito 5, alcançando 6 e 7 que significa cursos de padrão internacional, com forte 

internacionalização da sua produção e das suas atividades de ensino e pesquisa.  

Para efeito do cálculo do conceito médio foi utilizado como unidade o Programa, que pode 

ser integrado por cursos de mestrado e doutorado, só de mestrado ou só de doutorado. Os 

resultados constantes da Tabela 12, mostram a série dos últimos cinco anos deste indicador 

de qualidade dos programas de pós-graduação. 

 

 

Tabela 12 – Conceito médio dos progamas de PG stricto senso da UFBA 2008-2012. 

Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação 
EXERCÍCIOS 

2012 2011 2010 2009 2008 

Conceito médio dos Programas 4,00 4,02 4,06 4,14 4,10 

Fonte: UFBA PROPG e Atas/ Relatório de Gestão PROPLAN – 2012. 

 

Há um pequeno porém consistente decréscimo no conceito médio dos Programas de Pós-

Graduação ao longo dos últimos cinco anos, embora tal decréscimo não tenha alterado o 
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fato de que, na média, nossos programas são conceito 4. Este decréscimo, especialmente 

em relação  ao ano de 2010 (quando ocorreu a última avaliação trienal) se deve ao fato do 

crescimento de cursos novos que, em geral, iniciam as suas atividades com conceito 3. Trata-

se, portanto, de um decréscimo compreensível e que não significa queda na qualidade dos 

programas ao longo do tempo.  Os dados, no entanto, apontam para uma ampla janela de 

melhoria dos nossos programas, o que se espera acontecer na avaliação trienal que será 

realizada no presente ano de 2013.  

 

 

2.3. Pesquisa 

 

Um aumento tão expressivo no crescimento da Pós-graduação produz, naturalmente, um 

impacto positivo na produção científica. O desempenho da UFBA na área da pesquisa e 

inovação, desde o ano de 2011, passou a contar com três indicadores gerais para a sua 

avaliação. São eles: 

 

IPP - Indicador do Índice de Produtividade em 
Pesquisa 

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

ICAP -  Índice de Consolidação de Atividade de 
Pesquisa   

A consolidação da atividade de pesquisa na UFBA 
é mensurada a partir da quantidade de bolsas de 
produtividade em pesquisa concedidas pelo 
CNPq e da qualidade das bolsas obtidas, aqui 
definida com o nível das bolsas dos 
pesquisadores. 

IPEG - Taxa de Inserção da Pesquisa no Ensino 
de Graduação 

Variação percentual de alunos dos cursos de 
graduação com bolsas para atividade de pesquisa 
e inovação. 

 

 

Os resultados referentes ao primeiro indicador – IPP, encontram-se na Tabela 13a, onde 

podem ser vistos o número de artigos publicados em periódicos indexados no ISI nos quatro 

anos que permitem gerar o indicador de 2012.  
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Tabela 13 a- Indicador - Índice de Produtividade em Pesquisa : Corresponde a Variação 

Percentual Bianual de trabalhos publicados na Web of Science (ISI) 

Indicador Fórmula de cálculo Ano Var % 
TP ISIt 
para 

t = 2012 
t t-1 

2011 

t t-2 

2010 

t t-3 

2009 

t t-4 

2008 

 
Definição: Índice de 
Produtividade em Pesquisa 
Corresponde ao Percentual 
de crescimento da produção 
dos trabalhos publicados em 
periódicos, indexados na 
Web of Science (ISI), 
considerando os dois 
últimos anos completos em 
relação aos dois anos 
imediatamente anteriores. 

 
Var % TP ISIt =  
((TPt-1+TPt-2)/(TPt-3+TPt-4) -1)*100 
t = ano de referência para o 
cálculo do indicador 
TPt-1 = Trabalhos publicados em  
periódicos indexados na Web of 
Science (ISI)no ano t-1 
TP t-2=Trabalhos publicados em  
periódicos indexados na Web of 
Science (ISI)no ano t-2  
TP t-3= Trabalhos publicados em  
periódicos indexados na Web of 
Science (ISI) no ano t-3  
TP t-4= Trabalhos publicados em  
periódicos indexados na Web of 
Science (ISI) no ano t-4  

691 636 575 536 19,44 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação 

 

Tabela 13 b -Evolução do percentual de crescimento bianual da produção de trabalhos 

publicados em periódicos indexados na Web of Science 

Indicador 

 
t =2012 t =2011 t =2010 t =2009 t =2008 t =2007 t =2006 t =2005 t =2004 

Var % TP ISI 19,44 19,43 33,37 40,44 32,22 51,36 50,00 21,99 18,98 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação 

Os dados constantes nas Tabelas 13 a e b mostram claramente um vigoroso crescimento do 

número de artigos publicados em importantes periódicos estrangeiros. Observa-se que, a 

despeito do grande incremento absoluto entre 2000 e 2011, equivalente a mais de 310 % a 

UFBA continua a manter uma significativa taxa de crescimento. Tal crescimento teve taxas 

mais elevadas até 2010, mas mantém-se próximo a 20% ao ano, nos dois últimos anos. Tal 
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crescimento é bastante expressivo já que abarca apenas uma parte da produção científica da 

UFBA 

O segundo indicador – ICAP – avalia quantitativa e qualitativamente, o conjunto de docentes 

pesquisadores cuja maturidade e produtividade acadêmica assegura a obtenção, em uma 

concorrência nacional, de bolsa especialmente voltada para apoiar as atividades de 

pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico.  

Tabela 14 -Índice de Consolidação de Atividade de Pesquisa = ICAP 

Ano  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Nº de bolsas 
Produtividade 
e Pesquisa 

 
201 

 
222 

 
228 

 
198 

 
164 

 
154 

 
143 

Escore médio 
de qualidade 
das bolsas 
produtividade 
em pesquisa   

 
 
3,00 

 
 
2,96 

 
 
2,86 

 
 
3,19 

 
 
3,64 

 
 
3,47 

 
 
3,27 

 
ICAP 

 
603,0 

 
657,12 

 
652,08 

 
631,62 

 
596,96 

 
534,38 

 
467,61 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação 

(*)peso para calcular o escore médio da qualidade das bolsas: Bolsa 1 – A (peso 10); Bolsa 1 – B (peso 7); Bolsa 

1 – C (peso 5); Bolsa 1 – D (peso 3); Bolsa II (peso 1); Bolsa DT (peso 1); Bolsa UFBA (peso 1). 

 

Nos escores que indicam o crescimento quantitativo e qualitativo da consolidação da nossa 

atividade de pesquisa percebe-se um crescimento sistemático desde 2006, tomado como 

ano base. Tal crescimento foi interrompido em 2012, com uma pequena queda de 9,5% no 

número de bolsistas de PQ na UFBA. Como a maior redução ocorreu nas bolsas de PQII, 

verificou-se uma pequena melhoria na qualidade das bolsas,variando de 2,96 em 2011 para 

3,00 em 2012. Esta melhoria, no entanto, não impediu que o escore final caísse para 603,00 

pontos, abaixo do patamar de 657,12 atingido em 2011. Tal resultado merece uma atenção 

especial da Universidade por ele, na realidade, aprofundar o movimento de queda já 

detectado levemente entre 2010 e 2011. Em se tratando de um sistema altamente 

competitivo, com praticamente o congelamento do número de bolsas pelo CNPq nos últimos 

anos, esta perda pode significar menor poder dos nossos docentes, especialmente os mais 

novos, de se manterem no sistema.  Torna-se necessário analisar onde tais perdas 

ocorreram, se elas se distribuíram pelas diversas áreas ou se concentraram em algumas, até 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 

AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 
 

porque, em alguns campos, houve aumento do número de bolsas de PQ. Uma segunda 

análise importante refere-se ao número de solicitações de bolsas aprovadas quanto ao 

mérito mas que não foram implementadas pelo CNPQ. 

É importante destacar, neste momento, o acerto da PROPCI ao conceber e implementar uma 

política de apoio a pesquisadores que tiveram o seu projeto aprovados no mérito e cuja 

bolsa não foi implementada pelo CNPq por questão orçamentária. A concessão de uma bolsa 

por um ano certamente assegurará que o pesquisador mantenha a sua atividade de pesquisa 

e gere itens de publicação que aumentem o seu poder de competitividade em editais 

futuros. 

Finalmente o terceiro indicador – IPEG – é uma importante medida de o quanto o princípio 

da indissociabilidade entre ensino e pesquisa está se consolidando na Universidade. 

Tomando o mesmo período, 2008 – 2012, para análise do investimento nesta meta, a tabela 

15 mostra o número de bolsas concedidas a alunos da graduação, garantindo, assim, o 

envolvimento deste nível de ensino na atividade de pesquisa e produção científica. Em 

termos absolutos o número de bolsas mais do que duplicou nos últimos cinco anos. 

 

 

Tabela 14 – Número de Bolsas de Pesquisa e Inovação concedidas - UFBA 2008-2012. 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº de Bolsas de Pesquisa e 
Inovação  630 780 862 985 1.374 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação/ Relatório de Gestão PROPLAN – 2012. 

 

 

 

Evolução da Variação Percentual  do número de Bolsas de Pesquisa e Inovação  da UFBA 

 

 

Ano t/t-i 

Taxa IPEG 

Var % BPIG   

( t/t-i) 
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2008/2007 5,2 

2009/2008 3,3 

2010/2009 23,8 

2011/2010 10,5 

2012/2011 14,3 

2013/2012 39,5 

2000/2012 198,7 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação 

A partir de 2008 o número de bolsas passou a crescer de forma sistemática, começando com 

percentuais modestos que foi expressivamente intensificado no presente ano. A intensidade 

do crescimento variou de ano para ano, mas nos três últimos anos o percentual manteve-se 

sempre acima de 10%, tendo atingido quase 40% em 2012. Comparando o ano inicial da 

série e o ano de 2012, houve um expressivo crescimento de 198,7% no número de bolsas. 

 

 

2.4 Extensão 

 

A tabela 16 apresenta a quantidade de atividades de extensão promovidas durantes os dois 

últimos anos, com o número de participantes envolvidos.  A meta prevista no PDI, qual seja: 

aumento de 100% das atividades registradas no SIATEX (sistema de gerenciamento das 

atividades de extensão), está muito abaixo do necessário.  O crescimento verificado em 2012 

foi de 4% em relação à 2011, o que significa que se mantiver este índice de crescimento nos 

próximos 4 anos, conseguir-se-á atingir apenas 20% da meta proposta.  

 

Tabela 16 – Número de atividades de extensão e participantes registrados no SIATEX e o número de 

ACC, UFBA 2011 – 2012. 

Descrição 2011 2012 Variação % 

Ofertas de atividades de extensão 
registradas no Siatex 789 823 34 4 

Número de participantes registrados no 
SIATEX 

20.439 19.064 -1.375 -7 
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Oferta de ações de extensão como 
componente curricular (Número de ACCS 
ofertadas) 

83 86 3 4 

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão / Relatório de Gestão PROPLAN – 2012. 

 

O registro das atividades de extensão é um grave problema na UFBA, pois parece sempre 

aquém do que é efetivamente praticado. Isto pode ser percebido nos dados exibidos na 

tabela 17. Observa-se ao longo dos últimos 2 anos uma diminuição do número de atividades 

permanentes e um aumento das atividades eventuais. No entanto, verifica-se uma 

diminuição no número de certificados expedidos desde 2011, que se acentua ainda mais em 

2012. Este fato pode ser explicado, em parte, por um aumento de atividades sem emissão 

de certificados, como também pelo aumento da falta de registros finalizando as atividades 

(relatórios e solicitação de emissão de certificados). De fato, é uma questão que precisa ser 

averiguada pela Pró-reitoria de Extensão e mais bem acompanhada pela CPA. 

 

Tabela 17 – Número de atividades de extensão realizadas e de certificados expedidos, UFBA 2008 – 
2012. 
 

Ano 
Atividades 

Permanentes 

Atividades 

Eventuais 
Total de Atividades 

 Número de 

Certificados 

Expedidos  

2008 65 503 568 22.705 

2009 126 521 647 25.758 

2010 113 396 509 28.627 

2011 266 523 789 22.653 

2012 212 611 823 18.890 

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão / Relatório de Gestão PROPLAN – 2012. 

 

Apesar desta dificuldade, o investimento da Universidade na Extensão pode ser verificado 

através dos números exibidos na tabela 18. Houve um aumento na ordem de 76% do 
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número de bolsas acadêmicas de extensão concedidas com recursos orçamentários e, 

mesmo compensando a redução das bolsas concedidas com outras fontes orçamentárias, 

diminuição de 20%, ainda assim, o resultado é positivo: aumento de 56% do número de 

bolsas acadêmicas de extensão, atendendo plenamente a meta estabelecida no PDI, que 

prevê triplicar o número até 2016. Por outro lado, os dados sugerem uma diminuição da 

capacidade de captação de recursos para financiamento de programas e projetos de 

extensão universitária pela comunidade acadêmica, item também previsto no PDI da UFBA 

com crescimento de 100% até 2016. 

 

Tabela 18 – Número de atividades de extensão e participantes registrados no SIATEX e o número de 
ACC, UFBA 2011 – 2012 

 

Descrição 2011 2012 Variação % 
Numero total de bolsas acadêmicas de 
extensão (outras fontes + recursos 
orçamentários) 

1.560 1.540 -20 -1 

Número de Bolsas acadêmicas de extensão 
financiadas com recursos orçamentários 
(Bolsas ACCS e PIBIEX) 

94 165 71 76 

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão / Relatório de Gestão PROPLAN – 2012. 

 

 

 

 

 

3 3. A responsabilidade social da Instituição e políticas de atendimento a 
estudantes e egressos. 
 

 

Um quadro sucinto, porém muito completo da situação da UFBA em relação à 

responsabilidade social e políticas de atendimento a estudantes, foi apresentado no 

Relatório de Gestão 2012, produzido pela Pró-reitoria de Planejamento – PROPLAN. O 
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trecho, reproduzido abaixo, indica as ações realizadas pela UFBA em 2012, bem como a 

quantidade de estudantes beneficiados por essas ações.  

A Universidade Federal da Bahia implantou o Programa de ações afirmativas a 

partir do vestibular de 2005, reservando 45% de suas vagas para o ingresso de 

estudantes de escolas públicas. A partir de então vem aumentando 

significativamente o percentual de estudantes pertencentes a famílias em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica que necessitam de apoio para 

garantir sua permanência na Universidade de forma qualificada. A partir da 

implantação do REUNI, o número de vagas para ingresso na UFBA praticamente 

dobrou. Desta maneira, foi necessário ampliar e diversificar os Programas de 

Permanência Qualificada na UFBA, importantes para a democratização da 

educação superior, impondo à Universidade o desafio da permanência, uma vez 

que os discentes oriundos dos grupos sociais menos favorecidos têm maior 

probabilidade de adiar ou mesmo interromper suas trajetórias acadêmicas devido 

a condições desfavoráveis que interferem concretamente na sua presença no 

contexto universitário. Considerando todos os cursos, cerca de 3.600 estudantes 

ingressaram na UFBA em 2012 pelo sistema de cotas. A implantação das políticas 

de permanência qualificada na UFBA tem sido possíveis devido à existência do 

PNAES, sendo que as metas a serem atingidas são definidas de acordo com os 

recursos disponíveis no orçamento anual. Desta maneira, o estabelecimento 

destas metas não está sendo pautado na necessidade de atendimento ao total de 

estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e sim no montante 

de recursos disponíveis. Em 2012 superamos as metas previstas investindo 

recursos financeiros para atender 840 estudantes dos três campi com auxílio 

moradia; 441 estudantes dos campi de Salvador e Vitória da Conquista foram 

contemplados com auxílio financeiro para transporte, além da implantação em 

Salvador de um sistema de transporte intercampi denominado “Buzufba”, que 

tem contemplado um grande número de estudantes; 898 estudantes foram 

contemplados com bolsas dos programas de permanência qualificada 

denominados Permanecer, Bons vizinhos e Ações Institucionais nos três campi; 

860 estudantes foram contemplados com os incentivos aos programas de 

esportes durante o ano de 2012, com média mensal de 71 estudantes por mês, 

que participaram de importantes competições esportivas tanto locais quanto 

nacionais, destacando-se a participação nos jogos universitários da Bahia e 

Brasileiros; 185 estudantes foram contemplados com auxílios financeiros para 

aquisição de material didático; 279 estudantes receberam auxílios financeiros 
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destinados à promoção da saúde, incluindo a aquisição de óculos de grau, de 

medicamentos ou tratamentos dentários; 1770 estudantes receberam auxílios 

financeiros para organização ou participação em eventos acadêmicos e científicos 

nacionais ou internacionais durante o ano de 2012, correspondendo a uma média 

de 148 auxílios por mês e 438 estudantes dos três campi receberam auxílios 

financeiros para subsidiar suas alimentações. A Universidade oferece ainda 420 

vagas em cinco residências universitárias, sendo três casas próprias e duas 

contratadas junto a terceiros; 70 vagas na Creche e oito auxílios financeiros para 

subsidiar os custos com creche de filhos de estudantes do Campus de Vitória da 

Conquista e da periferia de Salvador. Além disso, durante o ano de 2012 foram 

servidas 687.079 refeições no restaurante Universitário, atendendo diariamente 

em torno de 1882 estudantes, contemplados com café da manhã, almoço ou 

jantar. Foram também investidos recursos em material permanente, 

contemplando a aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de 

informática para as residências universitárias e para a creche da UFBA. A 

existência de restos a pagar não processados deve-se aos pagamentos de bolsas e 

auxílios referentes ao mês de dezembro, aos pagamentos das empresas 

responsáveis pelo fornecimento de refeições no Restaurante Universitário e ao 

oferecimento de vagas contratadas nas residências universitárias terceirizadas e à 

aquisição de material permanente ainda não entregue, não tendo causado 

reflexos negativos na execução dos programas. (RELATÓRIO DE GESTÃO – 

PROPLAN, 2012). 

A importância dessas ações pode ser avaliada se considerados os dados sócio-demográficos 

obtidos na ocasião da aplicação do ENADE. A tabela 19 reúne informações sobre os alunos 

dos cursos da UFBA que se submeteram ao ENADE nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 

2011. Os números indicam o percentual de alunos que cursaram o ensino médio numa 

escola privada. O predomínio de alunos oriundos da escola privada nos cursos é muito claro 

nos cursos de maior concorrência, tais como: Medicina, Odontologia, Psicologia, 

Administração, Jornalismo, Arquitetura e as Engenharias. Em quase todos os cursos houve 

uma redução do número de alunos oriundos da escola privada durante o ciclo avaliativo 

(três anos), com exceções das Engenharias e Arquitetura. Esta redução, muito 

provavelmente, está relacionada às políticas de apoio aos estudantes da UFBA descritas 

anteriormente. 

Tabela 19 – Percentual de alunos da UFBA que se submeteram ao ENADE nos anos de 2007 a 2011 e 

afirmaram ter estudado o ensino médio em escola privada.   
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Curso 
2007 2008 2009 2010 2011 

Arquitetura e Urbanismo   68,9   73,3 

Ciência da Computação   53,4   50 

Biologia   59,7   51 

Ciências Sociais   44,1   50 

Eletrotécnica   71,6   76,1 

Engenharia Mecânica (Grupo III)    63,1   74,7 

Engenharia Civil (Grupo I)  44,7   66,2 

Engenharia de Minas   50,5   - 

Engenharia Química (Grupo IV)  57,4   58,5 

Engenharia Sanitária   51,2   - 

Filosofia   38,7   40 

Física   42,0   38,9 

Geografia   26,9   25,9 

História   51,3   53,8 

Letras   38,1   29,6 

Matemática   34,8   60 

Pedagogia   24,7   14,8 

Química   37,4   37,2 

Eng. Petróleo (Grupo VII)  -   70 

Artes Visuais  -   14,3 

Medicina Veterinária  55,5   46,8  

Odontologia 69,5   50  

Medicina  78,5   61,8  

Farmácia 48,1   50,9  

Enfermagem 53,1   45,3  

Fonoaudiologia 52,3   37,9  

Nutrição  65,5   52,3  

Educação Física  57,1   22,2  

Serviço Social -   35,9  

Zootecnia -   38,2  

Fisioterapia -   48,5  

Administração   71,7   

Direito    58,0   

Ciências Econômicas   63,0   

Psicologia    74,0   

Ciências Contábeis   49,0   

Teatro   51,0   

Música   58,0   

Arquivologia    23,0   

Biblioteconomia   20,0   

Secretariado Executivo   37,0   
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Estatística   64,0   

Editoração   68,0   

Jornalismo   70,0   
  Fonte: INEP 

 

 

A Universidade Federal da Bahia, como foi descrito no relatório da CPA 2011, mantém 

comunicação permanente com a comunidade universitária e com a sociedade em geral, 

através da sua Assessoria de Comunicação. Além disso, mantém um informativo eletrônico 

“UFBA em Pauta”, veiculado no seu site www.ufba.br, a TV e a radio UFBA, que têm como 

principal objetivos a democratização da informação e do conhecimento; divulgar e integrar a 

pluralidade das fontes de produção cultural; e a promoção da integração entre a 

comunidade estudantil com os docentes e servidores e a sociedade. 

A visão da sociedade acerca da UFBA foi demonstrada no Relatório da CPA 2011 através da 

pesquisa de imagem institucional, realizada pela Empresa Júnior de Psicologia – Psicojúnior. 

Esta dimensão não foi objeto de avaliação da CPA este ano, por julgar que o tempo 

decorrido entre a última avaliação não é suficiente para produzir mudanças significativas. 

Entretanto, o fato da UFBA ser a Instituição de Ensino Superior da Bahia com maior 

concorrência no processo vestibular. Este dado, ainda que indireto, indica uma clara 

preferência da comunidade pela UFBA. 

 

 

 

 

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

 

    4. A Comunicação com a Sociedade 

http://www.ufba.br/


 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 

AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 
 

Em relação à qualificação, não houve alteração significativa acerca do quadro docente da 

Universidade Federal da Bahia em relação à situação apresentada em 2011. A distribuição 

dos docentes de acordo com o seu nível de especialização é apresentada na tabela 20. 

Tabela 20 – Quadro Permanente de docentes da UFBA por Unidades Universitárias e titulação em 

2012. 

Unidades Universitárias Graduação Especialização Mestrado Doutorado Total 

Escola de Administração 2 0 13 41 56 

Escola de Belas Artes 2 3 13 15 33 

Escola de Dança 3 1 3 23 30 

Escola de Enfermagem 0 2 21 35 58 

Escola de Medicina Veterinária 1 0 16 45 62 

Escola de Música 7 1 12 32 52 

Escola de Nutrição 2 1 20 34 57 

Escola de Teatro 2 2 6 21 31 

Escola Politécnica 3 6 39 95 143 

Faculdade de Arquitetura 12 4 40 35 91 

Faculdade de Ciências Contábeis 1 2 13 12 28 

Faculdade de Comunicação 0 0 5 31 36 

Faculdade de Direito 5 2 45 38 90 

Faculdade de Economia 0 0 14 23 37 

Faculdade de Educação 1 4 9 74 88 

Faculdade de Farmácia 0 3 9 41 53 

Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas 

0 1 9 94 104 

Faculdade de Medicina da Bahia 27 11 52 140 230 

Faculdade de Odontologia 3 6 21 53 83 

Instituto Multidisciplinar em Saúde /  
Campus Vitória Conquista 

0 1 46 32 79 

Instituto de Ciências Ambientais e 
Desenvolvimento Sustentável 
/Campus Barreiras 

1 0 46 50 97 

Instituto de Biologia 0 2 8 53 63 

Instituto de Ciências da Informação 0 1 15 11 27 

Instituto de Ciências da Saúde 3 2 24 90 119 

Instituto de Física 1 1 6 54 62 

Instituto de Geociências 0 0 15 54 69 

Instituto de Humanidades, Artes e 
Ciências 

0 0 0 51 51 

Instituto de Letras 1 1 18 97 117 
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Instituto de Matemática 3 2 21 70 96 

Instituto de Psicologia 1 0 6 35 42 

Instituto de Química 1 0 5 60 66 

Instituto de Saúde Coletiva 0 0 0 29 29 

Total   82 59 570 1.568 2.279 
Fonte: UFBA SPE/SIP/ Relatório de Gestão, 2012 – PROPLAN. 

 

Houve, porém um aumento do número de docentes em 2012, por existir vários cursos ainda 

em fase em implantação na UFBA. O ano de 2012 encerrou com 22 docentes a mais no 

quadro permanente do que em 2011. Embora tenha reduzido o número de professores 

substitutos, tendência observada desde 2008, houve aumento de professores temporários, 

conforme exibido na tabela 21. 

 
Tabela 21 - Docentes do Quadro Permanente, Substitutos e Temporários,  UFBA – 2011-2012. 
 

Ano 

Docentes  

Quadro 

permanente 
Substitutos Temporários* Total  

2011 2.257 287 109 2.653 

2012 2.279 230 169 2.678 

Fonte: UFBA SPE/SIP/Relatório de Gestão, 2012 – PROPLAN. 
*Classe criada a partir de 2011 

 

No tocante ao pessoal técnico-adminstrativo, a situação também se altera levemente em 

relação à 2011, conforme é apresentado na tabela 22. Apenas 10 novos servidores foram 

incorporados ao quadro de técnico-adminstrativo da UFBA e o nível de qualificação pode ser 

acompanhado na gráfico 1. 

 

 

Tabela 22 - Evolução do Pessoal Técnico e Administrativo por Unidade de Lotação, UFBA - 2008-2012. 

Unidades Universitárias 2011 2012 
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Escola de Administração 27 27 
Escola de Belas Artes 22 22 
Escola de Dança 27 28 
Escola de Enfermagem 23 20 
Escola de Medicina Veterinária 45 47 
Escola de Música 72 72 
Escola de Nutrição 23 22 
Escola de Teatro 26 26 
Escola Politécnica 72 73 
Faculdade de Arquitetura 23 23 
Faculdade de Ciências Contábeis 17 15 
Faculdade de Ciências Econômicas 23 24 
Faculdade de Comunicação 20 21 
Faculdade de Direito 27 30 
Faculdade de Educação 32 31 
Faculdade de Farmácia 35 37 
Faculdade Filosofia Ciências Humanas1 42 44 
Faculdade de Medicina 46 46 
Faculdade de Odontologia 39 41 
Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento  
Sustentável /Campus Barreiras 41 42 
Instituto Multidisciplinar em Saúde /  
Campus Vitória Conquista 46 43 
Instituto da Ciência da Informação 14 14 
Instituto de Biologia 24 24 
Instituto de Ciências da Saúde 57 56 
Instituto de Física 26 23 
Instituto de Geociência 49 51 
Instituto de Humanidades, Artes e Ciências   18 22 
Instituto de Letras 27 25 
Instituto de Matemática 17 22 
Instituto de Psicologia  9 10 
Instituto de Química 33 33 
Instituto de Saúde Coletiva 21 21 

Subtotal 1.023 1.035 
Fonte: UFBA SPE/SIP/Relatório de Gestão, 2012 – PROPLAN. 
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Gráfico 1 – qualificação do corpo técnico-administrativo da UFBA, 2012. 

0

200

400

600

800

1000

1200

Fundamental incompleto Graduação Doutorado

Qualificação do pessoal técnico-administrativo

 

Fonte: UFBA SPE/SIP dezembro 

  

 

 

6. Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, bibliotecas, recursos de 
informação e comunicação  

 

 

As dificuldades com a infraestrutura da Universidade já foi mencionada. No entanto, alguns 

aspectos merecem destaque. Um deles é a infraestrutura e serviços de TI, que realizou 

importantes avanços em 2012, tais como a instalação do Comitê Gestor de TI e a criação do 

SGSI – Sistema de Gestão da Segurança da Informação (composto do CSIC – Comitê de 

Segurança da Informação e Comunicações, a GSIC – Gestão de Segurança da Informação e 

Comunicações e a ETIR – Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes e de um Gestor de 

Segurança da Informação formalmente designado). Além disso, a implantação de módulos do 

SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio Administração e Contratos. 
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Quanto à estrutura física, apesar do grande investimento realizado nos 3 últimos anos, não foi 

possível ainda reverter a percepção dos alunos neste quesito. De fato, nos relatórios de ENADE 

esta questão aparece como um grande problema da Universidade, conforme pode ser visto na 

tabela 23. 

 

Tabela 23 – Percentual de alunos que responderam no questionário do ENADE que a estrutura física 
da UFBA é adequada ao curso, entre 2007 e 2011. 
 

Curso 
2007 2008 2009 2010 2011 

Arquitetura e Urbanismo  45   29 

Ciência da Computação  28   26 

Biologia  19   52 

Ciências Sociais  7   35 

Eletrotécnica  39   26 

Engenharia Mecânica (Grupo III)  53   39 

Engenharia Civil (Grupo I)  45   48 

Engenharia de Minas  24   - 

Engenharia Química (Grupo IV)  41   46 

Engenharia Sanitária  33   - 

Filosofia  5   40 

Física  47   50 

Geografia  22   20 

História  6   23 

Letras  57   62 

Matemática  48   46 

Pedagogia  34   56 

Química  27   44 

Eng. Petróleo (Grupo VII)  -   55 

Artes Visuais     43 

Medicina Veterinária 21   24  

Odontologia 21   37  

Medicina 47   40  

Farmácia 28   34  

Enfermagem 22   24  

Fonoaudiologia 41   68  

Nutrição 27   37  

Educação Física 11     

Serviço Social -   15  

Zootecnia -   44  

Fisioterapia -   88  
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Administração   93   

Direito   48   

Ciências Econômicas   49   

Psicologia   2   

Ciências Contábeis   37   

Teatro   15   

Música   10   

Arquivologia   35   

Biblioteconomia   28   

Secretariado Executivo   81   

Estatística   54   

Editoração   59   

Jornalismo   65   
Fonte: INEP 

 

Em alguns cursos já aparece uma mudança de percepção em relação à estrutura física, 

decorrente do investimento realizado. É o caso do Campus de São Lázaro, onde estão 

alocados os cursos de Filosofia, História, Ciências Sócias, Psicologia. 

No próximo ano, provavelmente, esta percepção já se altera para os alunos dos cursos que 

farão o ENADE, pois o ritmo de construção, reformas e aparelhamento dos laboratórios dos 

cursos de graduação é intenso, como pode ser visto na tabela 24. 

 

Tabela 13 - Evolução da Área Construída m2, UFBA 2008-2011. 

Ano 
Salvador 1 

 
Cruz das 
Almas 2 

Áreas das 
Fazendas 

Campus 
Edgard Santos 

Campus 
Anísio 

Teixeira 
Total 

2008 286.587,25 
 

17.747,00 
 

4.745,00 
 

7.202,36 
 

3.649,46 
 

319.931,07 

2009 286.587,25 
 

17.747,00 
 

4.745,00 
 

7.202,36 
 

3.649,46 
 

319.931,07 

2010 286.587,25 
 

17.747,00 
 

4.745,00 
 

7.202,36 
 

3.649,46 
 

319.931,07 

2011 318.297,92 
 

17.747,00 
 

4.745,00 
 

15.771,56 
 

14.164,06 
 

370.725,54 
Fonte: Relatório de Gestão, 2012 - PROPLAN 

1 
Incluída a área construída do Museu de Artes Sacra, propriedade da Arquidioceses de Salvador e administrada pela  UFBA.  

2 
A Escola

 
de Agronomia, foi incorporada pela UFRB em julho de 2005 e efetivamente transferida em abril 2012. 
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8. Planejamento e avaliação 

 

Para o próximo biênio 2013-2015, uma nova Comissão Própria de Avaliação já foi constituída 

(Portaria Nº 05/2013). A nova CPA/UFBA elaborou um plano de trabalho 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. Condições de trabalho 

Uma preocupação inicial é identificar profissionais da UFBA especialistas em avaliação, para 

que possam assessorar a CPA, quando necessário, na elaboração, planejamento e execução 

das propostas de avaliação nos aspectos políticos, metodológicos, jurídicos, estatísticos e 

computacionais. Além disso, observa-se a necessidade de criar um grupo de interlocutores 

da CPA com as Unidades de Ensino, buscando, assim, aumentar a capilaridade das ações 

avaliativas no âmbito da Universidade, facilitando não só a difusão como a participação dos 

diversos segmentos nessas ações. Por fim, a constituição de sub-comissões de avaliação, 

com as mesmas características de composição da CPA/UFBA, nos Campi Anísio Teixeira e 

Edgard Santos para que, trabalhando de forma articulada com a CPA/UFBA, possamos 

assegurar que as políticas de avaliação adotadas sejam aplicadas em toda a Universidade. 

2. 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. 
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b) Elaborar plano de correção/reversão dos problemas. 

III. IMPLANTAR O PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO.  

a) Mapear as experiências de auto-avaliação 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) Adaptar o roteiro de avaliação usado pelas comissões do INEP como base de auto-

avaliação. 

IV. VINCULAR O PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO 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. 

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. 
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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 auto-

avaliação, 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. 

e) O desenvolvimento do novo site da CPA como ferramenta importante, não só para 

difusão dos resultados, como também para comunicação com a comunidade 

universitária. 

 

 

Nos dois último anos a CPA investiu intensamente nas avaliações diagnósticas, com vistas a 

intervir pontualmente e rapidamente nos diversos setores da Universidade, para solucionar 

problemas identificados, aprimorar ou otimizar procedimentos e, assim, tornar mais 

eficiente o seu funcionamento. De fato, em 2010 e 2011 a CPA atuou junto às Pró-reitorias e 

Unidades da UFBA, num trabalho de ajustes, correção do funcionamento e aprimoramento 

do trabalho realizado, tendo, inclusive, anexados aos relatórios  uma mostra do trabalho  

executado no período. 

Em 2012, tendo como meta empreender uma avaliação mais global e referenciada nos 

princípios do SINAES, a CPA incorporou os Colegiados de Cursos de graduação no seu foco de 

atenção. Inicialmente, desenvolvendo um trabalho junto aos cursos participantes no ENADE 

em 2012, com o objetivo de conscientizar os alunos da necessidade de participar do exame 

de forma comprometida e responsável. E, por outro lado, ressaltando a importância da 

avaliação, e especificamente do ENADE, para o aprimoramento e desenvolvimento do curso. 
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Num segundo momento, a CPA atuou junto aos cursos que obtiveram resultados abaixo da 

média no ENADE 2011, apreciando os protocolos de compromissos firmados com o MEC e 

acompanhando o cumprimento das metas estabelecidas nos protocolos.  

Agora, com o PDI 2012-2016, a CPA poderá investir em avaliações mais globais, tomando 

como base o acompanhamento das metas institucionais, de modo a permitir o pleno 

aproveitamento da avaliação no planejamento da Universidade. Em 2013, já com a nova 

equipe da CPA, a prioridade deve ser a implantação da auto-avaliação em todos os cursos de 

graduação da Universidade. Recomenda-se uma ação forte para criar um processo unificado 

de auto avaliação, aplicável a todos os cursos de graduação e que esta ação possa ser 

implementada de maneira sistemática para os próximos anos. Ressalta-se, ainda, que esta 

ação de auto avaliação dos cursos possibilitará o desenvolvimento de um processo que 

possa indicar o nível de qualidade dos mesmos, isto é, possa servir como referência para 

acompanhar desempenho dos cursos de graduação da UFBA.  

É possível observar que permanece a dificuldade central relacionada a estrutura física, 

segurança pessoal e patrimonial e dos processos de comunicação. Embora tenha ocorrido 

investimentos na infra estrutura da Universidade, os dados relatam que as mudanças não 

foram tão perceptíveis para os alunos. Assim, é pertinente rever e intensificar os 

investimentos em projetos que procurem identificar e solucionar os principais problemas na 

estrutura física da Universidade. 

Embora os estudos sobre os processos de trabalho tenham sido desenvolvidos, é possível 

observar a importância de se manter a atenção sobre esse ponto. Conforme salientado no 

ano anterior, esta dimensão tem estreita relação com a ação gerencial e, portanto, a sua 

melhoria não pode ser pensada separada da qualificação e profissionalização dos gestores. 

Assim, acredita-se que o investimento referente a implementação de um programa de 

formação e qualificação de gestores universitários públicos foi correto e deve ser 

intensificado. Mantém-se a proposta de um programa que promova o desenvolvimento de 

um perfil para o gestor da  UFBA, de acordo com o modelo de gestão universitária que se 

almeja adotar. Então, é importante a continuidades das ações que promovem a avaliação de 
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competências dos atuais e dos potenciais futuros gestores. Para tanto, o programa de 

formação deve contemplar estágios de formação que seriam oferecidas de forma contínua, 

de modo a conceber que o desenvolvimento gerencial é algo se alcança com investimentos 

de longo prazo.  

Da mesma forma, acredita-se que a proposta de redesenhar os processos de trabalho em 

todas as unidades da UFBA e que culminam com a definição de manuais de procedimentos 

sejam ações a serem desenvolvidas e intensificadas pela atual gestão. Tais manuais são 

importantes uma vez que visam orientar o treinamento dos servidores e esclarecer a 

comunidade interna acerca dos fluxos de procedimentos envolvidos nos diversos tipos de 

demandas de serviços prestados pelos distintos órgãos e unidades.  
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ANEXO 1:  IMAGEM DA UFBA ENTRE OS 
ESTUDANTES 
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1. APRESENTAÇÃO:  

 

  

O presente trabalho se constitui como uma assessoria prestada pela 

Associação Empresa Júnior de Psicologia UFBA à Comissão de Avaliação 

Institucional, com vistas em gerar subsídios sobre a imagem  pública desta 

universidade para auxiliar nos objetivos da comissão citada.  Com esta assessoria, a 

Psicojnuior retoma a parceria com a UFBA, já que em  2006 a empresa colaborou 

com projeto de auto-avaliação institucional da universidade, gerido pela CPA 

Comissão Própria de Avaliação,  com a realização de uma também assessoria em 

pesquisa de imagem.  

O diferencial do atual projeto é que este busca resultados mais abrangentes e 

significativos, tendo sido ampliado a proposta da pesquisa tanto para o público 

externo,  ao aumentar as categorias pesquisadas e o tamanho da amostra, como ao 

adicionar o público interno, aqui representado pelo público de estudantes da 

Universidade. Neste relatório em específico, está contido justamente a pesquisa 

referente ao público interno, ele apresenta a metodologia utilizada no estudo e reúne 

os resultados da investigação. Os trabalhos deste estudo contaram com orientação 

do Profº Antônio Virgílio Bittencourt Bastos e do Profº Adriano de Lemos Alves 

Peixoto. 
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O conceito de imagem  é amplo e envolve  aspectos subjetivos inerentes  às 

pessoas. Uma das premissas do conceito de imagem é a existência de relação entre 

percebedor e objeto percebido. A partir desta interação forma-se uma imagem que 

abrange uma série de crenças, idéias e impressões que são construídas e 

constantemente modificadas com o decorrer do tempo. Assim sendo, a imagem de 

uma instituição de ensino pode variar de diversas maneiras, em função da classe 

social, da faixa etária, do nível de escolaridade, bem como, de pessoa para pessoa. 

A construção de imagens por uma pessoa ou um grupo sofre intensa influência dos 

meios de comunicação e da mídia, já que esta atua como disseminadora de 

informações e valores e como formadora de opinião.  

Assim, a Pesquisa de Imagem tem por intuito mapear o relacionamento da 

instituição com seu público, devendo portanto, ser realizada com os diversos grupos 

que interagem com a instituição direta ou indiretamente. Essa ferramenta é 

importante, pois fornece subsídios para o desenvolvimento de medidas que visem 

solucionar os problemas detectados, bem como manter os pontos positivos. O 

monitoramento da imagem organizacional é uma ação estratégica para que a 

organização possa tentar reduzir os eventuais os problemas ligados a percepção por 

parte de seu público.  

Com isso, o objetivo desta pesquisa é mensurar aspectos positivos e 

negativos que estão atrelados à imagem da instituição UFBA.  
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3.1 Participantes: 

Nesta pesquisa utilizou-se uma amostra não probabilística, do tipo intencional por 

quota. A proporção das categorias relacionadas às características da população foram 

determinadas pela quantidade de vagas destinadas a cada curso e área no vestibular, 

considerando também a proporção dos cursos de turno diurno e noturno. Decidiu-se por 

uma proporção menor na amostra de veteranos, considerando que estes são em menor 

quantidade na população, neste estudo eles representam cerca de 1/3 da amostra. 

A amostra total foi de 200 participantes estudantes da UFBA, no que diz respeito as 

característica de sexo a composição foi de 51,5% do sexo masculino e 48,5% do sexo 

feminino.  A amostra também foi composta por 146 alunos que estudam no  turno diurno 

e 54 no turno noturno. Quanto a característica tempo de curso, 136 participantes eram não-

veteranos e 64 eram estudantes dos três últimos semestres de seu curso no momento da 

pesquisa. 

Alunos de 43 cursos diferentes responderam a pesquisa, destes, 13 foram da área 

de Humanidades, 11 da área de Exatas, 5 da área de Artes,  7 da área de Biologia e 

Profissionais da Saúde, 3 de Letras e os 4 BIs. A tabela abaixo expressa a quantidade de 

alunos distribuídos entre as áreas de graduação pesquisadas. 

Tabela 01 – Dados da amostragem em relação à Área de Graduação dos 

Participantes. 

 Área de graduação Participantes      Percentual   

 1 42 21,0%   

 2 43 21,5%   

 3 57 28,5%   

 4 12 06,0%   

 5 11 05,5%   
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 BI 35 17,5%   

        Total 200 100,0%   

 

 

3.2 Coleta de dados: 

 

A realização da presente pesquisa ocorreu entre novembro de 2011 e fevereiro de 

2012, tendo a coleta sido realizada nos meses de Dezembro de 2011 e parte do mês de 

Janeiro de 2012. A maioria das entrevistas foram realizadas presencialmente, tendo uma 

pequena parcela sido realizada pela internet.  

3.3 Levantamento Quantitativo: 

A parte quantitativa é composta de três questões isoladas e de duas escalas, em 

todas elas foi utilizado o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), a partir 

do qual foram realizadas análises descritiva, de freqüência e teste de confiabilidade.   

3.3.1Escalas: 

 

I. - Imagem Institucional da UFBA: 

 

 O instrumento utilizado para investigar a imagem e institucional da UFBA  é composta 

de 6 dimensões e 28 itens,  a saber: Corpo Docente (4 itens), Corpo Discente (4 itens), 

Formação profissional ( 4 item), Instalações Físicas e Equipamento (4 itens), Relação com a 

Sociedade (7 itens) e por fim Produção Científica (5 itens) .   

Figura 01 – Dimensões da Imagem Institucional da UFBA 
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Neste instrumento foi usado uma Escala  Likert com as alternativas de resposta: “A 

melhor”, “Entre as melhores”, “Em posição intermediária”, “Entre as piores” “A pior” e “Não 

sei”.  Com esta escala os entrevistados avaliaram a proposição: “Comparativamente às 

demais instituições universitárias da Bahia, como você avalia a UFBA, nos seguintes 

aspectos:” A figura abaixo ilustra as dimensões da imagem institucional da UFBA 

consideradas nesta pesquisa. 

Para a análise dos dados, as médias das respostas ao instrumento foram avaliadas a 

partir de uma escala de valor que vai do extremos Muito Positivo ao Muito Negativo. Foi 

estabelecido um intervalo médio (2,81 a 3,2), para avaliação considerada como Neutra. Os 

itens avaliados abaixo de 2,81 foram considerados Positivos, enquanto aqueles que estão 

acima de 3,2 foram considerados Negativos. Os valores abaixo de 1,71 e acima de 4,3 

foram classificados como avaliações do tipo Muito Positiva e Muito Negativa, 

respectivamente. Os valores da escala são decrescentes em relação à classificação 

positiva, quanto menor for a média melhor a avaliação, conforme a figura abaixo. 

 

 

 

1 1,7 2,8 3,2 4,3 5 

Muito 
 Positiva 

Positiva Neutra Muito  
Negativa 

Negativa 

Figura 02 - Escala de Valores da Imagem da UFBA 
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Através do SPSS foi calculado o Cronbach Alpha coeficiente de confiabilidade ou 

fidedignidade do instrumento utilizado acima. Tal teste determina o nível de consistência 

interna entre os itens de uma mesma dimensão. Nesta pesquisa realizado o exame da 

fidedignidade tanto das dimensões, quanto da escala como um todo. O resultado do teste 

revela  coeficientes abaixo do recomendado em quatro dimensões, a saber:  Corpo Docente 

(α=0,584), Corpo Discente (α=0,530). Qualidade da Formação Profissional (α=0,584) e  

Instalações Físicas e Equipamentos pedagógicos (α=0,604). Já as dimensões Produção 

Científica (α=0, 820) e Relação com a Sociedade (α=0,789) apresentaram bons coeficientes. 

A escala apresentou um coeficiente considerado recomendado (α=0,885). 

 

II. Escala para avaliar o aspecto Gestão: 

 

Foi utilizada uma Escala  Likert que permite avaliar o grau de concordância  frente as 

afirmações   referentes aos elementos ligados a gestão. As médias foram calculadas a partir 

dos valores de cada opção de resposta da escala, sendo que elas possuíam os seguintes 

valores: Discordo totalmente 1; Discordo 2;  Nem Concordo, Nem Discordo 3; Concordo 4 e 

Concordo Totalmente 5. 

Para análise utilizou-se uma escala de valores que localiza as médias entre as 

categorias de avaliação Péssima, Ruim, Neutra, Boa e Ótima. Os valores da escala são 

exatamente os mesmos da escala anteriormente apresentada, tendo sido mudado apenas 

as categorias de avaliação. 
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1 1,7 2,8 3,2 4,3 5 

      Péssima Ruim 

 

Neutra

a 
Ótima    Boa 

Figura 3: Escala de valores para avaliação do aspecto Gestão 

 

 

3.3.2 Questões isoladas 

  

 Os participantes foram solicitados que indicassem, por ordem de importância, 3 

(três) Instituições de Ensino Superior da Bahia a partir de uma lista apresentada. As opções 

eram, em ordem alfabética, as seguintes: EBMSP – Escola BAHIANA de Medicina e Saúde 

Pública, FTC, RUY BARBOSA, UCSAL, UFBA, UNEB, UNIFACS, UNIJORGE, UNIME e 

OUTRAS. As respostas foram analisadas a partir da freqüência, foi considerado apenas as 

respostas referentes a IES mais importante Bahia, a segunda e terceira mais importante 

foram desconsideradas.  

 Motivos que justificam a importância da UFBA no contexto baiano. A partir de uma 

lista de 9 opções de aspectos Infraestrutura, Custos com a formação, Facilidade de 

ingresso, Dificuldade do processo seletivo, Qualidade dos alunos, Qualidade dos docentes, 

Produção científica, Promoção de eventos (culturais e de divulgação cientifica) e 

Reconhecimento no mercado de trabalho, os entrevistados foram solicitados a indicar 3 que 

justificassem a afirmação de que a UFBA é a IES mais importante da Bahia. Foi feita a 

análise de freqüências a e de porcentagem dos motivos citados.  

 Avaliação sobre o impacto do sistema de Cotas da UFBA para a formação 

profissional. Para verificar isso, foi utilizado uma escala Likert com as alternativas Discordo 

totalmente; Discordo; Nem Concordo, Nem Discordo; Concordo e Concordo Totalmente 
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para avaliar o grau de concordância frente a afirmação de que a implantação do sistema de 

cotas tem influenciado positivamente na formação profissional dos graduandos. Para análise 

geral utilizou-se a percentual de repostas a cada alternativa. Para análise comparando 

grupos, utilizou-se as médias de respostas às alternativas, considerando que possuíam os 

seguintes valores: Discordo totalmente 1; Discordo 2;  Nem Concordo, Nem Discordo 3; 

Concordo 4 e Concordo Totalmente 5. Com base nisso, as médias com tendência ao valor 

extremo 1 indica discordância e ao valor extremo 5 indica concordância, já as médias 

próximas ao valor 3 indicam neutralidade em relação a afirmação.   

 

04. Levantamento Qualitativo 

As perguntas abertas levantaram informações sobre notícias que os entrevistados se 

lembravam nos últimos 12 meses até o momento da pesquisa, assim como aspectos que a 

UFBA deveria mudar para ampliar sua importância e contribuição para a sociedade baiana. 

O processo de análise das informações se deu primeiramente, enumerando e 

separando os questionários por área ( enumeradas de 1 a 5, além dos Bacharelados 

Interdisciplinares). Logo em seguida se fez uma separação por área e por questão subjetiva, 

classificamos as respostas dadas pelos participantes em “a”, “b” e “c”, Sendo “a” 

correspondente à primeira citação do participante, “b” à segunda citação e “c” à terceira 

citação do participante. Para catalogar as respostas, utilizamos o número do questionário, a 

área à qual aquele participante pertencia e a ordem das citações ( já anteriormente 

classificadas em “a”, “b” e “c”). 

O passo seguinte foi averiguação das respostas contidas nos questionários, 

que consistiu em olhar quais categorias poderiam ser criadas para abarcar os 

assuntos trazidos nas citações dos participantes. Em seguida, criamos as 

categorias, e os critérios para a sua criação foram: freqüência de exemplos que 

pudessem ser abarcados em cada categoria e similaridade do conteúdo das 

respostas. 
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Após a criação das categorias, criou-se uma definição para cada uma delas, 

afim de que facilitasse o entendimento do leitor a respeito do conteúdo presente nas 

mesmas.   

Após isso foram criados mapas, utilizando o software Mind Manager, para 

uma melhor exposição das falas dos entrevistados em cada categoria. Também 

foram criadas tabelas expondo o número de citações por categoria. 

 

 

04 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS 

 

4.1 Imagem institucional da UFBA: análise geral 

 

Considerando as seis dimensões que compõem a imagem da UFBA neste estudo, os 

resultados abaixo se referem a uma análise de cada dimensão e também da Imagem Geral.  

Os resultados revelam que a UFBA apresentou uma Imagem Geral Positiva entre os 

alunos pesquisados, essa imagem Positiva foi acompanhada pelas dimensões: Produção 

Científica, Corpo Docente, Corpo Discente e Relação com a Sociedade. Isso também se 

aplica à dimensão Formação Profissional, com um adicional de que esta dimensão 

apresentou avaliação Positiva em maior grau. Já a dimensão Instalações 

Físicas/Equipamentos Pedagógicos apresentou uma imagem considerada Neutra, sendo a 

única avaliação discrepante dentre todas.  

 

Tabela 2 -  Média da Imagem Geral e médias das dimensões. 

Dimensões Imagem Média 

Imagem Geral Positiva 2,19 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 

AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 
 

Produção Científica Positiva 1,91 

Corpo Docente Positiva 1,95 

Corpo Discente Positiva 2,09 

Instalações Físicas e Equipamentos NEUTRA  3,18 

Formação Profissional Positiva 1,81 

Relação com a Sociedade Positiva 2,22 

 

Tabela 3. Médias por área de graduação referente à Imagem Geral      

Área Imagem Médias 

Área 1 Positivo 2,19* 

Área 2 Positivo 2,10 

Área 3 Positivo 2,21 

Área 4 Positivo 2,08 

Área 5 Positivo   2,59 

BI Positivo 2,20 

*Média aproximada do valor 1,185147392 gerado pelo SPSS.  

   

Os resultados ilustrados na tabela a mostram que todas as áreas de graduação do 

tipo Progressão Linear e o Bacharelado Interdisciplinar (BI) apresentaram uma imagem 

Positiva da UFBA. No entanto, a área 5 apresentou  avaliação de imagem Positiva menor 

grau que as demais áreas.  

 

4.2 Imagem institucional da UFBA: análise das dimensões 
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Nesta parte será analisada cada dimensão em específico, estando tal análise 

organizada da seguinte maneira: 

 

i) Definição da dimensão: uma visão geral do que está sendo avaliado para que se tenha 

uma noção mais precisa do significado das médias obtidas. 

II) Apresentação dos itens: uma tabela contendo os itens que foram analisados em cada 

dimensão com suas respectivas médias, bem como, a média geral da dimensão. 

iii)Comentários: uma visão geral da dimensão, assim como por itens da mesma, facilitando a 

interpretação dos resultados. 

iv)Comparação das Categorias de Entrevistados: Em cada dimensão apresenta-se uma 

figura comparando os grupos de entrevistados das áreas de graduação e dados 

sociodemográficos. 

 

 

Dimensões analisadas: 

 

 

Corpo Docente: Imagem relacionada à competência e atitude dos professores. 

 

Tabela 04 - Média das Imagens referentes aos Itens componentes da Dimensão 

“Corpo Docente” 

Item Média 
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Competência do corpo docente 1,75 

Compromisso do professor com a instituição 2,51  

Qualidade do ensino ministrado 1,94 

Titulação acadêmica do corpo docente 1,58 

Média da dimensão 1,95 

 

A dimensão obteve avaliação Positiva, tendo os itens Competência do corpo docente 

e Qualidade do ensino ministrado se mostrado próximos a média da dimensão. O item que 

obteve menor grau de avaliação Positiva foi Compromisso do professor com a instituição 

com média de 2.51; de modo oposto, o item referente à titulação acadêmica do corpo 

docente obteve uma avaliação considerada Muito Positiva, com média 1.58. 

 

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

Área Imagem Média 

Área 1 Positivo 2,10 

Área 2 Positivo 1,85 

Área 3 Positivo 2,00 

Área 4 Positivo 1,73 

Área 5 Positivo 1,89 

BI Positivo 1,89 

 

Nesta dimensão, não houve diferenças significativas entre as áreas. Todas elas 

avaliaram a imagem da UFBA como Positiva e, de maneira geral, as avaliações 

apresentaram um grau elevado de avaliação Positiva. Destaca-se apenas a área 4 (1.73) 
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com avaliação Positiva em maior grau que as outras áreas, sua média se aproximou 

expressivamente da avaliação Muito Positiva. 

 

Corpo discente: Imagem relacionada ao perfil dos estudantes que ingressam na 

UFBA.  

 

Tabela 06 - Média das Imagens referentes aos Itens componentes da Dimensão 

“Corpo Discente” 

Item Média 

Oportunidade de acesso a estudantes de classes menos favorecidas 2,60 

Recebe alunos mais preparados pelo ensino médio 2,07 

Rigor do processo seletivo 1,56 

Participação dos estudantes na vida política da sociedade 2,11 

Média da dimensão 2,09 

 

A dimensão obteve avaliação considerada Positiva, com os itens Recebe alunos 

mais preparados pelo ensino médio (2.07) e Participação dos estudantes na vida política da 

sociedade (2.11) estando próximos da média da dimensão (2.09); o item Oportunidade de 

acesso a estudantes de classes menos favorecidas (2.60) obteve avaliação Positiva em 

menor grau, já o item referente ao rigor do processo seletivo obteve média de 1.56, tendo 

alcançado uma avaliação do tipo Muito Positiva, se destacando dentre os demais.  

 

 

Tabela 07 - Média de cada área de graduação referente à dimensão Corpo Discente. 
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Área Imagem Médias 

Área 1 Positivo 1,84 

Área 2 Positivo 2,04 

Área 3 Positivo 2,08 

Área 4 Positivo 2,19 

Área 5 Positivo 2,53 

BI Positivo 2,27 

Todas as áreas de graduação avaliaram a dimensão Corpo Docente com imagem 

Positiva. Destaca-se a área 1, com média 1.84, sendo esta  a área de graduação que 

avaliou a dimensão como Positiva em maior grau. Já área 5, com média de 2.53,  avaliou a 

dimensão como Positiva, entretanto em menor grau que as outras áreas.   

 

Produção científica: Imagem relacionada ao incentivo à pesquisa, qualidade e 

quantidade da produção.  

 

Tabela 08 - Média das Imagens referentes aos Itens componentes da Dimensão 

“Produção Científica” 

Item Média 

Número de pesquisadores  1,9 

Incentivo à pesquisa na formação dos alunos 2,28  

Quantidade de publicações científicas 1,72  

Qualidade de publicações científicas 1,76 

Importância das pesquisas para a sociedade 1,88 

Média da dimensão 1,91 
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A dimensão Produção Científica obteve avaliação Positiva. Os itens Número de 

pesquisadores, Importância das pesquisas para a sociedade e Qualidade de publicações 

científicas têm médias próximas - 1.90, 1.88 e 1.76, respectivamente - à média da 

dimensão. O item Quantidade de publicações científicas obteve uma média de 1.72, sendo o 

item melhor avaliado da dimensão, com uma imagem Positiva, estando próximo da 

avaliação Muito Positiva por 0.02 pontos. Em contraste, o item Incentivo à pesquisa na 

formação dos alunos foi o item avaliado com imagem Positiva em menor grau (2.28) 

comparativamente aos demais. 

 

Tabela 09 - Média de cada área de graduação referente à dimensão Produção 

Científica. 

Área de graduação Imagem Média 

Área 1 Positiva 1,90 

Área 2 Positiva 1,72 

Área 3 Positiva 1,94 

Área 4 Positiva 1,77 

Área 5 Positiva 2,65 

BI Positiva 1,93 

 

Todas as áreas de graduação avaliaram a dimensão Produção Científica com 

imagem Positiva. A área 5 apresentou uma diferença de 0.84 do valor da média geral, assim 

como apresentou uma avaliação Positiva em menor grau. Diferentemente, as áreas 1, 2, 3 e 

4 apresentaram médias próximas entre si, com valores de avaliação considerados Positivos 

em maior grau. Destaca-se também a área 2 cuja média de avaliação (1.72) foi a que mais 

se aproximou de Muito Positiva.  
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Qualidade da formação profissional: Imagem relacionada a questões referentes 

aos cursos de graduação, permitindo avaliar o preparo e a qualidade dos profissionais 

formados pela UFBA. 

Tabela 10 - Média das Imagens referentes aos Itens componentes da Dimensão 

“Qualidade da Formação Profissional” 

Item Média 

Oferta de cursos de graduação relevantes para a 

sociedade 

1,69 

Preparação de bons profissionais para o mercado de 

trabalho.  

1,83 

Formação de profissionais com capacidade crítica 1,80 

Oferta de cursos de pós-graduação. 1,92 

Média da dimensão 1,81 

 

A dimensão Qualidade da Formação Profissional teve sua imagem avaliada como 

Positiva. Os itens Preparação de bons profissionais para o mercado de trabalho, com média 

1.83 e Formação de profissionais com capacidade crítica, com média 1.80, estão próximos 

da média da dimensão, enquanto que o item Oferta de cursos de graduação relevantes para 

a sociedade, com uma média 1.69, obteve uma avaliação Muito Positiva, sendo o melhor 

avaliado da dimensão. O item Oferta de cursos de pós-graduação, de média 1.92, obteve 

avaliação da imagem Positiva, porém em menor grau, comparativamente aos demais itens. 

Tabela 11 - Média de cada área de graduação referente à dimensão Formação 

Profissional. 

Área de graduação Imagem Média 

    Área 1  Positiva 1,78 
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   Área 2  Positiva 1,77 

   Área 3  Positiva 1,80 

   Área 4  Positiva 1,77 

   Área 5  Positiva 2,14 

   BI  Positiva 1,84 

 

As áreas de graduação avaliaram a dimensão Formação Profissional com imagem 

Positiva e apresentaram valores de médias próximos entre si. Os valores permitem 

considerar que houve uma grande aproximação com a avaliação do tipo Muito Positiva, 

neste sentido a área 5 se afastou das demais, haja vista que avaliou a dimensão como 

Positiva em menor grau que as outras. 

 

Instalações físicas/equipamentos: Imagem relacionada às instalações físicas, sua 

qualidade, localização, além da qualidade dos equipamentos pedagógicos.         

 

Tabela 12 - Média das Imagens referentes aos Itens componentes da Dimensão 

“Instalações Físicas/Equipamentos” 

Item Média 

 Qualidade das instalações físicas  3,69 

Qualidade dos equipamentos pedagógicos  3,21 

Localização das suas instalações físicas 2,78 

Facilidade de acesso às unidades de ensino 3,01  

Média da dimensão 3,18* 

*O valor da média dimensão calculado pelo SPSS sem aproximações é igual 3,1750. 
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As médias dos itens permitiram manter a média geral da dimensão com valor 

referente a uma imagem Neutra, com um valor consideravelmente próximo a uma avaliação 

Negativa, tornando a dimensão como a de pior imagem dentre todas. Dos cinco quesitos 

pertencentes a esta, apenas o item Localização das suas instalações físicas apresentou 

imagem Positiva (2.78), ainda que em pequeno grau. O item referente à Facilidade de 

acesso às unidades de ensino foi classificado com imagem Neutra (3.01), já os itens 

Qualidade dos equipamentos pedagógicos (3.21) e Qualidade das instalações físicas (3.69) 

apresentaram avaliações do tipo Negativa. Entre os itens com avaliação Negativa, destaca-

se o último que obteve esta avaliação em maior grau comparativamente.  

  

Tabela 13. Média de cada área de graduação referente à dimensão Instalações 

Física/Equipamentos. 

Área Imagem Média 

Área 1 Negativa 3,36 

Área 2 Neutra 3,12 

Área 3 Neutra 3,18 

Área 4 Neutra 2,92 

Área 5 Negativa 3,57 

BI Neutra 2,97 

 

A imagem da dimensão Instalações físicas/equipamentos foi considerada como 

Neutra pela maioria das áreas. Apenas as áreas 1 e 5 definiram a imagem da UFBa em 

relação a esta dimensão como Negativa, com médias de (3.36) e (3.55)  respectivamente. 

Dentre estas duas, a área 5 foi a que avaliou a imagem como Negativa em maior grau 

comparativamente. 

 Relação com a sociedade: Imagem referente à relação que a UFBA tem com a 

comunidade baiana, no que diz respeito ao retorno social, a interação com os setores 

produtivos e a promoção da cultura local. 
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Tabela 13 - Média das Imagens referentes aos Itens componentes da Dimensão 

“Relação com a Sociedade” 

Item Média 

Interação com os diversos setores da economia 2,52 

Contribuição para o desenvolvimento sócio-econômico da Bahia 2,07  

Possibilidade dos cursos de graduação oferecer retorno para a sociedade 2,02  

Presença na vida cultural da Bahia 1,99  

Interação com os movimentos sociais e setores organizados da sociedade 2,3  

Compromisso com as demandas sociais 2,48  

Promoção da cultura baiana 2,16  

Média da dimensão 2,22 

 

Na dimensão Relação com a sociedade, a UFBa obteve uma imagem considerada 

Positiva, com média geral de 2.22. Os itens Interação com os diversos setores da economia 

(2.52) e Compromisso com as demandas sociais (2.48) apresentaram avaliação Positiva, 

mas em menor grau. Já o item Presença na vida cultural da Bahia (1,99) apresentou a 

avaliação Positiva com maior grau dentre os itens. Os demais itens apresentaram médias 

próximas da dimensão. 

Tabela 14 - Média de cada área de graduação referente à dimensão Relação com a 

Sociedade. 

Área de graduação Imagem Média 

Área 1 Positiva 2,12 

Área 2 Positiva 2,09 

Área 3 Positiva 2,26 

Área 4 Positiva 2,11 
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Área 5 Positiva 2,75 

BI Positiva 2,30 

 

A média de todas as áreas de graduação referentes à imagem da UFBa na dimensão 

Relação com a sociedade foi Positiva. Dentre estas, a área 5, obteve o valor de média de 

imagem Positiva em menor grau (2.75). Apesar da média da área 5 ser classificada como 

Positiva, pode-se observar que esta se encontra muito próxima do limiar com a classificação 

de imagem Neutra.  

Comparação com os dados sociodemográficos:  

Os resultados permitiram analisar a comparação de um dos dados 

sociodemográficos, no caso a característica analisada foi tempo de curso. Nas outras 

variáveis não foram encontrados diferenças que permitissem comparações. 

A tabela a seguir ilustra as diferenças entre as variáveis relacionadas ao tempo de curso, no 

que diz respeito às médias nas dimensões. 

Tabela 15 - Médias dos veteranos e não veteranos em cada dimensão 

Dimensão Tempo de curso Número Média 

Corpo Docente 

 

Veterano 64 01,92 

Não Veterano 136     01,96 

        Corpo Discente 
Veterano 64 2,2083 

Não Veterano 136 2,0300 

Instalações Físicas 

Equipamentos 

Veterano 64 3,3047 

Não Veterano 136 3,1140 

Produção Científica 

 

Veterano 64 1,9339 

Não Veterano 135 1,8943 

Formação Profissional Veterano 64 1,9076 
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Não Veterano 136 1,7684 

Relação com a Sociedade 
Veterano 64 2,3461 

Não Veterano 136 2,1591 

Imagem Geral 
Veterano 64 2,2704 

Não Veterano 136 2,1545 

Nota: São considerados como Veteranos os participantes que afirmaram estar nos 3 

últimos semestres do curso. 

 

Comparando as médias dos veteranos com as médias dos não veteranos, com cada 

dimensão percebe-se uma leve tendência do segundo grupo em ter uma imagem da UFBA 

com um maior grau de avaliação Positiva, em comparação ao primeiro grupo. Apenas na 

dimensão Corpo Docente visualizamos situação contrária a essa. Nas demais dimensões e 

na dimensão Imagem Geral os não veteranos obtiveram avaliações Positivas acima das 

avaliações dos veteranos.  

 

4.3 Análises adicionais: avaliação dos alunos sobre Cotas, gestão e importância da 

UFBA no contexto baiano. 

 

i - Avaliação dos entrevistados sobre o aspecto Gestão Administrativa da Universidade 

 

A noção de Gestão avaliada compreende os processos ligados ao funcionamento 

administrativo da universidade, neste estão questões como a política de tomada de 

decisões, a comunicação, nível de qualificação e compromisso dos funcionários diante da 

qualidade dos serviços prestados.  

 

Tabela 16 - Média de cada item referente a Gestão Universitária 
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Item Média 

Possui práticas de gestão que permitem decisões igualitárias 2,60 

Possui comunicação eficaz entre as instâncias administrativas 2,54 

Possui gestores qualificados 3,17 

Suas práticas de gestão são orientadas para oferecer um bom serviço aos alunos 2,91 

Possui um corpo de funcionários comprometidos com a instituição 3,02 

Possui um corpo de funcionários (Técnico administrativos) comprometidos com a 

qualidade dos serviços oferecidos 

2,97 

 Média geral    2,87   

 

Os resultados mostram que a UFBA obteve uma avaliação considerada Neutra 

quanto ao aspecto Gestão, tendo a média sugerindo uma tendência à uma avaliação 

considerada Ruim, considerando que a mesma ficou muito próxima de tal avaliação, sendo 

esta diferença de 0,07. A avaliação dos itens oscilou, tendo o item referente a qualificação 

dos gestores obtido a melhor avaliação, sendo considerada Neutra mas com tendência a 

uma avaliação Boa, considerando que a proximidade com a média foi de  0,04 pontos.  

Os itens referentes a existência de  práticas de gestão que permitem decisões 

igualitárias e de comunicação eficaz entre as instâncias administrativas obtiveram uma 

avaliação Ruim. Os demais itens apresentaram também uma avaliação Neutra.  

 

A tabela abaixo compara a média das áreas de graduação no que diz respeito a 

avaliação em relação a Gestão. 

 

Tabela 17 - Comparação das médias  referentes a avaliação da Gestão Universitária 

entre as áreas de graduação. 
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Área Médias 

Área 1 2,69 

Área 2 2,95 

Área 3 2,79 

Área 4 3,01 

Área 5 2,68 

BI 3,11 

Geral 2,87 

 

A análise do aspecto Gestão por parte das área de graduação revela que as áreas 1, 

4 e 5 apresentaram uma avaliação considerada Ruim, as demais áreas acompanharam a 

avaliação geral apresentando uma avaliação considerada Neutra. Houve também uma 

diferença entre a avaliação dos veteranos e não veteranos, tendo as avaliações sido Ruim e 

Neutra, respectivamente, conforme a tabela abaixo.  

Tabela 18 - Comparação das médias  referentes a avaliação da Gestão Universitária 

entre veteranos e não-veteranos. 

Tempo de graduação Média 

Veterano  2,73    

Não-Veterano 2,93   

 

ii - Avaliação dos entrevistados sobre o impacto do sistema de Cotas da UFBA para a 

formação profissional. 

 

A pesquisa investigou como os estudantes avaliam o sistema de cotas no que diz 

respeito ao impacto deste para a formação profissional dos graduandos. Para verificar isso, 

foi utilizado uma escala que permite avaliar o grau de concordância frente a afirmação de 
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que a implantação do sistema de cotas tem influenciado positivamente na formação 

profissional dos graduandos. A tabela abaixo explicita os itens da escala e os resultados em 

freqüência e percentual de respostas. 

Tabela 19 – Ocorrência e percentual das respostas em relação ao grau de 

concordância em relação à afirmação. 

A implantação do sistema de cotas tem influenciado positivamente na formação 

profissional dos graduandos. 

Quesito Ocorrência Percentual 

Discordo totalmente 10 5,0 

Discordo 34 17,0 

Nem concordo, nem discordo 57 28,5 

Concordo 64 32,0 

Concordo Totalmente 35 17,5 

Total 200 100,0 

 

Pode-se perceber que 49.5% das pessoas possuem, pelo menos,  algum grau de 

concordância em relação a afirmação, destas, 35.3%  concordaram totalmente. O resultado 

geral é de que, mesmo não alcançando a maioria absoluta, a proporção de estudantes que 

possuem alguma concordância com a afirmação [ A  implantação do sistema de cotas tem 

influenciado positivamente na formação profissional dos graduandos ] é substancialmente 

superior aos que possuem alguma discordância, sendo que estes  últimos representam  

apenas  22%. Em síntese, os estudantes da UFBA acreditam que as cotas tem impacto 

positivo para a formação profissional, essa visão pode estar relacionada com a já 

consolidação da implantação das cotas dentro da universidade. Apesar da relevância do 

dado, ressalta-se que a presente pesquisa não perguntou sobre a forma de ingresso dos 

entrevistados à universidade, podendo a forma de acesso ser determinante para a 

imagem/avaliação dirigida à cotas.  
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As áreas de graduação foram comparadas quanto a avaliação do sistema de cotas 

em relação ao aspecto anteriormente avaliado.  

 

Tabela 20 - Média de concordância de cada área de graduação e do BI referente a 

afirmação sobre a influência positiva do sistema de cotas sobre a formação profissional dos 

graduandos 

Área de graduação Média 

Área 1 2,93 

Área 2 3,37 

Área 3 3,77 

Área 4 3,50 

Área 5 2,73 

BI 3,57 

Média Geral 3,40 

 

As médias revelam que nem todas as áreas possuem concordância em relação ao 

impacto positivo das contas na formação profissional dos alunos da UFBA. As áreas 2 e 4  

acompanharam o resultado geral apresentando concordância, a área 3 e o BI  se mostraram 

com as maiores médias de concordância. As áreas que apresentaram resultados 

discrepantes foram a 1 e 5, não apresentando  concordância estando numa posição 

considerado neutra.  

05 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES ABERTAS  

Esta parte do relatório visa analisar as respostas dos participantes às questões 

abertas. Cada questão será analisada individualmente. Para tanto, cada uma delas foi 

dividida em categorias que representam significativamente a opinião dos entrevistados. 

   5.1 Análises sobre as citações de notícias referentes à UFBA  
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        “3. Você se recorda de alguma notícia veiculada pelos diversos meios de 

comunicação sobre a UFBA nós últimos 12 meses. (Marcar até 3 respostas).” 

Nesta primeira questão, 29 entrevistados não responderam, o que representa 14,5%  

de abstenção  em relação ao total da amostra. Já 43 entrevistados ou 21,5% da amostra, 

responderam que não se recordam de nenhuma notícia veiculada sobre a UFBA.  Os  64% 

(128 entrevistados) restantes da amostra produziram 194 citações de notícias sobre a 

UFBA, que foram organizadas em 10 categorias, a saber: Manifestações Estudantis, 

Processo Seletivo, Movimentações não-estudantis, Eventos, Reconhecimento da Instituição, 

Infraestrutura, Questões de Seguranças,Questões Administrativas, Produção Científica e 

Outros. Abaixo será apresentado um mapa apresentando as categorias, uma tabela 

informando a distribuição das categorias por área e por fim a explicitação dos resultados 

desta questão. 

Tabela 21. Quantidade de citações por categoria divididas por área e total de 

citações por categoria 

   Áreas de graduação   

Categorias Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 BI’s Total 

Manifestações Estudantis 02 11 17 01 00 04 35 

Processo seletivo 05 03 13 01 00 09 31 

Manifestações Não- Estudantis 04 05 10 03 02 03 27 

Eventos 03 04 04 01 00 05 17 

Reconhecimento da Instituição 03 04 02 02 00 01 12 

Infraestrutura 02 02 03 01 01    02 11 

Questões de Segurança 0 02 05 02 00 01 10 

Questões Administrativas 0 00 04 01 00 04 09 
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Produção Científica 01 03 01 00 01 02 08 

Outros 02 03 04 00 01 24 34 

Respondeu  Não ou Nada 09 11 11 03 07 02 43 

TOTAL 21 38 67 15 11 56  237 

Não Respondeu 10 10 7 0 1 1 29 

 

 

Manifestações Estudantis: Esta categoria abrange notícias sobre as 

movimentações reinvindicatórias promovidas pelos estudantes, como passeatas, a invasão 

da FAPEX, da reitoria e do Restaurante Universitário. Foi a categoria que obteve o maior 

número de citações, 35, destas, se destacam a área 3 com 17 citações e a área 2 com 11 

citações. 

Processo Seletivo: Nesta categoria foram contempladas informações específicas 

vinculadas ao processo seletivo, como a data e a cidades em que ele ocorrerá, assim como 

a adesão do ENEM como forma de seleção para a primeira fase. Tais notícias foram citadas 

31 vezes, com destaque à área 3 com 13 citações e ao Bacharelado Interdisciplinar com 9 

citações. 

Movimentações não-estudantis: Com 27 citações, esta categoria abarca notícias 

sobre movimentos reivindicatórios realizados por funcionários efetivos e terceirizados da 

Universidade, como por exemplo, a greve dos servidores públicos e dos seguranças. Tais 

notícias foram citadas mais vezes (10 vezes) pelos alunos da área 3. 

Eventos: Nesta categoria, as 16 citações contemplaram notícias sobre eventos – 

culturais, científicos, festivos, de premiações, dentre outros - promovidos ou apoiados pela 

Universidade. Nesta categoria, não houve grande discrepância entre a quantidade de 

citações nas diferentes áreas pesquisadas. 
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Reconhecimento da Instituição: Esta categoria reúne notícias vinculadas ao bom 

desempenho da UFBA em exames de Ordem e Avaliações do MEC. Tais notícias foram 12 

vezes citadas, com destaque para a área 2 com 4 citações 

Infraestrutura – Esta categoria aborda notícias vinculadas a ampliação das 

unidades de ensino da UFBA, e sobre os problemas consequentes da infraestrutura 

inadequada da Universidade. Representa 5,5% da amostra geral, com 11 citações, 

destacando-se dentre os que mais citaram conteúdos relacionados à essa categoria, os 

estudantes da área 3. 

Questões de Segurança – Engloba notícias referentes à crimes praticados na 

Universidade, como assaltos aos alunos, e possui um percentual de 5% das respostas, 

sendo estas mais ditas pelos alunos da área 3, com 4 citações. 

Questões Administrativas – Abrange notícias sobre a organização de cursos, 

colegiados, ampliação de vagas e falha na gestão administrativa. As citações desta 

categoria foram pronunciadas principalmente pela área 3 e pelos estudantes do B.I., com 4 

citações cada. 

Produção Científica – Trata de noticias referentes às publicações e estudos 

elaborados pela comunidade acadêmica (docentes e discentes) da UFBA. Seu conteúdo foi 

citado em maior escala pelos estudantes da área 2. 

Outros - Esta categoria foi criada para que pudéssemos listar todos as opiniões que 

divergiam muito dos conteúdos mais relevantes categorizados anteriormente. Nesta 

categoria, o destaque se dá para os estudantes do Bacharelado Interdisciplinar, com 24 

citações. 

Figura 04 – Mapa com as categorias referentes às notícias citadas pelos 

entrevistados e exemplos de notícias de cada categoria. 
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 5.2 Análise das sugestões de mudanças para a UFBA aumentar sua importância no 

contexto baiano 

 

“Que aspectos a UFBA deveria mudar para ampliar a sua importância e 

contribuição para a sociedade baiana? Citar até dois aspectos.” 

Nesta segunda questão, 5% da amostra se absteve, o que representa 10 

entrevistados. Além disso, 3% da amostra (6 entrevistados) responderam que não haviam 

aspectos a serem mudados na Universidade. Os 92% (184 entrevistados) que responderam 

o questionário, citaram 328 comentários que foram dispostos em 12 Categorias: Melhoria da 

Infraestrutura, Responsabilidade Social, Corpo Docente/Colegiado, Melhoria na Gestão 

Administrativa, Investimento em produção Científica, Ações Afirmativas, Valorização dos 

Estudantes, Avaliação da Metodologia de Ensino, Expansão da Universidade, Processo 

Seletivo, Produção Cultural e Outros. Abaixo será apresentado um mapa apresentando as 

categorias, uma tabela informando a distribuição das categorias por área e por fim a 

explicitação dos resultados desta questão. 

Tabela 22 - Quantidade de citações por categoria divididas por área e total de citações por 

categoria. 

                               Áreas de graduação 

Categorias Área 1  Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 BI Total 

Melhoria da Infraestrutura 27 23 17 06 12 12 97 

Responsabilidade Social 05 13 28 03 02 14 65 

Corpo Docente/Colegiado 13 08 11 02 00 01 35 

Melhoria na Gestão Administrativa 03 08 12 02 02 05 32 

Investimento em produção 

Científica 

06 03 03 02 02 04 20 

Ações Afirmativas 01 04 07 03 00 02 17 

Valorização dos Estudantes 02 01 02 01 01 06 13 
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Avaliação da Metodologia de Ensino 02 01 00 01 00 05 09 

Expansão do Número de Vagas 01 00 02 01 01 02 07 

Processo Seletivo 00 01 04 00 00 01 06 

Produção Cultural 00 02 03 00 00 01 06 

Outros 04 01 06 00 03 07 21 

Respondeu “Não” ou “Nada” 00 02 01 01 00 02 06 

Total 64 67 96 22 23 62 334 

Não Respondeu 03 04 03 00 00 00 10 

 

Melhoria da Infraestrutura: A categoria com maior número de citações, 97, 

representa o anseio dos estudantes com relação a melhoria na infraestrutura através da 

construção e reestruturação de pavilhões de aula, bibliotecas e laboratórios, assim como na 

facilidade de acesso à Universidade e segurança na mesma. Além da manuntenção dos 

equipamentos pedagógicos, como o acervo das bibliotecas, e os equipamentos dos 

laboratórios.Tal categoria representa 29,5% da amostra de citações, com especial destaque 

aos alunos das áreas 1 e 2 com 27  e 23 citações, respectivamente. 

Como podemos ver nas citações: “Investimentos em equipamentos, instalações -> 

bibliotecas, melhorar o acervo!”15-3b e “Investir mais em sua infra-estrutura”  9-6a. 

 

Responsabilidade Social:  Nesta categoria estão reunidas 19,8% de todas as 

citações. Estas  visam  um maior retorno à sociedade dos projetos e pesquisas realizados 

pela Universidade. O maior número de citações foram feitas pelos alunos da área 3, 

totalizando 28. 

Nessa categoria encontram-se sugestões como: 

“Quebrar a distância universidade-sociedade, desde seus muros até sua produção 

acadêmica” 38-3a e “Aproximar a universidade com as comunidades” 11-3b 
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Corpo Docente/Colegiado: Esta categoria abrange questões referentes aos 

docentes e colegiados de cursos no que tange ao compromisso com o alunado e ao quadro, 

limitado em quantidade, de professores e disciplinas disponíveis. Tais citações representam 

10,7% do total, sendo que a área 1 representa o maior número de citação com o total de 13. 

Exemplo: “Ter melhorias na qualidade e quantidade do corpo docente.” 16-1b 

 

Melhoria na Gestão Administrativa: Esta categoria contemplou 9,75% das 

citações, com destaque a área 3 com 12 citações. E, esta, refere-se a afirmações de que a 

gestão administrativa deve ser mais organizada, menos burocrática e com funcionários mais 

capacitados e comprometidos com a Universidade. Além de promover um maior diálogo 

entre alunos e a gestão vigente. 

Exemplo: “Melhorar e resolver a administração acadêmica pois, está muito 

desorganizado” 1-6a 

 

Investimento em Produção Científica: Esta categoria reúne ideias para dar mais 

incentivo à produção científica, ampliando os campos de pesquisa e oferecendo maior 

quantidade de bolsas para paticipação em grupos de pesquisa. E esta, contempla 6,1% das 

citações, sendo que 6 destas foram da área 1. 

Exemplo: “Incentivar a produção científica dos alunos e professores.” 19-2c 

 

Ações Afirmativas: Esta categoria diz respeito à garantir maior possibilidade de 

ingresso de estudantes que possuem renda baixa, assim como prezar pelos que já estudam 

na Universidade. Tais citações representam 5,2% do total, com destaque para a área 3 que 

a citou 7 vezes. 

Citações como: “Expandir cada vez mais assistência estudantil” 21-3a e “O ingresso 

de alunos de baixa renda” 2-4c. Cobrem toda a ideia da categoria. 
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Valorização dos Estudantes : Representando 4% das respostas da amostra, esta 

categoria reúne opiniões acerca da necessidade de se considerar com maior relevância as 

opiniões dos alunos do Cursos de Progressão Linear e Bacharelados Interdisciplinares 

como partes integrantes da Universidade e usuários da mesma. Dentre os que mais citaram 

itens desta categoria estão os estudantes do Bacharelado Interdisciplinar com 6 citações, o 

equivalente a praticamente metade das reivindicações deste tópico. 

Exemplo: “A participação dos alunos na tomada das decisões mais significativas para 

a instituição” 44-3a 

 

Avaliação da Metodologia de Ensino : Responsável por 2,75% da amostra, esta 

categoria trata de sugestões acerca da verificação da efetividade do método de ensino 

utilizado atualmente pelos professores da universidade. Com maior número de 

reivindicações estão os estudantes do Bacharelado Interdisciplinar, com pouco mais da 

metade dos relatos. 

Exemplo: “Maior importância para a formação humana dos estudantes, não apenas 

do conteúdo técnico, principalmente em cursos fora das ciências humanas” 7-2a 

 

Expansão do número de vagas : Englobando 2,1% das respostas obtidas, trata do 

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

graduação. Esta categoria não demonstrou muita discrepância entre a quantidade de 

citações nos diversos públicos pesquisados. 

Exemplo: “Aumentar a oferta de vagas” 19-1b 

 Processo Seletivo : Com 1,8% das respostas desta questão, aborda o tema do 

Processo Seletivo com reivindicações em relação ao rigor e modelo do Processo Seletivo, 

assim como críticas ao novo modelo de avaliação (ENEM). A maior quantidade de citações 

à esta categoria foi dos estudantes da área 3. 
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“Não incluir o Enem em seu processo seletivo.” 7-3a 

Produção Cultural : Nesta categoria, se encontram as respostas relacionadas à 

pedidos de promoção de eventos culturais e maior apoio aos já existentes, assim como 

divulgação efetiva destes, que representam mais 1,8% da amostra. Os estudantes que mais 

englobaram assuntos correspondentes à esta categoria foram os pertencentes à área 3. 

Exemplo:  “Interagir com a população através de festas e projetos culturais” 25-2a 

Outros: Nesta categoria, se encontram 6,4% das respostas em relação à amostra 

total. Todos os itens referem-se a opiniões que divergiram muito dos conteúdos mais 

relevantes categorizados além de citados com pouca frequência. Em geral, foram citados 

em maior quantidade de vezes pelos estudantes do Bacharelado Interdisciplinar e da área 3. 

Dentre as diversas ideias mencionadas, podemos citar: “Diminuindo a seletividade do 

poder aquisitivo que de certa forma a universidade proporciona, principalmente pelo horário 

da grade.” 4-2a e “Repensar qual o papel a UFBA tem cumprido e qual deveria cumprir.” 35-

6b 

 

 

 

Figura 05 – Mapa das categorias referentes aos aspectos a serem melhorados e 

exemplos de falas de entrevistados. 
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CONSIDEAÇÕES FINAIS 

Os resultados da pesquisa revelam que panoramicamente a UFBA possui uma 

imagem positiva entre os alunos. Em algumas dimensões que compõem o construto 

imagem da UFBA houve variação nessa avaliação, a exemplo das dimensões Corpo 

Docente, Produção Científica e Formação Profissional que obtiveram as melhores 

avaliações, tendo alcançado, nesta ordem, avaliações Positiva em maior grau que as outras. 

Estas foram às dimensões em que houve a maior ocorrência de itens com avaliações Muito 

Positiva e médias próximas de tal avaliação. Os referidos itens fazem referência a qualidade 

e quantidade de publicações científicas, a titulação acadêmica e competência do corpo 

docente, a preparação de bons profissionais para o mercado de trabalho e à formação 

destes com capacidade crítica assim como a oferta de cursos de graduação que sejam 

relevantes para a sociedade.  

 Esses dados se mostram associados aos resultados da escolha dos aspectos 

Reconhecimento no mercado de trabalho, Qualidade dos docentes e Produção científica 

como aqueles que justificam a UFBA como a mais importante IES do contexto baiano, feita 

pelos entrevistados. Com isso, percebe-se que os aspectos relacionados ao 

ensino/formação profissional e pesquisa são os que possuem as melhores impressões por 

parte dos alunos da UFBA.  

De modo oposto, a dimensão Instalações Físicas/Equipamentos Pedagógicos 

apresentou a pior avaliação dentre todas as dimensões. Os resultados mostram que sua 

uma imagem é considerada Neutra, mas ressalta-se que sua média é bastante próxima de 

uma avaliação Negativa. Foi a única dimensão com itens avaliados como Negativos, sendo 

que estes itens são relacionados com a qualidade dos equipamentos pedagógicos e das 

instalações físicas da universidade.  

A análise qualitativa reforça os achados acima, já que a categoria “melhoria da 

infraestrutura” foi a mais expressiva da questão acerca de aspectos que a UFBA poderia 

melhorar. Esses resultados indicam que a universidade precisa se atentar aos elementos 

que compõem esta dimensão como forma de produzir uma melhor imagem acerca desta. 
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As dimensões Corpo Discente e Relação com a Sociedade também apresentaram 

avaliação positiva, entretanto não estão entre as mais expressivas. Sobre os aspectos 

relacionados a esta última dimensão, os resultados da análise qualitativa mostram que parte 

considerável dos entrevistados, entende que a UFBA precisa dar maior retorno à sociedade, 

seja através de extensão ou pesquisa, como forma de ampliar suas importância e contribuir 

para a sociedade baiana.  A categoria de respostas referente a isso foi a segunda mais 

expressiva sobre a questão das sugestões de melhorias.  

Ainda sobre a avaliação da imagem através das dimensões, na comparação por área 

de graduação, a área de Humanidades apresentou a melhor avaliação da imagem da UFBA, 

tendo apresentado essa característica em quatro das seis dimensões e também na 

avaliação geral. Em contraponto, a área Artes apresentou as piores avaliações, tendo 

ocorrido isso em cinco das dimensões e também na avaliação geral. Apesar disso, é 

importante ressaltar as limitações da amostra desta área de graduação considerando o 

reduzido número de elementos, por determinação das quotas amostrais, proporcionalmente 

à população.  

Os entrevistados também avaliaram o aspecto Gestão, mas neste caso tal aspecto 

não faz parte das dimensões da imagem institucional da UFBA, ele foi avaliado à parte, 

utilizando-se outra escala. Esse aspecto é aqui entendido de forma genérica, estando 

relacionado aos processos de funcionamento administrativo da universidade. O resultado foi 

de uma avaliação neutra em relação a gestão, mas com a média consideravelmente 

próxima à uma avaliação Ruim. Houve diferença entre os grupos, tendo as áreas de 

graduação Exatas, Letras e Artes avaliado como ruim e as outras, avaliação neutra; os 

veteranos e não veteranos acompanharam, respectivamente, essa avaliação. 

A pesquisa também trouxe achados importantes sobre a avaliação dos alunos em 

relação ao sistema de cotas, especificamente sobre o impacto deste para a formação 

profissional. Quase ½ dos entrevistados concordaram que este impacto é positivo, tendo os 

alunos do BI, Letras e, sobretudo da área de Humanidades, as maiores médias de 

concordância.   

Sobre a lembranças de notícias relacionadas à UFBA os estudantes que se 

recordam, relataram notícias relativas, principalmente, aos temas manifestações estudantis, 
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processo seletivo, movimentações não-estudantis e aos eventos apoiados ou promovidos 

pela Universidade. 

Ainda em relação aos aspectos que a Universidade deveria mudar para ampliar a 

sua importância e contribuição para a sociedade baiana as citações de melhorias mais 

apontadas pelos entrevistados foram àquelas relacionadas ao Corpo Docente/Colegiado, 

Melhoria na Gestão Administrativa, Investimento em Produção Científica, além de melhoria 

da infraestrutura e Responsabilidade Social, já mencionadas. 

Com este estudo tem-se subsídios no que diz respeito a imagem pública que a 

instituição UFBA possui perante seus alunos, podendo estas informações contribuir para o 

processo de avaliação por parte da própria universidade. Os resultados aqui apresentados 

podem ser ainda complementados com a realização de outras pesquisas a fim de se tenha 

informações mais abrangentes sobre a instituição, viabilizando sua avaliação e 

desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Apêndices 

7.1 Questionário utilizado na pesquisa. 
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Pesquisa de Imagem Institucional da UFBA 
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Curso: _______________________         Turno: (    ) Diurno      (    ) Noturno 

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

 

1. Uma instituição universitária é fundamental para o desenvolvimento científico, tecnológico e 

cultural da sociedade. Indique, por ordem de importância, 3 das seguintes Instituições de Ensino 

Superior: 

 

EBMSP – Escola BAHIANA de Medicina e Saúde 

Pública 

 

FTC  

RUY BARBOSA  

UCSAL  

UFBA  

UNEB  

UNIFACS  

UNIJORGE  

UNIME  

OUTRAS  

 

 

2. Considerando que a UFBA  é a instituição de ensino superior mais importante da Bahia, escolha 

3 dos motivos listados abaixo, em ordem de importância, que justifiquem a sua importância. 

 

(    ) Infra estrutura 

(    ) Custos com a formação 
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(    ) Facilidade de ingresso 

(    ) Dificuldade do processo seletivo 

(    ) Qualidade dos alunos 

(    ) Qualidade dos docentes 

(    ) Produção científica 

(    ) Promoção de eventos (culturais e de divulgação cientifica) 

(    ) Reconhecimento no mercado de trabalho 

3. Você se recorda de alguma notícia veiculada pelos diversos meios de comunicação sobre a 

UFBA nós últimos 12 meses. (Marcar até 3 respostas). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

 

Valores 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 
Discordo Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

Concordo Concordo 

Totalmente 

A implantação do sistema cotas tem influenciado 

positivamente na formação profissional dos graduandos 

     

A implantação dos Bacharelados Interdisciplinares (BI) 

tem influenciado positivamente na formação profissional 

dos graduandos 

     

 

 

5. Comparativamente às demais instituições universitárias da Bahia, como você avalia a UFBA, nos 

seguintes aspectos? (Escolha apenas uma alternativa) 
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Aspectos 

Posição da UFBA 

A 

melhor 

Entre as 

melhores 

Em posição 

intermediaria 

Entre as 

piores 

A 

pior 

Não 

sei 

● Competência do corpo docente       

● Facilidade de acesso às unidades de 
ensino 

      

● Interação com os diversos setores da 
economia 

      

● Qualidade de publicações científicas       

● Formação de profissionais com 
capacidade crítica 

      

● Compromisso do professor com a 
instituição 

      

● Oportunidade de acesso a estudantes 
de classes menos favorecidas 

      

●  Contribuição para o desenvolvimento 
sócio-econômico da Bahia 

      

● Importância das pesquisas para a 
sociedade 

      

● Recebe os alunos mais preparados pelo 
ensino médio 

      

● Oferta de cursos de graduação 
relevantes para a sociedade 

      

● Oferta de cursos de pós-graduação   .    

● Localização das suas instalações       

● Presença na vida cultural da Bahia       

● Preparação de bons profissionais para o 
mercado de trabalho.  

      

● Participação dos estudantes na vida 
política da sociedade 

      

● Número de pesquisadores       

● Titulação acadêmica do corpo docente       

● Rigor do processo seletivo       

● Promoção da cultura baiana       
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● Quantidade de publicações científicas       

Aspectos Posição da UFBA 

A 

melhor 

Entre as 

melhores 

Em posição 

intermediaria 

Entre as 

piores 

A 

pior 

Não 

sei 

● Possibilidade dos cursos de graduação 
oferecer retorno a sociedade 

      

● Qualidade dos equipamentos 
pedagógicos 

      

● Incentivo à pesquisa na formação dos 
alunos 

      

● Interação com os movimentos sociais e 
setores organizados da sociedade 

      

● Qualidade das instalações físicas       

● Compromisso com as demandas sociais       

● Qualidade do ensino ministrado       

 

 

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

 

Valores 1 2 3 4 5 

Escala Discordo 

totalmente 
Discordo Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

Concordo Concordo 

Totalmente 

1.Possui práticas de gestão que permitem 

decisões igualitárias 

     

2. Possui comunicação eficaz  entre as instâncias 

administrativas. 

     

3.Possui gestores qualificados      

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

5.Possui um corpo de funcionários 

comprometidos com a instituição 

     

6. Possui um corpo de funcionários (técnicos 

administrativos) comprometidos com a 

qualidade dos serviços oferecido 

     

 

 

7. Que aspectos a UFBA deveria mudar para ampliar a sua importância e contribuição para a 

sociedade baiana? Citar até dois aspectos.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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ANEXO 2:  Diagnóstico 
Organizacional da  

Coordenação de Gestão 
Administrativa (CGA) – PROAD 
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Comissão de Avaliação e Desenvolvimento Institucional 

 

Missão 

Gerar e disseminar conhecimentos e informações diagnósticas sobre a 

UFBA, atuando no aprimoramento dos processos de gestão e de 

trabalho, tendo em vista a melhoria contínua dos produtos devolvidos à 

sociedade.  

 

Visão 

Ser reconhecido pela comunidade acadêmica da UFBA como órgão de 

excelência no campo da avaliação e desenvolvimento institucional, a 

partir dos impactos das ações implementadas. 

 

Valores 

Competência e rigor técnico científico – Desenvolver ações pautadas no 

uso de modernas tecnologias de avaliação e intervenção apoiadas em 

modelos teóricos e práticos válidos e fidedignos.  

Ética – Assegurar que todas as informações geradas sejam autênticas e 

preservadas no necessário sigilo e que as intervenções sejam 

conduzidas de maneira a manter a integridade moral e psicológica de 

indivíduos e grupos. 

Respeito à diversidade – Considerar a diversidade de indivíduos, grupos 

e unidades organizacionais como fator de enriquecimento e 

desenvolvimento da instituição, buscando integrá-la de forma 

construtiva para o alcance dos objetivos da universidade. 

Compromisso Social – Atuar alinhado com a missão da UFBA como 

instituição pública e seus compromissos com as demandas da realidade 

local, regional e nacional. 

Participação coletiva – Articular os modos de operar com parceiros 

internos criando espaços colaborativos na condução de diagnósticos e 

intervenções. 

Cooperação – Promover e solidificar redes interinstitucionais de 

parceria para a troca de experiências e aprimoramento das ações de 

avaliação e intervenção. 
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1. Apresentação 

Atendendo à solicitação do Pró-Reitor de Administração da 

UFBA de padronização dos procedimentos do setor da 

Superintendência Administrativa (CGA) da PROAD (Pró-Reitoria de 

Administração), a Comissão de Avaliação e Desenvolvimento 

Institucional dedicou-se ao levantamento e mapeamento das 

principais rotinas de trabalho desenvolvidas pelo setor, seguindo-se a 

isso a descrição e revisão dos processos descritos. Em paralelo houve 

também a realização de um diagnóstico organizacional cujo objetivo 

foi identificar as maiores dificuldades percebidas na CGA, através de 

uma reunião realizada com os funcionários, e assim traçar possíveis 

soluções.  

O trabalho empreendido pela Comissão consistiu em: 

Descrição de 5 procedimentos operacionais; 

> Diagnóstico organizacional da Superintendência; 

> Sugestões de melhoria - Elaboradas a partir do diagnóstico realizado 

no setor, com o intuito de oferecer sugestões de encaminhamentos 

para alguns dos problemas identificados. 

2. Descrição dos Processos da CGA  

O trabalho de padronização consistiu na formalização de rotinas 

administrativas que foram mapeadas, descritas e transformadas em 

fluxogramas e em procedimentos operacionais. Esses instrumentos 

têm como finalidade oferecer um conjunto de informações 

apresentadas sobre a forma de etapas sequenciais verificáveis que 

possam orientar o trabalho realizado na Superintendência. 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 

AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 
 

Inicialmente, é importante observar que na Universidade 

prevalece o conhecimento organizacional centrado nas pessoas, o que 

faz com que o conhecimento sobre o funcionamento dos diversos 

setores e sobre a forma como se desenvolvem as diferentes rotinas 

administrativas se tornem exclusivos àqueles que trabalham 

diretamente com a atividade. As consequências mais visíveis dessa 

situação são conflitos de informação sobre como realizar uma tarefa 

qualquer e o retrabalho. Além disso, a saída de um funcionário do 

setor, independente do motivo, é uma ameaça à realização do 

trabalho, pois, apenas ele detém o conhecimento de como fazer. Nesse 

sentido, a saída do servidor significa também a perda do 

conhecimento organizacional.  

Assim, a descrição dos processos de trabalho e a criação dos 

procedimentos operacionais, realizados pela Comissão, configura-se 

como uma etapa inicial no processo de tornar explícito e acessível o 

conhecimento organizacional e estabelece, de forma clara e 

inequívoca, as etapas necessárias para a execução das rotinas de 

trabalho nos diversos setores da unidade avaliada. O trabalho 

empreendido pela Comissão evita que o conhecimento se perca na 

universidade e permite que qualquer servidor recém-chegado possa 

iniciar seu trabalho fazendo uso de um passo a passo básico.  

Na tabela baixo apresentamos os procedimentos que foram 

mapeados e descritos com os seus respectivos códigos de 

identificação. 

Nome do Procedimento: Identificação: 

Apuração de Irregularidade por 

Descumprimento de Cláusula 
PO/PROAD/CGA/01 

Contratos Contínuos e Não-Contínuos PO/PROAD/CGA/02 

Contrato de Receita ou Autorização de PO/PROAD/CGA/03 
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Renovação  

Renovação de Contrato de 

Inexigibilidade ou Dispensa de 

Licitação 

PO/PROAD/CGA/04 

Solicitação de Crédito PO/PROAD/CGA/05 

Os procedimentos foram elaborados de acordo com o padrão 

estabelecido pela Comissão de Avaliação e Desenvolvimento 

Institucional. Cada procedimento recebeu um código de identificação 

único e específico para a versão apresentada. Esse código permite uma 

comunicação clara e precisa do procedimento sempre que necessário 

e identificam a unidade, o núcleo onde o procedimento se desenvolve, 

recebendo, adicionalmente, um número sequencial específico para 

cada procedimento organizado em ordem crescente. 

3. Diagnóstico Organizacional 

Os principais elementos contidos neste diagnóstico foram 

identificados em uma reunião feita com funcionários do Setor 

realizada na sede da Comissão. A princípio, não houve pedido por 

parte da Pró-Reitoria para avaliação de um aspecto específico da CGA. 

No entanto, alguns funcionários solicitaram a realização de um 

encontro para que eles discutissem a realidade do órgão. Os objetivos 

deste encontro foram identificar os principais problemas enfrentados 

pelo setor, que atrapalham a execução de suas atividades e a dinâmica 

do fluxo de trabalho, e levantar possíveis soluções para estas questões. 

Na reunião, a partir de uma questão disparadora a respeito de como se 

dá o trabalho, os maiores entraves enfrentados para a realização das 

atividades na Superintendência foram apontados.  

Além do levantamento de informações relevantes a respeito da 

dinâmica do setor e dos elementos gerais do funcionamento da 
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Superintendência Administrativa, dados complementares aos 

levantados na reunião foram identificados ao longo das entrevistas 

individuais de mapeamento e descrição de procedimentos feitas na 

própria CGA. Obstáculos e dificuldades detectados na execução dos 

procedimentos também foram considerados para a composição do 

diagnóstico em questão.  

É importante observar que parte expressiva dos problemas 

encontrados na CGA não difere daqueles presentes nos diversos 

órgãos administrativos da Universidade Federal da Bahia, o que revela 

a necessidade de uma abordagem sistêmica para a efetiva solução 

desses problemas. 

Os obstáculos identificados foram agrupados em categorias de 

acordo com as similaridades e a frequência com que apareceram nas 

respostas dos funcionários. Dessa forma, foi possível desenvolver 

sugestões de intervenções focadas em cada grupo de problemas. As 

principais dificuldades encontradas foram: 

1. Treinamentos 

Grande parte das queixas dos funcionários pode ser entendida 

como consequência da ausência de treinamentos efetivos para a 

função que desempenham. Embora tenha sido afirmado que os 

treinamentos específicos para as tarefas executadas no setor tenham 

sido úteis e pertinentes, foi colocado que na atual gestão eles ocorrem 

em quantidade ainda menor que na anterior. A ausência de 

treinamentos gera uma série de efeitos que prejudicam o trabalho do 

servidor, como erros na realização de licitações e na elaboração dos 

contratos. Um exemplo que ilustra isso é a quantidade considerável de 

contratos que, mesmo após passarem pela avaliação da Procuradoria 
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Jurídica e serem encaminhados à CCA, retornam à CGA por conterem 

algum erro ou por estarem incompletos.  

Os funcionários acusam déficit em alguns conhecimentos 

técnicos requeridos para a execução das atividades como, por 

exemplo, de legislação. A falta de conhecimento nessa área prejudica a 

elaboração dos contratos, pois, mesmo que haja minutas de contrato 

como modelo e uma Procuradoria Jurídica que ofereça suporte nesse 

quesito, os gestores alegam que eles deveriam ter um pouco mais de 

conhecimento em legislação para que o número de processos que 

retornam por motivos legais seja diminuído. Os treinamentos sobre 

esse assunto em específico deveriam ser mais frequentes, já que a 

legislação está em constante revisão e atualização.  

Os funcionários da CGA apontaram que seria importante, para o 

melhor aproveitamento dos treinamentos, que os chefes das unidades 

envolvidas diretamente com a construção e gestão de contratos e 

outros servidores envolvidos no processo, como a equipe da CMP, 

também participassem desses momentos de capacitação. Isso 

facilitaria a comunicação e a aplicação de novos métodos, visto que 

todos já estariam a par das discussões ocorridas nos cursos. 

Alguns dos problemas enfrentados pela SAD poderiam ser 

evitados com as devidas capacitações, diminuindo o retrabalho e a 

demora na conclusão/encaminhamento dos processos. 

1.1. Falta de Instrução Inicial 

A falta de socialização inicial é um subtópico da categoria 

TREINAMENTOS e foi destacado visto que sua ausência afeta um 

público específico: funcionários recém-admitidos ou transferidos. Os 

danos provocados pela falta de instrução inicial são grandes já que os 
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novos servidores não possuem familiaridade com as tarefas 

administrativas a que são delegados. 

A realização do trabalho sem uma introdução inicial formal de 

como fazê-lo cria uma grande possibilidade de que haja um 

desempenho incorreto da função pelos novos funcionários, que será 

perpetuado no decorrer do tempo em suas rotinas de trabalho e 

transmitido aos novos colegas de setor, que assim como eles, chegam 

sem uma instrução inicial. A tendência é que, mesmo contendo erros, 

as tarefas continuem a serem realizadas dessa forma por um longo 

período de tempo caso não haja alguém que o instrua a fazer do modo 

esperado. 

A falta de conhecimentos e habilidades referentes às atividades a 

serem desenvolvidas faz com que a produtividade do setor diminua, 

que erros ocorram e que o índice de retrabalho aumente. Processos e 

contratos podem retornar inúmeras vezes apenas porque o 

funcionário não sabe onde está a falha. Problemas como estes podem 

ser evitados se houver uma instrução inicial, ainda que básica, logo 

que um funcionário chega ao setor.  

Os novos gestores chegam também sem conhecer as leis que 

regem seu trabalho. Em muitos casos, esses gestores recém-chegados 

ficam dependentes da ajuda de outros servidores mais antigos, que, 

por sua vez, precisam se desviar por algum tempo das suas atividades 

rotineiras para auxiliá-los na execução de seu trabalho.  

Além da demanda pela capacitação desses funcionários, foi 

sugerido que eles iniciassem suas atividades na função de apoio, antes 

de desempenhar as tarefas como gestores de contrato, o que lhes 
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garantiria maior familiaridade com os procedimentos ao assumirem 

uma posição de maior responsabilidade.    

2. Elaboração do Termo de Referência 

Um dos elementos apontados como o mais problemático pelos 

servidores da CGA foi a elaboração dos termos de referência. Embora, 

atualmente, sejam feitos na Superintendência, foi colocada a questão 

pelos funcionários da CGA de quem seria o responsável pela sua 

confecção, visto que sua formulação exige conhecimentos técnicos 

específicos dos serviços a serem realizados, além daqueles referentes 

à legislação correspondente. 

Surgiram diferentes sugestões a respeito do modo mais eficaz de 

elaboração de termos de referência. Uma possível solução apontada 

foi a formação de equipes interdisciplinares composta pela CMP, pelo 

gerente do contrato, pelo solicitante do serviço e por um advogado; 

outra saída sugerida foi a responsabilização das unidades que 

receberão os serviços. Nesse caso, a solução seria unir o conhecimento 

da demanda que só a unidade possui com a orientação dos gerentes de 

contrato da CGA, já que estes devem ter o conhecimento especifico 

sobre a elaboração do termo de referência.    

Apesar de o consenso não ter sido alcançado sobre o melhor 

modo de elaborar o termo, ficou visível a necessidade de 

comunicação entre os diferentes órgãos/unidades envolvidos na 

construção do documento.  

3. Liderança 

Outra categoria identificada se refere à liderança do setor e a 

falta de feedback é um elemento que se destaca nesse campo. Vale 
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ressaltar que os problemas com a liderança que foram levantados são 

também percebidos em outros setores e não são exclusivos desta 

gestão, configurando-se como consequências da ausência de práticas 

gerenciais há anos na UFBA.  

Dentre os pontos levantados nesta categoria, destaca-se a 

demanda dos entrevistados por um acompanhamento mais próximo 

por parte das lideranças do setor. Eles afirmam que gostariam de 

receber feedbacks que, tanto apontassem erros nas suas tarefas e os 

orientassem a melhorar seu desempenho, quanto feedbacks positivos 

que os valorizassem enquanto profissionais e que os motivassem para 

o trabalho. Ainda de acordo com o que os funcionários trouxeram, 

nem sequer durante o estágio probatório, momento em que o servidor 

deveria ser avaliado formalmente, há qualquer movimento nesse 

sentido. O feedback, como um instrumento de avaliação e de 

orientação deveria ser amplamente utilizado nesse e em todos os 

momentos.  

Outro elemento levantado na reunião com os gestores de 

contrato é que os líderes não possuem capacitação específica em 

relação às tarefas gerenciais. Assim como os funcionários sem cargo 

de chefia, eles também não receberam o devido preparo para 

coordenar, direcionar, motivar e valorizar o trabalho dos funcionários. 

Um exemplo dessa falta de preparo pode ser visto na falta de 

sistematização no modo como os contratos são distribuídos dentro do 

setor. A ausência de coordenação em relação a esse aspecto faz com 

que alguns gestores se encontrem com mais atribuições que outros. 

Outra consequência é que, como não há um sistema organizado de 

distribuição, a gestora do setor muitas vezes perde de vista o 

andamento de cada contrato nas mãos dos gestores.  
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Esses problemas podem trazer efeitos ainda mais graves como a 

obstrução do fluxo de trabalho e o surgimento de conflitos 

interpessoais e desmotivação, gerados por conta de uma percepção de 

injustiça organizacional na distribuição das atividades.  

3. Clareza de papéis 

A categoria clareza de papéis se refere tanto à indefinição das 

responsabilidades entre os funcionários da CGA quanto entre os 

setores envolvidos na atividade de contratos, principalmente àqueles 

da Pró-Reitoria de Administração.  

Para os funcionários, não há um limite muito claro, em termos 

práticos, entre os cargos de superintendente e Pró-Reitor. Segundo 

eles, a superintendente acaba por assumir atividades que caberiam ao 

Pró-Reitor da PROAD, que, por sua vez, não exerce algumas das 

funções que seriam da sua responsabilidade. O acúmulo de atividades 

prejudica o desempenho ideal do cargo da Superintendência e a 

sobrecarga de trabalho torna-se evidente. Como consequência de uma 

alta carga de atividades, a superintendente fica, diversas vezes, sem 

poder assumir as funções gerenciais que lhe cabem no direcionamento 

da sua equipe.  

Além desta, há também uma falha na delimitação das funções 

entre fiscal e gestor de contrato e gestor e superintendente. Em 

relação aos dois primeiros, parece haver uma falta de gerenciamento 

dos gestores sobre os fiscais, os quais, além de serem poucos, muitas 

vezes acabam não cumprindo suas responsabilidades. Muitas vezes os 

fiscais não se comunicam com os seus respectivos gestores de 

contrato e, por esse motivo, os gestores acabam assumindo algumas 

tarefas que caberiam exclusivamente aos fiscais. Um exemplo disso é o 
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fato de gestores receberem queixas quanto à prestação de um serviço 

sem que antes elas tenham passado pelo fiscal, ou sem que o fiscal de 

contrato tenha notificado a queixa e encaminhado ao gestor.  

A própria legislação que delimita essas tarefas e os cargos não é 

muito conhecida por parte dos funcionários, o que permite 

interpretações incorretas e ambíguas quanto aos diferentes 

responsáveis.   

 Problema semelhante ocorre em relação aos funcionários 

terceirizados que atuam no setor. Há uma certa ingerência da CGA 

sobre os terceirizados que trabalham com os contratos. Como não são 

servidores, a atuação destes profissionais fica restrita e sem uma 

delimitação muito clara. Em alguns casos eles exercem funções 

semelhantes à de gestores de contrato, em outros, acabam 

trabalhando como apoio a estes.   

Quanto aos setores, foi possível perceber que falta clareza em 

relação aos papéis desempenhados por cada um deles nas diferentes 

etapas dos procedimentos realizados. A ambiguidade de papéis 

decorre principalmente das lacunas na comunicação e da falta de 

diálogo dentre os órgãos que compõem a Pró-Reitoria.  A ausência de 

momentos de encontro entre os órgãos/reuniões frequentes – e não 

apenas quando surge um problema - para que seja feito o 

acompanhamento dos procedimentos e indicar encaminhamentos, faz 

com que atividades rotineiras demorem a ser realizadas e que tarefas 

sejam acumuladas em alguns setores, colocando outras em 

detrimento. Um exemplo é a questão das informações do termo de 

referência que devem constar no contrato, cuja falta de clareza a 

respeito da necessidade desses dados causa a revisão constante do 

documento. Algumas informações já devem estar presentes na minuta 
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de contrato, sob responsabilidade da CMP, ou podem vir somente na 

elaboração do contrato, tarefa da CGA. Essas dúvidas acabam fazendo 

com que os contratos cheguem de modo incompleto até a CCA e  

retornem à superintendência administrativa para serem corrigidos, 

gerando desperdício de tempo e trabalho.  

4. Comunicação 

 

Como ficou evidente a partir da intrínseca relação desse elemento com 

outros problemas aqui levantados, há pouca ou nenhuma comunicação entre 

as unidades da Universidade, a CGA e as outras coordenações da SAD. Os 

gestores queixam-se com frequência que, na maior parte das vezes, as 

unidades e a CGA trocam informações apenas quando há algum problema 

para resolver. No decorrer da prestação de serviços as duas partes 

envolvidas, junto com a empresa, não se comunicam com frequência. Desse 

modo, o trabalho da prestadora de serviço não é devidamente fiscalizado e 

muitos detalhes da rotina do serviço na unidade passam despercebidos pela 

CGA, que deveria fazer o acompanhamento através dos fiscais de contrato. Do 

mesmo modo, quando há um problema e ele é solucionado, a CGA não 

retorna à unidade para deixá-la a par do que aconteceu com a empresa (se foi 

punida, se levou multa, etc).  

Tão grave quanto a falta de comunicação com as unidades é a que 

ocorre entre os setores da PROAD. As três subdivisões - Coordenação de 

Gestão Administrativa, Coordenação de Material e Patrimônio e Coordenação 

de Contabilidade de Finanças –, comunicam-se apenas quando há algum 

problema para resolver. Não há reuniões frequentes entre as Coordenações e 

nem um sistema organizado de comunicação interna que facilite a circulação 

de informações pertinentes entre elas.  

 

5. Planejamento  
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Em relação ao planejamento das atividades, a situação 

encontrada na CGA é a existência de pouco ou nenhum planejamento 

para as atividades internas. Esse ponto é agravado também pela 

ausência de planejamento da própria universidade e das unidades 

com quem a CGA lida diretamente. Esse aspecto dificulta a realização 

de tarefas fins da Superintendência e traz danos para a instituição. 

Diversas vezes as solicitações de contratos feitas à CGA são 

imprecisas em relação a quantidade e às especificações de serviços, o 

que gera erro e retrabalho no momento da elaboração dos contratos.  

A falta de planejamento também afeta a carga de trabalho dos 

funcionários. Muitas vezes a distribuição dos contratos entre os 

gestores é feita sem um critério muito claro. A decisão se baseia em 

quem tem menos contratos sendo geridos no momento em que um 

contrato novo surge. Do mesmo modo, caso um servidor precise se 

ausentar por um período prolongado, se aposente ou venha a falecer, 

não existe um sistema básico de reorganização de contratos entre 

gestores. Como consequência de tal situação, há uma considerável 

sobrecarga de trabalho sobre alguns funcionários, que, a medida que 

entregam um contrato, assumem outro logo em seguida. Uma queixa 

corrente, tanto da Superintendente quanto dos funcionários, é que 

não há gestor de contrato suficiente para a demanda da 

Universidade. Isso mais uma vez é reflexo da falta de planejamento, 

externo à CGA e interno a ela, que não organizou as rotina de 

trabalho de modo a acompanhar o crescimento da Universidade.  

Além disso, muitos contratos são gerenciados pelas unidades 

solicitantes, fato que não deveria ocorrer, pois gera a 

descentralização do trabalho e dificulta a tomada de decisões quando 

é necessário que haja uma coordenação entre as unidades ligadas aos 

contratos da UFBA.  Foi relatada uma situação em que a unidade não 
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possuía conhecimento sobre sua responsabilidade de gerenciamento 

sobre o contrato. 

Os gestores de contrato, em uma tentativa de manter seu 

trabalho organizado e de atender aos prazos estabelecidos, acabam 

desenvolvendo algumas estratégias que permitem a execução do seu 

trabalho, como planilhas no Excel. Essas planilhas, entretanto, ainda 

que auxiliem o trabalho do gestor, não são padronizadas e apenas o 

gestor que a construiu pode entendê-la. Apesar disso, essa é uma 

prática interessante que pode ser adotada por outros gestores, desde 

que seja compartilhada e aprimorada pelos usuários.   

Além da falta de planejamento do setor e da rotina de trabalho, 

também não há um cronograma financeiro. Existe um planejamento 

anual baseado nas contas dos anos anteriores, mas que não é 

atualizado corretamente. Nesse caso, o gestor, tendo como referência 

os custos anteriores, faz uma estimava do gasto do ano/mês seguinte 

(ex.: pagamento de água e luz). Apesar de haver um cuidado em não 

repetir simplesmente os antigos valores, esse método não leva em 

consideração critérios específicos para fazer a estimativa e isso é 

uma consequência direta da falta de planejamento. Caso houvesse 

uma previsão clara de gastos, a UFBA não adquiriria dívidas junto às 

instituições prestadoras de serviços.  

 

6. Outros elementos identificados: 

 

Outros elementos identificados que não se adequaram a 

nenhuma das categorias acima listadas são expostos aqui.  

 

 Há uma demora na tramitação dos documentos entre os setores 

da universidade. 
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 Falta de uniformidade nos pareceres e nos processos enviados 

pela Procuradoria Jurídica e pela CCA. 

 

Esses dois pontos em conjunto provocam, dentre outras 

consequências, uma série de atrasos no andamento dos contratos 

geridos pela CGA. A falta de uniformidade faz com que diversos 

processos retornem à Superintendência solicitando diferentes 

correções, algumas vezes conflitantes. Se houvesse uma 

padronização, os erros diminuiriam e os contratos seguiriam 

adiante sem grandes problemas.  

 

 Os fiscais não cumprem suas funções e não assumem as 

responsabilidades que lhe cabem, seja por falta de informação ou 

por capacitação. Um exemplo disso é que os fiscais costumam 

atestar as notas por formalidade. Por não serem revisadas, elas 

apresentam erros.  

 

 Ingerência do serviço terceirizado.  

 

Um primeiro elemento sobre esse ponto, que vem causando 

desgastes entre as unidades e a CGA, é a falta de informação 

sobre a forma como o serviço terceirizado deve ser prestado. 

Alguns órgãos e setores querem escolher os prestadores de 

serviços que serão encaminhados a eles, quando, de acordo com 

os gestores de contrato, isso não deveria acontecer.  

 

Um segundo elemento se refere à terceirização do serviço na 

própria CGA. Algumas atividades administrativas só podem ser 

desempenhadas por servidores públicos porque exigem a 

manipulação de sistemas federais que não estão abertos aos 

terceirizados. O papel da terceirização do serviço no setor não fica 

muito claro e ele acaba sendo relegado às atividades menores que 

não necessariamente estão ligadas à atividade fim da unidade.  

 

No entanto, como há uma queixa frequente que falta funcionários 

na CGA para dar conta da demanda de trabalho, alguns 

terceirizados acabam fazendo atividades que cabem ao gestor de 
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contrato e acessam os sistemas federais através do login e senha 

de um servidor público.  

 

 Modalidade de compra 

 

Os gestores queixam-se também que a modalidade de compra por 

Licitação de Menor Preço não é a mais indicada para a prestação 

de serviços. Como o único critério de contratação, nestes casos, é 

de fato o oferecimento das menores tarifas, a avaliação da 

qualidade do serviço fica em segundo plano. Como consequência 

algumas empresas contratadas oferecem um serviço de má 

qualidade, gerando uma série de problemas tanto para as 

unidades quanto para a CGA que precisa entrar com um processo 

administrativo contra a prestadora de serviço para garantir o 

cumprimento do contrato. O ideal, segundo os gestores de 

contrato, é que haja uma relação de custo/beneficio ótima, 

considerando o valor do serviço cobrado pela empresa e a 

qualidade do mesmo.  

4. Sugestões 

Com base no diagnóstico realizado e na análise dos problemas 

apresentados, foram elaboradas sugestões de encaminhamento e 

intervenção, a serem implantadas na Superintendência para melhoria de 

suas atividades. São elas: 

1. Disponibilização dos Procedimentos Operacionais descritos pela 

Comissão aos funcionários  

2. Estabelecimento de critérios claros para a abertura de 

procedimentos de apuração de irregularidade e feedback para 

unidades “queixosas” 

1. Implementar uma dinâmica de reuniões de coordenação dentro 

da Pró-Reitoria focadas em resolução de problemas.  

 Pauta básica a ser contemplada: acompanhamento e 

planejamento das atividades da semana, identificação das 
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principais dificuldades, encaminhamento de resoluções 

de problemas e feedbacks das atividades realizadas; 

 A Pró-Reitoria deve definir dia e duração das reuniões, de 

acordo com sua carga de trabalho.  

4.  Sistematizar comunicação entre gestores e fiscais 

5. Levantar necessidades de treinamento para equipe e viabilizar 

sua realização junto ao CDH; 

6. Providenciar treinamentos para desenvolvimentos de funções 

gerenciais para os gestores da Pró-Reitoria.   

7. Estabelecer um processo de socialização inicial dos novos 

funcionários: 

 Apresentar a CGA e suas principais atividades; 

 Determinar treinamentos mínimos necessários às funções 

que serão assumidas pelos funcionários ingressantes na 

Superintendência; 

8. Preparar um sistema de rodízio para que os novos gestores 

trabalhem como apoio auxiliando os gestores antigos na execução 

do trabalho. Os gestores antigos também devem ser preparados 

para receber e acompanhar os novos funcionários.  

9. Desenvolver uma comunicação mais sistemática entre órgãos 

da Universidade que possuam ligação direta com a CGA, 

principalmente junto às outras coordenações da Pró-Reitoria de 

Administração: 

> Realizar reuniões periódicas, ao menos uma vez por mês e, 

eventualmente, de acordo com a necessidade, de modo a 

promover uma comunicação mais efetiva com estes órgãos; 
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> Dar sequência as reuniões establecidas junto às outras 

coordenações da 

Pró-reitoria de Administração para a padronização dos 

fluxos de compras e contratos da universidade 

10.  Definir com clareza, junto as unidades solicitantes, quem serão 

os responsáveis pela confecção do termo de referencia 

4. Considerações Finais  

Ao longo de nossas visitas à CGA pudemos compreender melhor 

a dinâmica da gestão dos contratos da Universidade e as dificuldades 

enfrentadas para a realização dessa atividade. Foi possível verificar os 

problemas presentes no funcionamento interno da Superintendência e 

as implicações de uma má comunicação com outros setores da 

universidade, principalmente quando as tarefas da CGA dependem 

outras unidades. Além disso, observamos os tipos de relacionamento 

presentes entre os funcionários, entre estes e a gestora e o método de 

controle implantado pela gestão.  

Em alguns momentos tivemos dificuldade para entrar em 

contato com os funcionários da CGA e com a Superintendente e alguns 

poucos encontros foram desmarcados sem aviso prévio. Mas, de modo 

geral, após alguns contatos iniciais, recebemos colaboração da maioria 

dos que foram solicitados a prestar informações e esclarecimentos 

sobre os procedimentos.  

A situação encontrada na CGA não difere dos demais órgãos da 

UFBA. As dificuldades enfrentadas pela Superintendência, como 

problemas de comunicação entre e com outras unidades e falta de 

planejamento interno, são comuns à outras unidades, revelando assim, 
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uma situação antiga e fortemente arraigada, que necessita de 

processos gradativos para sua modificação.  

Reconhecendo que algumas sugestões precisam de tempo e 

apoio para serem postas em prática, a Comissão de Avaliação e 

Desenvolvimento Institucional estará disponível para acompanhar a 

implantação das ações sugeridas. 
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ANEXO 3: Diagnóstico 

Organizacional da Escola Politécnica 
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Comissão de Avaliação e Desenvolvimento Institucional 

 

Missão 

Gerar e disseminar conhecimentos e informações diagnósticas sobre a UFBA, 
atuando no aprimoramento dos processos de gestão e de trabalho, tendo em vista 
a melhoria contínua dos produtos devolvidos à sociedade.  

 

Visão 

Ser reconhecido pela comunidade acadêmica da UFBA como órgão de excelência 
no campo da avaliação e desenvolvimento institucional, a partir dos impactos das 
ações implementadas. 

 

Valores 
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Competência e rigor técnico científico – Desenvolver ações pautadas no uso de 
modernas tecnologias de avaliação e intervenção apoiadas em modelos teóricos e 
práticos válidos e fidedignos.  

Ética – Assegurar que todas as informações geradas sejam autênticas e 
preservadas no necessário sigilo e que as intervenções sejam conduzidas de 
maneira a manter a integridade moral e psicológica de indivíduos e grupos. 

Respeito à diversidade – Considerar a diversidade de indivíduos, grupos e 
unidades organizacionais como fator de enriquecimento e desenvolvimento da 
instituição, buscando integrá-la de forma construtiva para o alcance dos objetivos 
da universidade. 

Compromisso Social – Atuar alinhado com a missão da UFBA como instituição 
pública e seus compromissos com as demandas da realidade local, regional e 
nacional. 

Participação coletiva – Articular os modos de operar com parceiros internos 
criando espaços colaborativos na condução de diagnósticos e intervenções. 

Cooperação – Promover e solidificar redes interinstitucionais de parceria para a 
troca de experiências e aprimoramento das ações de avaliação e intervenção. 
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Apresentação 

Atendendo, inicialmente, à uma solicitação de apoio no processo de 

reestruturação administrativa da Escola Politécnica que partiu do próprio Diretor 

da  Unidade, a Comissão de Avaliação e Desenvolvimento Institucional, após 

algumas reuniões e visitas à Escola apontou para a necessidade de se realizar um 

Diagnóstico Organizacional que partisse da percepção dos funcionários técnico-

administrativos. Esta iniciativa se deu com o intuito de embasar as sugestões de 

direcionamento com as opiniões daqueles diretamente implicados nos processos 

de trabalho administrativos e cuja importância da mobilização para o processo de 

mudança será essencial para seu processo. 

Desta forma, esse relatório apresentará, além dos principais problemas 

apontados no diagnóstico, sugestões de melhoria que farão parte do Plano de Ação 

a ser proposto para o impulsionamento do processo de mudança da Politécnica. 

Diagnóstico Organizacional 

O diagnóstico foi realizado com base em cinco encontros com diferentes grupos de 

funcionários, cada um deles formado por cerca de oito técnico-administrativos da Escola 

Politécnica, representantes de diversos setores. Os grupos foram compostos de forma 

heterogênea na tentativa de facilitar a abordagem de aspectos competentes à Escola como 

um todo no lugar de questões específicas de certas estruturas da Unidade. Sendo assim, as 

discussões foram suscitadas com o objetivo de levantar a percepção dos funcionários sobre 

os entraves em seus processos de trabalho e demais problemas e dificuldades vividas na 

Escola, além de abrir espaço para sugestões de melhorias. 

Ao fim de cada encontro, foi também apresentada aos funcionários a proposta de um 

novo organograma administrativo da Escola Politécnica, a fim de que estes pudessem 

opinar sobre a viabilidade do modelo sugerido de reestruturação administrativa, indicando 
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que direcionamentos seriam viáveis e quais não, além de possíveis ajusteis que facilitariam 

a implementação das mudanças. 

Os principais problemas, relatados de forma mais recorrente pelos funcionários, 

foram agrupados em grandes categorias, de acordo com sua similaridade, a fim de facilitar 

a visualização e compreensão pelo leitor. 

É importante observar que parte expressiva dos problemas encontrados na Escola 

Politécnica não difere daqueles presentes nos diversos órgãos administrativos da 

Universidade Federal da Bahia, o que revela a necessidade de uma abordagem sistêmica 

para a efetiva solução dessas dificuldades. 

As Categorias de Problemas formuladas foram: 

 

1. Falta de padronização dos procedimentos e de clareza na divisão de 

responsabilidades 

Uma das queixas mais recorrentes, presente em todos os grupos do diagnóstico 

realizado, foi sobre a falta de padronização dos processos administrativos da Escola. A 

ausência de rotinas claras, com etapas definidas, deixa os funcionários de certa forma 

“perdidos” e permite que cada um realize os procedimentos a sua maneira. Um bom 

exemplo disso está no fato de haver procedimentos comuns a diversos departamentos e 

setores sendo realizados de forma diferente em cada um deles. Isso repercute em diversas 

disfunções, como a negligência de importantes etapas dos procedimentos, 

exemplificada pelos servidores com o caso do manejo do SIAD. Foi relatado que, durante o 

trâmite de documentos, é comum que os responsáveis não façam o devido registro de sua 

posse no sistema. Isso gera conflito de informações - visto que os dados desatualizados 

no SIAD indicarão que o documento permanece no último local em que foi registrado, e 

diminui o controle sobre o processo, o que, neste caso, pode levar até a perda do 

documento, como foi afirmado já ter ocorrido dentro da Escola.  
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A falta de padronização contribui ainda para que não haja clareza a respeito do que 

é atribuição de cada função. A ausência de delimitação das tarefas de cada profissional 

tem como uma das consequências mais negativas para os servidores não se saber a 

quem/que setor recorrer quando ocorre algum problema ou para tratar de um 

procedimento específico. Consequentemente, é comum que os funcionários sintam-se 

impelidos a atender às solicitações que recebem, ainda que estas se diferenciem das 

tarefas que normalmente executam, colaborando para uma “cultura das exceções”; ou se 

reportem à pessoas que não teriam a responsabilidade formal sobre essas 

atividades, as quais terminam por acumular funções e ficar sobrecarregadas por não 

ter as informações necessárias para direcioná-las aos devidos responsáveis. O desvio do 

tempo dos servidores de suas funções primordiais para tarefas de “quebra-galho” ou 

mesmo para a realização de tarefas competentes a outros profissionais pode ser bem 

exemplificado pelos casos do Chefe de Apoio, que além de cuidar da coordenação dos 

serviços terceirizados como segurança e limpeza é encarregado de tratar de atividades de 

manutenção e distribuição de materiais na Escola e do Administrador da Politécnica. 

 

2. Falta de delineamento entre responsabilidades do corpo acadêmico X 

administrativo 

Os servidores tornaram evidente a existência de uma questão cultural permeando a 

relação entre professores e funcionários técnico-administrativos. Parece haver uma 

compreensão, derivada das relações de poder na Escola Politécnica, que baliza a 

transferência de responsabilidades quanto à execução de algumas tarefas que 

teoricamente estariam sob a atribuição dos professores. Esse fato, possivelmente 

relacionado também a falta de uma delimitação formal das atividades de cada função, faz 

com que, muitas vezes, os técnicos administrativos sejam tratados como secretários 

particulares dos professores, que pedem, por exemplo, que tirem cópias de materiais para 

eles. 

 Houve queixas relacionadas a certas responsabilidades dos professores, como o 

cuidado com as salas de aula e o uso correto dos equipamentos. Os funcionários 
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administrativos relataram também que é difícil manter o controle das chaves das salas do 

departamento visto que os professores não seguem o procedimento estabelecido para sua 

correta utilização, muitas vezes não as devolvendo às secretarias. Relatou-se também que, 

por vezes, os professores não lançam as notas dos alunos no sistema dentro do prazo 

correto, gerando a necessidade de serem alertados e cobrados para que cumpram essa 

função ou mesmo recorrendo aos técnicos administrativos para que executem essa 

atividade no seu lugar. 

Estas situações são causadoras de eventuais conflitos entre funcionários 

técnicos e professores, prejudicando o clima do ambiente de trabalho e o andamento das 

atividades. Estas circunstâncias causam também impacto negativo na autoestima e 

motivação dos técnicos, desgastando sua relação com o trabalho realizado na Escola 

Politécnica.  

Os fatos relatados corroboram para a percepção dos servidores sobre a existência de 

uma “separação de mundos” entre o corpo acadêmico e o administrativo, que expõe a 

necessidade de maior interface entre as partes. 

 

3. Problemas relacionados à gestão  

De forma geral, em todas as entrevistas grupais realizadas foram relatados problemas 

e dificuldades que esbarram na questão da falta de capacitação para funções gerenciais. 

Ao assumirem cargos de liderança (coordenação de departamentos, direção, etc.) os 

profissionais não recebem treinamentos que os familiarizem com importantes mecanismos 

de gestão e coordenação, como práticas de reconhecimento, acompanhamento de pessoal e 

realização de reuniões.  

Uma possível consequência dessa falta de habilidades gerenciais é o modo como 

alguns gestores dão feedbacks. Houve queixas a respeito deles serem dados de modo 

inapropriado, gerando campos de conflito desnecessários. Esses feedbacks, segundo 

afirmaram os funcionários, costumam ser negativos e focar nos resultados que destoam do 
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esperado, não havendo o reconhecimento dos pontos positivos das atividades e 

processos realizados. 

 Segundo relatos, os chefes, muitas vezes, não acompanham o trabalho de perto e 

acabam intervindo em situações que já estão encaminhadas, atrapalhando o processo. A 

ocorrência de mais momentos de diálogo poderia amenizar esse problema, assim como o 

da falta clareza do que os chefes esperam de seus subordinados, o que vem gerando 

resultados destoantes das expectativas da gerencia.  

A ausência de reuniões periódicas e efetivas acaba criando vácuos na 

comunicação e desvirtuando o foco dos poucos momentos em que as pessoas estão 

reunidas. Os funcionários afirmaram que é comum que essas reuniões, embora possuam 

objetivos específicos, acabem tornando-se espaço para discussão de problemas genéricos, 

que não resultam em encaminhamentos e, quando ocorre, dificilmente são implementados. 

 Outro aspecto muito citado foi a centralização da gestão. É comum que os 

chefes se ocupem de decisões que poderiam delegar a outros funcionários e, dessa forma, 

não se dediquem a suas funções de gestão. Da mesma forma, decisões que chegam 

“prontas” para os funcionários, sem um diálogo comum anterior podem trazer 

consequências negativas para os servidores visto que limitam suas responsabilidades e 

sua autonomia na tomada de decisões, o que costumam ser aspectos bastante 

desmotivador em relação ao trabalho.  

 

4. Deficiência na socialização dos funcionários 

Os funcionários relataram problemas gerados pela ausência de um processo de 

socialização inicial para os servidores recém-chegados na Escola, como o 

desconhecimento de seus pares e da própria estrutura da Politécnica. Essa dificuldade de 

integração também é sentida pelos funcionários que lá trabalham há muito tempo, que 

relataram sentir necessidade de uma maior integração com os demais colegas de trabalho. 

Esta questão ficou evidente pelo fato de alguns servidores estarem se conhecendo somente 
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no momento de diagnóstico realizado pela Comissão e tem como um dificultador o próprio 

tamanho da Escola e grande contingente de profissionais nela inseridos, que se torna um 

obstáculo para que a socialização ocorra de modo mais espontâneo.  

A necessidade de se apontar medidas que atuem nessa direção revela-se de suma 

importância, não só pelas consequências da integração para o bem-estar dos funcionários, 

mas também para a melhoria de problemas de comunicação e de acesso entre os 

funcionários. É importante que a integração vise não só a aproximação pessoal dos 

servidores, mas também a clareza das funções exercidas por cada um, elemento falho 

na Escola Politécnica, como já explanado a cima. A efetividade da integração facilitaria o 

fluxo dos processos e a maior resolutividade dos problemas dentro da própria Escola, visto 

que as questões seriam tratadas pelos servidores responsáveis e especializados para 

aquelas tarefas. 

Ainda outro elemento importante para a integração dos funcionários à Escola está 

alinhado à capacitação dos servidores nas suas funções. Foi detectado que os novos 

funcionários não passam por um processo de treinamento que seja próximo da 

realidade de trabalho a qual estarão expostos, não recebendo a devida preparação para 

assumirem suas funções. Desta forma, ficam dependentes da “boa vontade” de funcionários 

experientes, aprendendo a executar suas tarefas a partir da orientação desses colegas de 

trabalho ou mesmo da observação. Por vezes, após efetivada a contratação, os funcionários 

passam  meses na Escola sem assumirem suas tarefas próprias, buscando apenas aprender 

sobre suas funções e modo de execução no dia-a-dia. Nesse processo, muitas vezes, os 

novos funcionários acabam aprendendo os procedimentos já impregnados de vícios ou 

mesmo lacunas nas suas etapas, em consequência também da não padronização e 

manualização destes processos, o que gera diversas implicações negativas, como já foi 

abordado em outro tópico deste relatório. 

 

5. Problemas relacionados à comunicação interna 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 

AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 
 

Ficaram evidenciadas, através dos relatos dos servidores, as grandes dificuldades 

vividas em relação à comunicação na Escola politécnica. Os problemas comumente surgem 

dentro dos próprios setores e departamentos, e se estendem até a falha no repasse de 

informações para o público externo. 

 Relacionada ainda à ausência de padronização de procedimentos e de clareza das 

atribuições de cada funcionário/função, a fragilidade na comunicação interna dificulta a 

superação desses problemas, que poderiam ser solucionados ou, ao menos, amenizados 

através do aumento das possibilidades de diálogo entre os interessados/responsáveis e 

consequentemente, uma maior troca de conhecimentos e clareza a respeito das atribuições 

de casa um. 

Um exemplo claro e recorrente dessa falha na comunicação interna é a inexistência 

da prática de informar aos secretários e demais servidores de um departamento a 

respeito de eventos que ocorrerão no próprio local. Isso dificulta que os funcionários 

tenham condições de responder às demandas do público externo interessado, gerando-lhes 

mal-estar pela impossibilidade de exercerem corretamente suas funções, e podendo 

implicar em ruídos e conflitos entre os diversos servidores do departamento. 

  Além desses informes não costumarem ser repassados dentro do 

setor, dificilmente chegam ao próprio diretor da Escola. Outras informações essenciais, 

como a contratação de funcionários terceirizados, projetos e mesmo reformas em setores 

ou departamentos específicos da Escola, muitas vezes não são informados para a direção. 

Isso dificulta um maior controle e organização da Escola, retratados na ausência de uma 

planta atualizada ou mesmo uma relação de profissionais terceirizados. 

A via reversa também parece ser falha: foi relatado que a direção dificilmente 

convoca reuniões informativas ou para tomada de decisões, não sendo incomum o 

início de atividades e encaminhamentos sem a ciência dos servidores. Seguindo o mesmo 

modelo, diferentes setores, coordenações de curso ou departamentos dificilmente reúnem-

se entre si, mesmo quando realizam processos de tramite comum. 
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Mecanismos para facilitar ou sanar essas dificuldades poderiam ser pensados. Visto 

que a comunicação através de email parece ser falha, foi sugerida a adoção de uma 

INTRANET, boletins informativos e reuniões.  

 

6. Problemas relacionados à comunicação com o público externo 

Toda essa dificuldade de comunicação interna acaba, inevitavelmente, por refletir na 

informação disponibilizada para o público externo. É precária a divulgação de 

informações a respeito de atividades realizadas na Escola e a própria sinalização da 

distribuição dos setores/departamentos/salas de aula no espaço físico da 

Politécnica. A desorganização desses dados acaba fazendo com que os visitantes se 

reportem aos primeiros funcionários que tem acesso a fim de sanar suas dúvidas - 

geralmente funcionários da secretaria executiva ou administrativa, que ficam próximos da 

entrada principal da Escola. Além de atrapalhar o fluxo de trabalho desses funcionários, 

muitas vezes eles sequer possuem as informações procuradas, visto os já relatados 

problemas de comunicação interna. 

Ainda sobre esse aspecto, é salutar a subutilização do site da Escola, no qual 

poderiam constar todas as informações pertinentes e atualizadas sobre as atividades 

promovidas pela Unidade. Os funcionários afirmaram que um dos dificultadores de uma 

ação mais efetiva do site era o fato de a página ser bastante confusa e deixar as informações 

importantes “escondidas”. A ausência de um responsável principal por colocar essas 

informações na página da web também corrobora para que este meio de comunicação seja 

deixado de lado.  

 

7. Problemas de organização/ manutenção do espaço físico 

Funcionários de diversos setores e laboratórios referiram-se às coletas de materiais 

inservíveis como insuficientes para a demanda decorrente de obras e outros, o que leva, muitas 

vezes, a distribuição desses materiais por locais inadequados, como os corredores da Escola . 
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As reclamações foram direcionadas, principalmente, à periodicidade destas coletas, dita como 

muito espaçada para suprir as necessidades de descarte; mas também houve relatos a respeito 

de alguns setores não terem sido informados ou atendidos no último recolhimento realizado. 

Esta segunda reclamação faz referência ao problema já discutido neste relatório sobre as falhas 

na comunicação interna da Politécnica.  

Já os materiais não residuais a serem tombados ou ainda não encaminhados aos setores 

de destino colaboram também para a falta de organização do espaço físico da Escola, uma vez 

que não há um local apropriado na Escola para seu armazenamento. As salas de Contabilidade 

e do CPD (interno), por exemplo, vem sendo utilizadas indevidamente como depósito deste 

tipo de materiais, tais como computadores não tombados.  

A estas questões de aproveitamento do espaço somam-se as mudanças e obras feitas por 

departamentos e laboratórios que não são informadas à diretoria, causando a desatualização 

da planta da Politécnica e consequente desconhecimento das necessidades destes setores, tais 

como o supracitado recolhimento de inservíveis. Essa lacuna nas informações atinge também o 

monitoramento das mudanças em relação à rede elétrica e de internet dos locais modificados. 

Neste ponto foram relatadas ocasiões em que laboratórios buscaram o CPD para resolver 

problemas de rede decorrentes de mudanças estruturais que haviam sido feitas sem a consulta 

prévia com o setor. Recaindo assim no problema já referido de comunicação e utilização 

inadequada dos serviços que teoricamente são prestados pelos setores da própria Escola. 

Os funcionários demonstraram haver uma demanda voltada às atribuições que recaíam 

no NUMEP, antigo núcleo de manutenção da Escola, que foi extinto. Relataram haver, em 

consequência disso, sobrecarga na Chefia de Apoio -atualmente com um funcionário- a fim de 

suprir as exigências de manutenção de toda a Escola.  

Outro ponto suscitado nos encontros foi mais específico ao NST, os funcionários do setor 

se referiram a um incômodo constante na sala em que trabalham por consequência de um 

catavento recentemente instalado no andar superior. O barulho gerado pelo aparelho tem 
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afetado a qualidade do ambiente e consequentemente o bem estar e a capacidade produtiva 

dos funcionários do NST. 

 

8. Problemas ligados à segurança  

Foram detectados diversos problemas relativos à questão da segurança na Escola 

Politécnica, que tem como principais agravantes o fato do serviço de segurança oferecido pela 

UFBA ser apenas patrimonial e pela característica da Escola de receber muitas visitas 

diariamente, comumente de passantes que usam a Escola como “atalho”.  A diversidade dos 

acessos de entrada, somada à utilização da Escola como passagem para o Campus de Ondina, 

por exemplo, elevam o fluxo de pessoas para além dos usuários diretos, como alunos de 

engenharia, professores e funcionários, dificultando o controle das pessoas transitam no local. 

O clima de insegurança com o qual os servidores afirmaram conviver é corroborado 

também pela ocorrência de furtos de objetos pessoais dentro da Escola, que não vem sendo 

evitados pela existência das câmeras de filmagem instaladas na Escola. 

Também foi relatado que a unidade necessita de um programa de proteção ao trabalho, 

considerando que na Escola são realizadas atividades de risco. Esse programa diria respeito 

tanto às condições objetivas de segurança, tais como a existência de portas de emergências nos 

laboratórios, quanto a retomada da CIPA.  

 

Sugestões 

Com base no diagnóstico realizado e análise dos problemas apresentados, foram 

elaboradas sugestões de encaminhamento e intervenção, a serem analisadas e posteriormente 

implantadas, contando com o apoio da Comissão de Avaliação e Desenvolvimento Institucional 

nesse processo. 
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As sugestões são: 

 Criação de uma equipe de apoio às mudanças, composta por funcionários da própria 

Escola Politécnica, contando com um funcionário fixo e os demais variáveis, a depender da 

frente de trabalho desenvolvida.  

Comunicação 

  Implementar uma campanha de divulgação do processo de mudança da Escola Politécnica 

voltada aos públicos interno e externo: 

-  Criação de material gráfico a ser exposto na Escola; 

-  Utilização do outdoor da UFBA; 

-  Atualizações no site da Politécnica; 

 Sensibilizar os servidores e gestores da Escola para a importância das reuniões e a da 

objetividade e periodicidade em sua realização; 

 Implantar uma INTRANET a fim de melhorar o fluxo de Informações entre os servidores de 

toda a Escola, priorizando informações essenciais para o funcionamento da Politécnica; 

 Reativar a televisão interna com atualização de conteúdos informativos sobre a agenda de 

eventos ocorridos na Escola Politécnica; 

  Reformular o site da Escola, a fim de facilitar o acesso a informações importantes; 

 Atribuir responsáveis pela organização das informações sobre cursos, eventos e projetos 

ocorridos na Escola e sua divulgação através da atualização constante do site e da televisão 

interna; 

 

Organização do espaço e segurança 

 Criar mapas dos andares e placas de sinalização:  

- Placas de entrada: a serem fixadas na parte externa do prédio da Escola como forma de 

orientar o público para a porta de acesso mais rápido ao local desejado dentro da 

Politécnica; 

- Placas “genéricas”: a serem fixadas nos principais acessos, contendo informações 

referentes à localização dos principais setores/ambientes da Escola; 
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-Placas específicas: a serem fixadas em cada andar contendo informações mais detalhadas 

sobre a disposição de cada setor/ambiente do pavimento;  

  Criar um depósito para armazenar material de expediente; 

 Criar um programa de proteção ao trabalho e retomada da CIPA; 

  Criar crachás de identificação para uso obrigatório dos funcionários; 

 

Integração e socialização dos funcionários 

 Estabelecer um processo de socialização inicial dos novos funcionários: 

- Apresentar a Escola Politécnica, levando os novos servidores a conhecer os principais 

setores e suas funções; 

- Determinar treinamentos mínimos a serem ministrados para os servidores que ingressam 

na Escola, pautados nas necessidades da prática cotidiana nos setores em que serão 

alocados; 

  Promover espaços de integração entre os funcionários, como encontros de 

confraternização, com certa periodicidade; 

 

Padronização de procedimentos 

 Descrever e divulgar procedimentos operacionais. Essa atividade será realizada pela 

Comissão de Avaliação e Desenvolvimento juntamente com os funcionários da Escola e 

deve ter como uma das principais consequências a formalização das atribuições de cada 

setor; 

 

 Secretarias Unificadas 

 Investigar a possibilidade de implantar uma Secretaria Unificada através de visitas a 

Unidades que utilizam esse modelo e discussão entre os envolvidos; 

 

Planejamento Estratégico 

 Implementar um Planejamento Estratégico. 
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Considerações finais 

Em decorrência das entrevistas e reuniões realizadas, a Comissão pôde 

compreender melhor o funcionamento administrativo da Escola Politécnica e as 

dinâmicas de trabalho dos diversos setores. Foi perceptível o esforço, tanto da 

Diretoria quanto dos funcionários para que o diagnóstico fosse realizado e para 

apoiar as mudanças a serem implantadas. A demanda por uma melhoria no 

funcionamento administrativo da Escola se expande além da necessidade de 

qualificação dos serviços prestados ao público externo, alunos e docentes e traz em 

seu escopo uma intenção de facilitar os processos de trabalho e, 

consequentemente, promover um ambiente mais satisfatório para o quadro de 

funcionários da Politécnica.  

Os aspectos suscitados neste diagnóstico pouco diferem do quadro geral 

encontrado nos demais órgãos da UFBA, revelando uma situação generalizada e de 

longo histórico na universidade, que necessita de processos gradativos para sua 

modificação. Os encaminhamentos propostos e o comprometimento dos servidores 

para a reestruturação administrativa da Politécnica são movimentos iniciais em 

direção às melhorias na instituição. Neste sentido, a Comissão de Avaliação e 

Desenvolvimento Institucional estará disponível para acompanhar a Escola 

Politécnica no andamento desse processo. 
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Comissão de Avaliação e Desenvolvimento Institucional 

 

Missão 

Gerar e disseminar conhecimentos e informações diagnósticas sobre a 

UFBA, atuando no aprimoramento dos processos de gestão e de 

trabalho, tendo em vista a melhoria contínua dos produtos devolvidos à 

sociedade.  

 

Visão 

Ser reconhecido pela comunidade acadêmica da UFBA como órgão de 

excelência no campo da avaliação e desenvolvimento institucional, a 

partir dos impactos das ações implementadas. 

 

Valores 

Competência e rigor técnico científico – Desenvolver ações pautadas no 

uso de modernas tecnologias de avaliação e intervenção apoiadas em 

modelos teóricos e práticos válidos e fidedignos.  

Ética – Assegurar que todas as informações geradas sejam autênticas e 

preservadas no necessário sigilo e que as intervenções sejam 
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conduzidas de maneira a manter a integridade moral e psicológica de 

indivíduos e grupos. 

Respeito à diversidade – Considerar a diversidade de indivíduos, grupos 

e unidades organizacionais como fator de enriquecimento e 

desenvolvimento da instituição, buscando integrá-la de forma 

construtiva para o alcance dos objetivos da universidade. 

Compromisso Social – Atuar alinhado com a missão da UFBA como 

instituição pública e seus compromissos com as demandas da realidade 

local, regional e nacional. 

Participação coletiva – Articular os modos de operar com parceiros 

internos criando espaços colaborativos na condução de diagnósticos e 

intervenções. 

Cooperação – Promover e solidificar redes interinstitucionais de 

parceria para a troca de experiências e aprimoramento das ações de 

avaliação e intervenção. 
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Apresentação 

Atendendo à solicitação da Pró-Reitora de Planejamento e 

Orçamento da UFBA de padronização dos procedimentos do setor 

de Apoio Administrativo (ADM) da PROPLAN, a Comissão de 

Avaliação e Desenvolvimento Institucional dedicou-se à 

identificação e ao mapeamento das rotinas administrativas, 

descrevendo-as e construindo os procedimentos operacionais 

(PO) relativos às principais atividades desenvolvidas no Setor. 

Seguindo o método padrão da Comissão, foi realizado também um 

diagnóstico das principais dificuldades percebidas no setor 

através de entrevistas individuais realizadas com os funcionários 

e da aplicação de um instrumento de Análise de Cargos a fim de 

identificar as atribuições de cada funcionário e os requisitos 

básicos para a execução de seu trabalho. 

Em resumo, o trabalho no Apoio Administrativo consistiu 

em: 

1. Descrição de 5 (cinco) procedimentos operacionais que se 

encontram anexos; 

2. Realização de entrevistas de diagnóstico; 

3. Aplicação do Instrumento de Análise de Cargos, levantando as 

atividades executadas, materiais, tecnologias e programas de 

computação utilizados além dos conhecimentos e habilidades 

necessárias para a realização das tarefas; 

4. Sugestões de melhoria, elaboradas a partir do diagnóstico 

realizado no Setor com o intuito de oferecer sugestões de 
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encaminhamento para resolução de alguns dos problemas 

identificados. 

Descrição dos processos do Apoio Administrativo 

O trabalho de padronização consistiu na formalização das 

rotinas administrativas que foram mapeadas, descritas e 

transformadas em procedimentos operacionais e fluxogramas. 

Esses instrumentos têm como finalidade apresentar um conjunto 

de informações sob a forma de etapas sequenciais verificáveis que 

possam orientar o trabalho e subsidiar treinamentos do Setor. 

Inicialmente, é importante observar que na Universidade 

prevalece o conhecimento organizacional em seu formato tácito, 

aquele que está localizado nas pessoas, o que gera a 

particularização da informação sobre o funcionamento dos 

diversos setores e sobre a forma como se desenvolvem as diversas 

rotinas administrativas. As consequências mais visíveis dessa 

situação são os conflitos de informação sobre como realizar uma 

tarefa qualquer e o retrabalho. Nesse sentido, a descrição dos 

processos de trabalho e a criação dos procedimentos 

operacionais, realizadas pela Comissão, configuram-se como etapa 

inicial no processo de tornar explícito e acessível o conhecimento 

organizacional e estabelece, de forma clara e inequívoca, as etapas 

necessárias para a execução das rotinas de trabalho no setor em 

questão. 

Na tabela baixo apresentamos os procedimentos que foram 

mapeados e descritos com os seus respectivos códigos de 

identificação. 
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Nome do Procedimento: 
Identifica

ção: 

Solicitação de Crédito 

PO/PROPLAN/

ADM/01 

Solicitação de Prestação de Serviço 

PO/PROPLAN/

ADM/02 

Alienação de Bens 

PO/PROPLAN/

ADM/03 

Controle de Material de Expediente 

PO/PROPLAN/

ADM/04 

Tombamento 

PO/PROPLAN/

ADM/05 

Os procedimentos foram elaborados de acordo com padrão 

estabelecido pela Comissão de Avaliação e Desenvolvimento 

Institucional. Cada procedimento recebeu um código de 

identificação único e específico para a versão apresentada. Esse 

código permite uma identificação clara e precisa do procedimento 

sempre que necessário e delimita a unidade e o núcleo onde o 

procedimento se desenvolve, recebendo, adicionalmente, um 

número sequencial específico para cada procedimento organizado 

em ordem crescente. 

Diagnóstico Organizacional  

O diagnóstico foi realizado com base em entrevistas 

semiestruturadas com funcionários do Setor realizadas no próprio 

local de trabalho e abordou elementos gerais do funcionamento 

do Apoio Administrativo. As questões foram elaboradas com o 
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objetivo de levantar a percepção dos funcionários sobre as 

atividades desenvolvidas, as dificuldades na sua realização e suas 

sugestões de melhoria. Informações relevantes a respeito da 

dinâmica do setor foram também identificadas a partir dos 

resultados da Análise de Cargos, sendo utilizados para enriquecer 

e complementar os dados coletados a partir das entrevistas.  

É importante observar que parte expressiva dos problemas 

encontrados no Apoio Administrativo não difere daqueles 

presentes nos diversos órgãos administrativos da Universidade 

Federal da Bahia, o que revela a necessidade de uma abordagem 

sistêmica para a efetiva solução dessas dificuldades. 

1.  Qualificação e treinamento 

Com a realização do processo diagnóstico no Setor, foi 

possível identificar a existência de lacunas na qualificação dos 

funcionários, causado pela ausência de uma socialização inicial e 

treinamentos específicos que os capacitem na realização de suas 

atividades, principalmente aquelas que envolvem domínio de 

sistemas de informação. Como alternativa a essa falta de domínio 

sobre as tarefas executadas por parte de alguns funcionários, 

geradora de erros e retrabalho, a chefe do setor optou por 

estabelecer uma divisão informal das atividades do Apoio 

Administrativo, cujo critério foi o desempenho e a qualificação dos 

funcionários. 

 Uma parte da equipe, composta pela chefe do setor e dois 

outros funcionários – um concursado e um terceirizado – é 

responsável pelas “atividades administrativo-financeiras”, de 

maior complexidade (principalmente aquelas atividades descritas 
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nos procedimento de Solicitação de Crédito e Solicitação de 

Prestação de Serviços); Dois outros funcionários – um concursado 

e outro terceirizado – são responsáveis pelas atividades 

relacionadas ao controle de materiais de expediente/do 

almoxarifado (atividades descritas nos procedimentos de Alienação 

de Bens, Controle de Material de Expediente e Tombamento); E uma 

funcionária concursada tem sob sua responsabilidade atividades 

referentes ao protocolo e arquivamento dos documentos do setor.  

Foi verificado que a funcionária responsável por realizar as 

atividades de protocolo e arquivamento não dá conta da demanda 

de trabalho, apresentando baixa produtividade, grande número de 

faltas e erros na execução das atividades. Por sua vez, a atual chefe 

não se sente “à vontade”, “capaz”, “respaldada” para cobrar a 

mudança de comportamento de uma funcionária que já tem mais 

de 30 anos de experiência na UFBA, preferindo acumular tarefas e 

evitar o retrabalho. Em relatos, a chefe afirma que “alguém tem 

que realizar essas atividades, se não for eu vai ser pior lá na frente 

quando eu procurar um documento e ele não estiver disponível, 

quando a auditoria vier e eu não puder comprovar”. 

Essa mesma atitude pode ser verificada em relação aos 

procedimentos de controle de material de 

expediente/almoxarifado. A fim de evitar retrabalhos, a chefe do 

setor acaba acumulando atividades junto a outro funcionário, por 

considerá-lo competente e qualificado e acreditar que, assim, 

diminuiria o número de erros no trabalho produzido pelo setor. 

Contudo, a opção por essa modalidade mais limitada de divisão de 

tarefas, ainda que justificada, não vem impedindo que os erros 

aconteçam e proporcionando um fluxo de trabalho mais eficiente. 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 

AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 
 

Segundo a pró-reitora de planejamento, muitos processos 

continuam voltando constantemente ao Apoio Administrativo 

para serem corrigidos, apontando a disfuncionalidade da 

organização interna das atividades no setor.  

Esses aspectos levantam a questão do despreparo dos 

funcionários para a execução de suas atribuições, evidente tanto 

pelo número de erros nas atividades do setor quanto pelo próprio 

discurso dos funcionários, que alegaram não terem sido treinados 

para o manejo dos sistemas utilizados em seu trabalho 

(COMPRASNET, por exemplo) nem passado por uma socialização 

inicial no setor, não recebendo uma instrução formal sobre suas 

atividades. Os treinamentos disponibilizados não atendem às 

demandas específicas das atividades, são limitados aos 

funcionários concursados, que, no caso do Apoio Administrativo, 

correspondem à somente metade do pessoal, e não são 

devidamente divulgados aos interessados. Dessa forma, os 

servidores ficam dependentes de uma socialização informal 

dentro do setor para aprenderem sobre suas funções, o que 

demanda um investimento de tempo de outros funcionários, 

concorrente com suas responsabilidades rotineiras. Percebe-se, 

portanto, a necessidade de um conjunto obrigatório de 

treinamentos que garanta aos funcionários certos conhecimentos 

básicos para a realização das principais atividades do setor. 

Ainda que haja uma divisão desigual do trabalho, a avaliação 

geral a respeito do funcionamento do setor e dos relacionamentos 

interpessoais foi positiva. Essa assimetria parece incomodar mais 

aqueles que têm menos atribuições do que aos que centralizam as 

atividades, que ao serem “desqualificados” para a realização de 
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uma série de atividades sentem-se desvalorizados e 

desmotivados, o que explicaria a sua baixa produtividade e 

empenho na realização das tarefas. 

 

2.  Mecanismos de coordenação 

A dificuldade em estabelecer uma divisão funcional das 

tarefas e o seu devido acompanhamento retratam fragilidade no 

estabelecimento de mecanismos de coordenação e controle no 

setor de Apoio Administrativo. Essa mesma questão se evidencia 

na extinção das reuniões internas, antes ocorridas de maneira 

periódica, justificada pela dificuldade em se discutir pautas 

importantes de forma objetiva. A supressão dos momentos de 

reunião que, segundo relatos haviam se tornado espaço para 

queixas e discussões despropositadas, deixam uma lacuna 

gerencial, dificultando o acompanhamento das atividades e uma 

visão mais global do setor por parte dos funcionários, 

individualizando as decisões. 

 A chefe do setor afirmou também ter dificuldades em 

realizar reuniões com as demais coordenações e com a direção da 

Pró-Reitoria, principalmente por dificuldade de conciliar as 

agendas. Anteriormente, essas reuniões aconteciam de forma 

periódica para a discussão de problemas, encaminhamentos e 

para a abordagem de assuntos que dependem de outras 

instâncias. A extinção desses momentos acaba, muitas vezes, por 

atrasar e dificultar as atividades do Apoio Administrativo.  
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3. Outros problemas encontrados  

Além dessas questões, os funcionários afirmaram existir 

uma problemática quanto ao controle dos materiais de expediente 

– que abastecem todo o prédio da Reitoria – visto o pouco espaço 

físico do almoxarifado. A sistematização dessa atividade até o 

presente momento se dá através da utilização de uma planilha no 

Excel, um método que não dá conta das necessidades da tarefa e 

tem a previsão de ser substituído pelo SIPAC, cuja implantação 

não tem data definida.  

Outra atividade do setor que demanda maior controle é o 

registro sobre a qualidade dos serviços contratados, havendo uma 

lacuna de informações que facilitem na decisão sobre quais 

prestadores de serviço/fornecedores devem ser contatados (um 

sistema de registro e qualificação de fornecedores).  

Foram também recorrentes entre os funcionários queixas a 

respeito do volume de ligações recebidas no setor, que 

interrompem frequentemente o processo de trabalho e sobre a 

falta de especificações para a realização da compra de materiais 

por parte das unidades solicitantes, “obrigando” o Apoio a buscar 

a complementação dessas informações e atrasando o processo. 

O setor de Apoio parece executar ainda outras atividades 

que não estariam sob a sua responsabilidade, como os processos 

referentes ao empenho de diárias, que segundo eles, deveriam ser 

realizados pela secretaria do Gabinete. 
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Sugestões: 

Com base no diagnóstico realizado e análise dos problemas 

apresentados, foram elaboradas sugestões de encaminhamento e 

intervenção, a serem analisadas pelo setor e posteriormente 

implantadas, contando com o apoio da Comissão de Avaliação e 

Desenvolvimento Institucional nesse processo. 

As sugestões são:   

2. Realização de treinamentos específicos para a realidade de 

trabalho no setor, identificados a partir dos resultados obtidos 

pela Análise de Cargos e a serem discutidos com toda a equipe; 

por exemplo: Legislação referente à compra de bens públicos e 

orçamento público e COMPRASNET; 

3. Estabelecer um processo de socialização inicial dos novos 

funcionários: 

 Apresentar o Setor de Apoio Administrativo, suas 

principais atividades e estabelecer quais serão as 

responsabilidades do funcionário; 

 Determinar treinamentos mínimos a serem ministrados 

para os servidores que ingressam no setor, pautados nas 

necessidades da prática cotidiana dos funcionários. 

 Investir no processo de implantação do SIPAC, a fim de facilitar 

o controle dos materiais de expediente sob a responsabilidade 

do Apoio Administrativo. 

4. Implementar uma dinâmica de reuniões periódicas com todos 

os funcionários do setor: 
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 Sensibilização da equipe para a importância das reuniões e 

a da objetividade em sua realização; 

 Definição de datas e duração das reuniões; 

 Estabelecimento de pautas básicas a serem contempladas, 

por exemplo: acompanhamento e planejamento das 

atividades da semana, identificação das principais 

dificuldades, encaminhamento de resoluções de problemas 

e feedbacks das atividades realizadas; 

5. Realizar reuniões periódicas ocorridas entre a chefe do Apoio 

Administrativo, as coordenações e direção da Pró-Reitoria a fim 

de que seja realizado um melhor acompanhamento das atividades 

do setor. 

6. Discutir a possibilidade de estabelecer responsável para 

atender às ligações e fazer os devidos encaminhamentos. 

7.   Disponibilizar os procedimentos operacionais mapeados para 

orientar o modo como devem ser realizadas as solicitações de 

bens e serviços às unidades solicitantes.  

8.   Criar um banco de dados a respeito de fornecedores e 

prestadores de serviço anteriormente contratados, a fim de 

compilar de forma organizada seus contatos e informações 

relativas à qualidade dos produtos e serviços realizados. 
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Considerações finais: 

Ao longo das visitas realizadas pela Comissão ao Apoio 

Administrativo foi possível compreender melhor a dinâmica de 

trabalho do setor, considerando as demandas, dificuldades e as 

estratégias assumidas para manter seu funcionamento. O 

despreparo de alguns funcionários, por vezes somado a casos de 

descomprometimento, terminam por resultar em uma baixa 

produtividade, acúmulo de atividades por alguns dos servidores 

do setor e abandono de tarefas gerenciais essenciais, quadro 

recorrente na realidade de UFBA. 

Durante esse processo, devido ao período de férias de alguns 

funcionários, algumas das entrevistas tiveram que ser adiadas, 

atrasando a finalização do diagnóstico organizacional do setor. 

Apesar dessa dificuldade, de forma geral, os servidores foram 

bastante colaborativos, participando sempre que solicitados. 

A situação encontrada no setor de Apoio Administrativo 

pouco difere dos demais órgãos da UFBA, revelando uma situação 

generalizada e de longo histórico na universidade que necessita 

de processos gradativos para sua modificação. Os procedimentos 

descritos e os encaminhamentos propostos a partir do diagnóstico 

são os passos iniciais em direção à mudança. Nesse sentido, a 

Comissão de Avaliação e Desenvolvimento Institucional estará 

disponível para acompanhar o setor na realização dessas 

atividades. 
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