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1. INTRODUÇÃO 

 
 

 O Instituto Multidisciplinar em Saúde (IMS) está localizado no Campus Anísio Teixeira 
(CAT), no Município de Vitória da Conquista-Ba e foi criado como Unidade Universitária pela 
Resolução n0 02/2005 do Conselho Universitário, de 18 de julho de 2005. O seu atual regimento 
interno foi aprovado no dia 26/10/2012, pela Resolução 05/2012-CONSUNI.  

O relatório aqui apresentado é referente ao exercício 2015 do IMS, onde constam 
informações sobre o ensino de graduação, de pós-graduação, projetos de pesquisa e extensão, 
serviços prestados/atendimentos, convênios e cooperações. 
     O Instituto Multidisciplinar em Saúde está organizado conforme a seguinte estrutura básica: 

I- Congregação; 
II-  Diretoria; 
III-  Coordenação Acadêmica; 
IV-  Colegiados dos cursos; 
V- Núcleos Acadêmicos; 
VI-  Coordenação Técnica, Administrativa e Financeira; 
VII-  Biblioteca. 

 
Atualmente são oferecidos no IMS seis cursos de graduação, dois mestrados, um doutorado e 

uma residência multiprofissional. A implantação do curso de medicina foi aprovada pelo CAE e 
ocorrerá no primeiro semestre de 2016. Também, começará em 2016 o mestrado em saúde coletiva, 
aprovado pela CAPES em dezembro de 2015. 

 O Instituto conta, ainda, com cinco núcleos acadêmicos, constituídos por docentes e quatro 
núcleos administrativos, constituídos por servidores técnicos. 
 A Direção do IMS coordena e supervisiona as atividades desenvolvidas por todos os 
setores/núcleos do Instituto, provendo, na medida do possível, as condições necessárias ao bom 
andamento da Instituição, além do permanente contato com a Administração Central da 
Universidade e outras instâncias necessárias. 

Dentre os principais objetivos desta gestão, está o foco de primar pela execução de um 
serviço público de qualidade a todos os usuários e membros da comunidade universitária, 
desenvolvendo em seu planejamento, políticas voltadas para a melhoria contínua, tanto na estrutura 
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física quanto na organizacional, visando a interação entre os segmentos da comunidade 
universitária. 

Este relatório contempla descrições das atividades realizadas durante o ano de 2015, 
envolvendo todos os setores administrativos e acadêmicos do IMS/UFBA. A Gestão do IMS luta 
cotidianamente pela consolidação do Campus Anísio Teixeira, da Universidade Federal da Bahia. 
 
  
 
2. INDICADORES DA UNIDADE 
 
 
 
2.1 - Indicadores relacionados aos discentes (graduação e pós-graduação) 
 
 O Instituto Multidisciplinar em Saúde possui seis cursos de graduação, a saber: 
Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Ciências Biológicas, Biotecnologia e Psicologia.  
 Atualmente há três programas de Pós-Graduação: Programa Multicêntrico de Pós-
Graduação em Ciências Fisiológicas, nível Mestrado e Doutorado, Mestrado em Biociências e 
Residência Multiprofissional. 
 O total de alunos ativos, conforme dados gerenciais do Sistema Acadêmico, dezembro/2015, 
está apresentado no Quadro 1.  
 
Quadro 1- Distribuição do número de alunos matriculados por cursos do Instituto Multidisciplinar em 
Saúde. 

CURSO Matriculados Matrículas ativas 
Enfermagem 124 145 

Farmácia 170 184 
Nutrição 135 147 

Ciências Biológicas 84 98 
Biotecnologia 129 152 

Psicologia 177 194 
Mestrado em Ciências Fisiológicas 7 7 
Doutorado em Ciências Fisiológicas 10 10 

Mestrado em Biociências 31 31 
Residência Multiprofissional 9 9 

TOTAL 876 977 
 
    
2.2-Indicadores relacionados aos docentes 
 
 O quadro total de docentes efetivos do IMS-CAT-UFBA é de 89 docentes efetivos, havendo 
uma docente em lotação provisória, uma vaga para professor titular com edital em andamento, o 
que totaliza 91 vagas docentes. Também, o IMS recebeu em 2015, 30 códigos de vaga para 
contratação de professores para atuarem no curso de medicina, sendo que destas, 10 vagas já estão 
em processo de concurso público, com as inscrições homologadas. 
 Do quadro geral de professores, quatro professoras estão afastadas para acompanhamento de 
cônjuge e uma em readaptação. 
 Considerando-se os afastamentos para qualificação, licença maternidade, acompanhamento 
de cônjuge e demandas acadêmicas específicas dos cursos de graduação, em 2015 o IMS contou 
com 21 professores substitutos, sendo que destes, cinco foram temporários, portanto, não tinham 
vinculação a afastamento de docentes do quadro efetivo. 
 É importante destacar que o mestrado em Biociências titulou, em 2015, 10 mestres e que a 
publicação de artigos em revistas de grande circulação atingiu o numero de 16, o que reflete o 
crescimento deste programa. 
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2.3-Indicadores relacionados aos servidores técnico-administrativos 
  

O IMS conta com 56 servidores técnico-administrativos efetivos e 55 servidores 
terceirizados. Os servidores efetivos estão alocados em quatro núcleos administrativos e os 
servidores terceirizados pertencem a 7 distintas empresas prestadoras de serviço. 
 
 
3. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO IMS NO EX ERCÍCIO 2014 
 
    3.1 Atividades desenvolvidas pela Coordenação Acadêmica 
 

1) Organização das matrículas de ingressantes em 2014, matrículas presenciais e ajustes; 
2) Organização e acompanhamento dos processos seletivos, encaminhamento e 

acompanhamento de documentação para emissão dos contratos de professores substitutos; 
3) Organização de documentação e elaboração de planilhas para a visita de reconhecimento do 

MEC para o curso de Psicologia; 
4) Organização junto com a Secretaria dos Colegiados e Secretaria Acadêmica da atualização 

cadastral para alunos inscritos no ENADE 2014; 
5) Acompanhamento do processo de implantação da matriz 2013.1 do curso de Ciências 

Biológicas; 
6) Implantação junto com o NUPAC de proposta de preenchimento eletrônico das cadernetas, 

Revisão das rotinas dos Secretariados de Colegiados e Secretaria Acadêmica para 
elaboração de minuta de atribuições que serão incorporadas na proposta da Norma Interna 
da Coordenação Acadêmica. 

7) Avaliação dos registros acadêmicos efetuados na unidade pelos servidores da Secretaria 
Acadêmica; 

8) Atualização e acompanhamento das rotinas acadêmicas interna do IMS. 
 
 

3.1.1 Principais atividades desenvolvidas pelos Colegiados 
 
 

1) Recepção dos calouros com apresentação das orientações gerais e estruturas do IMS; 
2) Distribuição dos docentes dos cursos para Orientação Acadêmica; 
3) Organização dos programas dos componentes curriculares; 
4) Emissão de parecer referente às demandas de discentes; 
5) Realização de reuniões ordinárias e extraordinárias; 
6) Acompanhamento da migração entre as matrizes curriculares;  
7) Realização dos planejamentos acadêmicos, matrícula presencial e ajuste de matrículas; 
8) Organização e acompanhamento do ENADE 2014; 
9) Organização da documentação para avaliação curricular e demais procedimentos para as 

turmas de concluintes; 
10) Mediação de novos convênios de concessão de estágio; 
11) Realização de processos seletivos para a pós-graduação e abastecimento dos sistemas 

CAPES; 
12) Revisão dos Regimentos/Regulamentos Internos; 
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    3.2 Coordenação de Pesquisa e Extensão 
 

A Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX) tem por principais objetivos: implementar 
ações de apoio à pesquisa e desenvolvimento tecnológico; estimular a participação de discentes nos 
programas de iniciação científica, tecnológica e de extensão e fomentar a articulação entre o IMS e 
a sociedade, por meio das atividades de extensão.  
 
3.2.1 Principais atividades 
 

1. Avaliação e registro dos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no IMS por meio do 
Comitê Interno de Inovação, Pesquisa e Extensão (CIIPE)  

2. Interlocução com as Pro-reitorias de Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI) e Extensão 
(PROEXT), para adaptação das políticas de pesquisa e extensão a realidade do IMS e 
resolução de pendências de discentes e docentes em relação a projetos; 

3. Apoio aos proponentes na submissão e envio de documentos referentes aos Programas de 
Bolsas (PIBIC, PIBIT, PIBIEX, PERMANECER, etc); 

4. Recepção e encaminhamento de documentos referentes a projetos de pesquisa; 
5. Divulgação de editais de pesquisa e extensão publicados por agências de fomento; 
6. Apoio na organização e participação de eventos de extensão realizados no IMS (workshops, 

cursos, seminários, etc) 
7. Apoio à Comissão de Implantação do Programa de Mestrado em Saúde Coletiva;  

 
a) Eventos organizados 

 
       Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) – 19 a 21 de outubro de 2015 
 
 

b)   Eventos com apoio direto da COPEX 
 

II Workshop de Empreendedorismo e Inovação –  27 de maio de 2015 

Workshop “Novas Terapias Fotônicas (luz) na Área da Saúde”  - 29 de novembro de 2015 
 

3.2.2 Projetos de pesquisa, de extensão, publicações e bolsas de pesquisa. 
 

Quadro 2 - Projetos de pesquisa contemplados em editais 
DOCENTE/PESQUISADOR AGÊNCIA EDITAL VALOR (R$)  

AMÉLIA CRISTINA MENDES DE 
MAGALHÃES GUSMÃO 

CNPq CNPQ Nº 14/2013 - 
UNIVERSAL / UNIVERSAL 

 

 
R$ 29.984,50 

AMÉLIA CRISTINA MENDES DE 
MAGALHÃES GUSMÃO 

FAPESB EDITAL REDES FAPESB 
011/2014 

 
R$ 199.998,20 

GILVANÉIA SILVA SANTOS UFBA EDITAL 04/2014 PRODOC R$ 14.598,00 

LEANDRO MARTINS/ROBSON 
AMARO 

FAPESB EDITAL 14/2013 R$149.976,38 

LUCAS MIRANDA MARQUES  
FAPESB 

EDITAL Nº11/2013 - 
PROJETO DE PESQUISA EM 

REDES 

R$ 137.083,15 

LUCAS MIRANDA MARQUES FAPESP EDITAL FLUXO CONTÍNUO R$ 109.588,00 

LUCAS MIRANDA MARQUES CNPq EDITAL Nº14/2014 - 
UNIVERSAL 

R$ 30.000,00 
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LUCAS MIRANDA MARQUES FAPESB EDITAL Nº03/2015 R$ 140.000,00 

LUCAS MIRANDA MARQUES E 
REGIANE YATSUDA 

 
FAPESB 

EDITAL Nº11/2014 - 
PROJETO DE PESQUISA EM 

REDES 

 
R$ 172.037,50 

PATRÍCIA LOPES LEAL FAPESB FAPESB/SEMA N°2/2014 R$ 257.061,22 

REGIANE YATSUDA FAPESB REDES R$ 100.000,00 

REGIANE YATSUDA FAPESB EDITAL 03/2015 R$199.400,00 

ADRIANO MAIA DOS SANTOS UFBA EDITAL 04/2014 PRODOC 14.983,00 

VANESSA MORAES BEZERRA UFBA EDITAL 04/2014 PRODOC 14.900,00 

TOTAL  R$ 1.569.609,95 
 
 
Quadro 3 - Projetos de extensão contemplados em editais 

DOCENTE/ 
PESQUISADOR 

AGÊNCIA EDITAL VALOR 
(R$) 

 
 

FRANCINE CRISTINA 
SILVA ROSA 

 
 
 

FAPESB 

EDITAL FAPESB/SECTI N.014/2015. 
POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA - SEMANA NACIONAL DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA/SNCT - 2015 

 
 
 

R$ 10.000,00 
 
 
Quadro 4 - Produção científica dos docentes / artigos publicados. 

NÚCLEO ACADÊMICO QUANTIDADE  

Núcleo de Biointegração (NBio) 25 

Núcleo de Ciências Naturais e Biodiversidade (NCNB) 11 

Núcleo Epidemiologia e Saúde Coletiva (NESC) 6 

Núcleo de Tecnologias, Exatas e Metodológicas (NTEM) 3 

Núcleo Interdisciplinar em Atenção à Saúde (NIAS) 10 

TOTAL 53 
 
 
Quadro 5 - Trabalhos apresentados em congresso 

NÚCLEO ACADÊMICO QUANTIDADE  

Núcleo de Biointegração (NBio) 82 

Núcleo de Ciências Naturais e Biodiversidade (NCNB) 19 

Núcleo Epidemiologia e Saúde Coletiva (NESC) 25 

Núcleo de Tecnologias, Exatas e Metodológicas (NTEM) 11 

Núcleo Interdisciplinar em Atenção à Saúde (NIAS) 32 

TOTAL 169 
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Quadro 6 - Livros e capítulos de livros publicados. 

NÚCLEO ACADÊMICO QUANTIDADE  

Núcleo de Biointegração (NBio) 0 

Núcleo de Ciências Naturais e Biodiversidade (NCNB) 0 

Núcleo Epidemiologia e Saúde Coletiva (NESC) 6 

Núcleo de Tecnologias, Exatas e Metodológicas (NTEM) 0 

Núcleo Interdisciplinar em Atenção à Saúde (NIAS) 5 

TOTAL 11 

 
Quadro 7 - Atividades de extensão realizada 

NÚCLEO ACADÊMICO QUANTIDADE  

Núcleo de Biointegração (NBio) 7 
Núcleo de Ciências Naturais e Biodiversidade (NCNB) 4 

Núcleo Epidemiologia e Saúde Coletiva (NESC) 2 

Núcleo de Tecnologias, Exatas e Metodológicas (NTEM) 6 

Núcleo Interdisciplinar em Atenção à Saúde (NIAS) 9 

TOTAL 28 

 
 
 
Quadro 8 - Quantitativo de bolsas vinculadas à pesquisa e à extensão disponibilizadas aos discentes do IMS. 

Bolsas 

PIBIC Permanecer PIBIEX PET 

104 54 10 84 

 
 
3.3 Coordenação de Assistência Estudantil (COAE) 

 

          A COAE foi criada para ser um braço da PROAE dentro do IMS, com as seguintes 
atribuições: avaliação da situacional contínua dos programas de Assistência Estudantil (auxílios e 
bolsas), incluindo visitas domiciliares; ampliação do suporte social e acompanhamento dos 
discentes; avaliação pedagógica; promoção de ações de integração/convivência universitária na 
esfera da política de saúde, da cultura e das artes. 
 No Quadro 9, está apresentada a evolução do número de auxílios que são “fornecidos” aos 
discentes do IMS através da PROAE.  

Também, cabe ressaltar que o RU fornece uma média diária de 280 refeições, que são 
subsidiadas pela UFBA. 
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    Quadro 9 - Evolução e percentual de discentes que receberam auxílios da PROAE no IMS, período  de  
     2013  a 2015. 
Ano Tipo de auxílio 

Moradia Alimentação Transporte Creche Total 
2013 128 

(50,8%) 
91 

(36,1%) 
27 

(10,7%) 
06 

(2,4%) 
252 

(100%) 

2014 166 
(58,0%) 

84 
(29,4%) 

25 
(8,8%) 

11 
(3,8%) 

286 
(100%) 

2015 195 
(69,6%) 

52 
(18,6%) 

25 
(8,9%) 

08 
(2,9%) 

280 
(100%) 

 
 
3.4 Coordenação Técnica, Administrativa e Financeira (incluindo os núcleos 

administrativos) 
 

A Coordenação Técnica, Administrativa e Financeira coordena e supervisiona as atividades 
do núcleo de documentação, comunicação e tecnologia da comunicação, do núcleo de apoio 
administrativo e do núcleo de apoio a laboratórios. 
 O IMS tem o programa de gerenciamento ambiental, que tem ações direcionadas para o 
controle e descarte de resíduos químicos e biológicos, além de desempenhar a coleta seletiva. 
Também, atua no monitoramento e controle do consumo de água e energia, dentre outras ações. A 
seguir estão apresentados alguns dados relativos ao Programa. 
 

 
Quadro 10 - Quantitativo de vidrarias quebradas e coleta seletiva em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.  

 2011 2012 2013 2014 2015 
Mês Vidrar

ias 
Recicláv

eis 
Vidrar

ias 
Recicláv

eis 
Vidrar

ias 
Recicláv

eis 
Vidrar

ias 
Recicláv

eis 
Vidrar

ias 
Recicláv

eis 
Janeiro - - - 88 - 321 25,8 292 - 142 

Feverei
ro 

- - - 141 37 325 - 270 - 122 

Março - - 7 140 - 311 - 270 - 107 

Abril - 106 77 124 - 383 - 270 43 170 

Maio 65 112 16 86 25 402 - 219 - 123 

Junho - 156 12 68 - 411 - 187 - 134 

Julho - 134 10 57 - 384 8,5 191 - 136 

Agosto - 129 5 26 37,5 445 - 222 - 110 

Setemb
ro 

5 125 10 35 - 465 7,5 192 - 127 

Outubr
o 

68 190 25 275 - 389 29 182 - 103 

Novem
bro 

- 218 33 240 - 372 22,3 207 - 122 

Dezem
bro 

60 147 30 220 19,2 291 - 320 47 126 

TOTA
L 

198 kg 1317 kg 225 kg 1500 kg 118,7 
kg 

4499 Kg 93,1 
Kg 

2822 Kg 90 Kg 1522 Kg 
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Quadro 11 - Quantitativo da coleta dos resíduos químicos (Grupo B), biológicos (grupo A e A3) e 
perfurocortantes (Grupo E) de 2011, 2012, 2013 e 2014.  

 2011 2012 2013 2014 2015 
Mês A A3 B E A A3 B E A A3 B E A A3 B E A A3 B E 

JAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

FEV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MAR - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 98 707,5 29 

ABR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MAI - - - - - - - - - 125 50 25 - - - - - - - - 

JUN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

JUL - - - - - - - - 25 75 50 - - - - - - 237 - - 

AGO - - - - - - - - - - - - - - - - - 70 - 10 

SET - - - - 12 225 150 25 - 75 125 6 - 119 - 26 - - -  

OUT 12 125 25 25 18 75 12 - - 25 - - - - - - - - - - 

NOV 18 - 100 - - - 100 - - - - - - 132 - 17 - - - - 

DEZ 24 75 100 - - 15 100 - - 75 25 - - - - - - - - - 

TOTAL 54 200 225 25 237 40 225 25 25 475 250 31 - 251 - 43 - 405 708 39 
 504 kg 527 kg 781 kg 294 Kg 1152 Kg 

 
 
 

 
              CONSUMO DE AGUA NO IMS – 2015 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMS - 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Referência Consumo  
(m3) 

Valor  
R$ 

JANEIRO 237 3.187,56 

FEVEREIRO 344 4.704,84 

MARÇO 415 5.910,96 

ABRIL 324 4.625,96 

MAIO 285 3.868,21 

JUNHO 300 4.423,25 

JULHO 221 3.237,41 

AGOSTO 152 2.301,41 

SETEMBRO 140 2.119,19 

OUTUBRO 172 2.614,56 

NOVEMBRO 209 3.155,03 

DEZEMBRO 276 4.113,08 

TOTAL 44.261,46 
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CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMS – 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
A administração do Instituto se empenhou em continuar com as suas ações direcionadas para 

a manutenção do ambiente de trabalho agradável e organizado, de modo a superar as adversidades 
apresentadas no cenário nacional, no qual o Governo Federal propôs, desde o início do ano, o 
contingenciamento de recursos em todo o serviço público federal e, em especial, na educação. A 
gestão do IMS manteve o foco nas relações humanas, primando pela valorização das pessoas que 
compõem o quadro de servidores e funcionários terceirizados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data de 

Vencimento 

Mês de 

Referência 

Valor R$ 

23/02/2015 JANEIRO 12.418,46 

20/03/2015 FEVEREIRO 12.522,13 

20/04/2015 MARÇO 20.076,98 

20/05/2015 ABRIL 19.508,04 

22/06/2015 MAIO 20.521,22 

20/07/2015 JUNHO 15.467,57 

20/08/2015 JULHO 13.169,74 

21/09/2015 AGOSTO 11.591,75 

20/10/2015 SETEMBRO 13.217,50 

20/11/2015 OUTUBRO 17.634,17 

21/12/2015 NOVEMBRO 18.292,22 

21/01/2016 DEZEMBRO 17.003,20 

TOTAL 191.422,98 
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3.5 Biblioteca do Campus Anísio Teixeira 

 
Em 2015 a biblioteca foi ampliada em seu acervo e, também, com a disponibilização de 

mais armários, mesa de estudo individual e peças. 
 

Quadro 12. Estatística de circulação de livros por categoria de usuário, na biblioteca do CAT, no  
                    ano de 2015. 

Tipo de usuário 
  

Tipo empréstimo 
  
  

Classificação 
Totais 

 Emp. Dev. Ren. Total 

Aluno de graduação 

Empréstimo Especial 664 664 0 1328 
Local 2 2 0 4 
Normal 9149 9202 13481 31832 
Total 9815 9868 13481 33164 

Aluno Mestrado 
Empréstimo Especial 25 25 0 50 
Normal 183 184 282 649 
Total 208 209 282 699 

Aluno Doutorado 
Empréstimo Especial 0 0 0 0 
Normal 19 20 7 46 
 Total 19 20 7 46 

Servidor Técnico Administrativo 
Empréstimo Especial 40 44 0 88 
Normal 87 86 202 375 
Total  127 130 202 459 

Docente 
Empréstimo Especial 12 10 0 22 
Normal 138 141 210 489 
Total  150 151 210 511 

Professor substituto 
Empréstimo Especial 0 0 0 0 
Normal 34 35 94 163 
 Total 34 35 94 163 

Terceirizado 
Empréstimo Especial 0 0 0 0 
Normal 11 10 0 21 
Total  11 10 0 21 

Aluno Especialização 
Empréstimo Especial 3 3 0 6 
Normal 64 64 78 206 
Total  67 67 78 233 

Total   10431 10490 14354 35275 
 

 
Quadro 13. Novas aquisições para a biblioteca no ano de 2015. 

Tipo de obra Títulos Exemplares Exemplar adicional 

Livros – Compras 245 1523 87 

Livros – Doação 89 141 3 

Total (Compra + Doação) 334 1664 90 

Dissertações 67 67 0 

Teses 5 5 0 

Total Geral 404 1736 90 
 



14 
 

 

 

Quadro 14. Total de títulos e exemplares do acervo da biblioteca. 

      Tipo de obra Catalogado 

 Títulos Exemplares 

Livros 2.588 9559 

Folhetos 7 14 

Trabalhos Acadêmicos 132 142 

Periódicos 25 1159 

CD/DVD 2 7 

Total 2.754 10.881 

      

3.6 Serviço de Psicologia 

O Serviço de Psicologia do Instituto Multidisciplinar em Saúde (IMS) tem como objetivo 
atender a demanda de estágio para os estudantes da graduação em psicologia, propiciando aos 
alunos a prática necessária à formação profissional. As atividades formativas consistem em oferecer 
atendimento clínico para a comunidade de Vitória da Conquista. Os estagiários e os profissionais 
vinculados à clínica proporcionam os serviços de aconselhamento psicológico, avaliação 
psicológica, orientação profissional e psicoterapia para crianças e adolescentes na modalidade 
individual e grupal.  

Neste espaço funciona ainda o ambulatório de Neuropsicologia, projeto permanente de 
extensão, sob a coordenação da Profa. Dra. Patrícia Freitas, que atende crianças e adolescentes com 
transtornos do desenvolvimento, como, por exemplo, paralisia cerebral, síndromes genéticas, 
autismo, TDAH, dislexia, discalculia e retardo mental. Outro projeto em andamento é o de 
responsabilidade da Profa. Dra. Mariana Teles, que oferece psicodiagnóstico, psicoterapia e treino 
cognitivo para idosos portadores de Alzheimer, além de suporte aos cuidadores. Também é 
atividade permanente a oferta de atendimento psicológico e psicopedagógico para discentes do 
IMS, sob responsabilidade da psicóloga da instituição.  

Atualmente, o serviço possui 117 usuários com atendimento em andamento semanalmente. 
Para o período letivo 2015.2, 50 alunos estarão envolvidos diretamente com os estágios clínicos e 
projetos de extensão, o que deve ampliar o número de casos para cerca de 160 usuários, conforme 
previsto no planejamento acadêmico do semestre. Os demais discentes do curso frequentam 
bastante o espaço para atividades de supervisão ou estudos de instrumentos psicológicos, mesmo 
quando não envolvidos diretamente com os estágios clínicos.  
 

 
3.7 Indicadores financeiros 
  

No Quadro 15, estão apresentados os gastos do IMS, via conta própria, no exercício 2015. 
Destaca-se que o orçamento inicial do Instituto, via matriz orçamentária, era de R$ 150.000,00, 
entretanto, este valor não foi repassado pela PROPLAN. Os recursos destinados para o IMS foram 
liberados pela Pró-Reitoria de Planejamento através das constantes solicitações de crédito realizadas 
pela Direção.  

Despesas com combustível, manutenção de veículo e elevadores, água, luz, telefonia, 
proventos (efetivos e terceirizados), correio e internet não são gerenciadas pelo IMS e sim pela 
Pró-Reitoria de Administração da UFBA. Os repasses aos discentes que fazem jus aos auxílios 
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creche, alimentação, moradia, transporte e bolsa permanecer, são realizados pela PROAE. Os 
repasses de bolsas de iniciação científica UFBA, são realizados pela PROPCI. 
 
Quadro 15– Resumo dos valores pré-empenhados  pelo IMS no exercício de 2015*. 

Produto / Serviço Elem. Despesa Valor (R$) 
Despesas com diárias (participação em reuniões 
dos conselhos superiores, viagens de campo, 
realização de concursos e vinda de palestrantes) 

3390.14 ------- 

Auxílios financeiros p/ estudante (viagem de 
campo) 

3390.18 30.000,00 

Material de consumo 3390.30.00 47.924,15 
Despesas com passagens aéreas (participação em 
reuniões dos conselhos superiores, realização de 
concursos e vinda de palestrantes) 

3390.33 ------ 

Indenizações e restituições 3390.93 392,52 
Despesas PJ – Suprimento de fundos 3390.39 2.400,00 
Despesas PJ – Restaurante Universitário 3390.39 517.330,92 
Equipamentos e material permanente 4490.52 265.080,68 

TOTAL  863.128,27 

*Extraído do SIPAC. 

 
 
 
4  - ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS NO EXERCÍCIO 20 15 
 

O ano de 2015 foi, especialmente, de grandes dificuldades administrativas no que tangem à 
liberação de recursos e também em função das longas greves dos servidores técnicos e docentes. 
Entretanto, avanços forma obtidos e estes são resultado da participação de toda a comunidade 
universitária (discentes, docentes e técnicos), do esforço da administração local e do apoio da 
administração central. 
 
 
4.1  - Avanços 

• Autonomia para os processos de emissão de histórico oficial pelo IMS; 
• Implantação do formulário eletrônico para preenchimento dos Planos Individuais de 

Trabalho dos Docentes;  
• Aprovação do curso de Medicina pelo CAE e emissão do ato autorizativo pelo MEC. 
• Participação atuante dos coordenadores de cursos, de núcleos acadêmicos e núcleos 

administrativos; 
• Comprometimento dos servidores efetivos e terceirizados com o bom funcionamento da 

Universidade; 
• Revisão das rotinas administrativas; 
• Atualização constate do site do IMS, com notícias e rotinas; 
• Aumento no número de auxílios PROAE, de modo que todos os alunos que realizaram suas 

inscrições e foram classificados pelo serviço social/IMS foram atendidos; 
• Compra de mais equipamentos para montar o laboratório de habilidades; 
• Ampliação das ações do SIASS; 
• Reconhecimento do curso de psicologia; 
• Implantação da Residência Multiprofissional; 
• Aprovação do Mestrado em Saúde Coletiva; 
• Sensibilização dos colegiados para a necessidade das reformas curriculares; 
• Criação da Assessoria à prática pedagógica; 
• Criação da Coordenação de Assistência Estudantil; 
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• Criação da divisão de suporte em informática; 
• Melhoria na estruturação física da COPEX; 
• Aprovação pelo CONSUNI, a partir de demanda apresentada pela Direção do IMS, da 

alteração do artigo 129 do Regimento Interno da UFBA, que permitirá mais agilidade na 
tramitação de processos de progressão docente. 

• Instalação de wi fi em todo o campus. 
• Aumento do link de internet da RNP para 20 Mbps, além dos 16 Mbps fornecidos pela 

empresa Oi. 
• Implantação do almoxarifado do IMS no módulo do SIPAC. 
 

 
4.2 - Dificuldades  
 

• Greve prolongada dos servidores técnico-administrativos e docentes; 
• Quadro de professores efetivos reduzido, gerando sobrecarga de trabalho em algumas áreas; 
• Dificuldades na comunicação com alguns setores, sobretudo com a SUMAI e PROAD; 
• Dificuldades na aquisição de material para manutenção. O IMS dispõe de uma equipe de 

manutenção, entretanto, não tem verba específica para aquisição de material para esse fim; 
• Falta de repasse de recurso através da matriz orçamentária, sendo que a direção tinha que 

fazer constantes solicitações de crédito à PROPLAN, mesmo para pequenas quantias; 
• Paralisação da obra do prédio administrativo e abandono, por parte da empresa contratada, 

das obras da biblioteca e centro poliesportivo;  
• Redução do quadro de servidores terceirizados e déficit no quadro de motorista (o IMS só 

tem um motorista para uma frota de cinco veículos); 
• Apesar do aumento do link de internet, a velocidade ainda está muito baixa. 
• Interrupção do serviço VOIP; 

 
 

5. METAS PARA 2016 
 

• Aperfeiçoamento das normas internas e revisão do regimento interno do IMS; 
• Continuidade no processo de informatização dos procedimentos acadêmicos e 

administrativos em nível de IMS; 
• Incentivar os projetos de reforma curricular dos cursos de graduação; 
• Implantar, de forma efetiva, o curso de medicina no IMS; 
• Implantar, de forma efetiva, o mestrado em saúde coletiva; 
• Buscar junto à administração central a retomada das obras para o prédio administrativo, 

centro poliesportivo e biotério; 
• Continuar acompanhando e cobrando a aprovação do projeto de desmembramento do IMS; 
• Manter comunicação com toda comunidade universitária, de forma que as ações 

implementadas sejam avaliadas; 
• Lutar por novas vagas de docente para o Instituto; 
• Implantação do preenchimento eletrônico das cadernetas; 
• Lutar pela autonomia administrativa, sobretudo nas ações que envolvem manutenção do 

Campus. 
 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A participação efetiva de todos os segmentos universitários do Campus Anísio Teixeira tem, 

efetivamente, contribuindo para o avanço deste Campus. A autonomia administrativa e 
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acadêmica deverá ser o objetivo de todos e, com ela, o crescimento e reconhecimento da 
UFBA/CAT/IMS no cenário regional. 

Ressalta-se que este foi um ano atípico em que os servidores passaram mais de 120 dias com   
suas atividades interrompidas devido à greve, mas através dos dados numéricos aqui 
apresentados conclui-se que, pelo empenho e responsabilidade demonstrados pelos servidores 
técnicos e docentes, as demandas foram atendidas e o trabalho conjunto produziu resultados 
positivos. 

As dificuldades financeiras enfrentadas pela UFBA também refletiu no processo de compras 
de material de consumo para o IMS em 2015. 
 Lutar pelo desmembramento do IMS é necessário, pois com a autonomia acadêmica e 
administrativa os processos se tornarão ágeis e a expansão da Universidade atingirá um número 
maior de estudantes, contribuindo para o desenvolvimento regional. 
 
 
 

Orlando Sílvio Caires Neves 
Diretor IMS/CAT/UFBA 


