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1. INTRODUÇÃO

O IMS surgiu do projeto de interiorização da UFBA e guiado pelo desejo do Governo
Federal em expandir o ensino superior no país. Tal projeto foi criado visando à ampliação do
número de municípios atendidos pelo ensino público federal no estado da Bahia, aproximando
as unidades de ensino das populações mais distantes dos grandes centros, e contempla três
momentos: inicialmente, a implantação do Campus com três cursos de graduação
(enfermagem, farmácia e nutrição); dois anos após, mais dois cursos (ciências biológicas e
biotecnologia) e, no ano de 2010 e, como parte do projeto REUNI, foi implantado o curso de
psicologia.
O IMS conta atualmente com 82 professores efetivos, 14 professores substitutos, conta
ainda com 3 professores aprovados em concurso, 2 vagas para professor abertas no edital
06/2011, 48 servidores técnicos administrativos e 39 servidores terceirizados. Destaca-se que
por ser uma unidade em construção, a atual direção e sua equipe trabalharam em 2011 no

sentido de sempre buscar o aperfeiçoamento de rotinas já existentes e de realizar intervenções
pontuais, buscando a melhoria administrativa do Instituto.
Conforme artigo 1º do regimento interno, o IMS é definido:
“Art. 1º - O Instituto Multidisciplinar em Saúde (IMS) do Campus Anísio Teixeira (CAT), no
Município de Vitória da Conquista, criado como Unidade Universitária por Resolução do
Conselho Universitário, é o órgão de execução de atividades acadêmicas e de lotação de
pessoal docente e técnico-administrativo e de alocação de cursos de graduação e pósgraduação.”
Sendo atribuição do diretor:
“Art. 13º - São atribuições do Diretor: ...
VI - apresentar, anualmente, ao Reitor e à Congregação o Relatório acadêmico,
administrativo e financeiro da Unidade Universitária;”

2. O RELATÓRIO
O relatório aqui apresentado é referente ao exercício 2011 e está dividido em quatro
tópicos, a saber: atividades acadêmicas, atividades de pesquisa e extensão, atividades
administrativas/financeiras e análise crítica dos resultados de 2011.

2.1 ATIVIDADES ACADÊMICAS
As atividades acadêmicas no IMS são gerenciadas pela Coordenação Acadêmica, que
é composta pela coordenadora acadêmica, pelos coordenadores dos cursos de graduação, pela
coordenadora do Programa Multicêntrico de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas, pelo
representante dos Núcleos Acadêmicos e representante discente.
A estrutura adotada pela unidade é não departamental, e a coordenação acadêmica
assume atividades relacionadas à alocação de docentes, planejamento acadêmico junto com os
coordenadores de colegiados, supervisão das atividades dos docentes, apreciação de pedidos
de afastamentos superiores a quinze dias, apreciação de afastamentos para qualificação
profissional, aprovação dos Planos individuais e Relatórios Individuais de Trabalho,
homologação dos projetos de monitoria, organização e coordenação de processos seletivos e
concursos.

2.1.1 -Indicadores relacionados aos discentes.
O Instituto Multidisciplinar em Saúde possui seis cursos de graduação, a saber:
Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Ciências Biológicas, Biotecnologia e Psicologia.
Atualmente há um Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas em
nível Mestrado e Doutorado e foi aprovado pela CAPES a implantação do Mestrado em
Biociências.
O total de alunos ativos, conforme dados gerenciais do Sistema Acadêmico, em
20/12/11, está apresentado a seguir: Enfermagem 166; Farmácia 198; Nutrição 176; Ciências
Biológicas 72; Biotecnologia 101; Psicologia 88; Mestrado em Ciências Fisiológicas 12;
Doutorado em Ciências Fisiológicas 3.
TOTAL = 816 alunos
Em 2011 houve colação de grau para os cursos de Enfermagem (duas turmas) e
Nutrição (uma turma). O número de egressos total foi de 71. Destaca-se a que na avaliação do
ENADE 2010 dos concluintes dos cursos de Farmácia e Enfermagem obtiveram o conceito
máximo (conceito 5).

2.1.2-Indicadores relacionados aos docentes
O quadro total de docentes efetivos do IMS-CAT-UFBA é de 77 docentes, havendo
uma docente em lotação provisória. Em 2011 cinco docentes ficaram afastados para
qualificação profissional, todos participando de programas de doutorados.
Houve três afastamentos para tratamento de saúde por período superior a 60 dias, duas
licenças maternidade para docente efetivo e um afastamento para licença maternidade em
2011.1 de docente temporário.
Deve-se ressaltar que existe grande demanda de docentes temporários e está
relacionada ao déficit de docentes efetivos, particularmente para as áreas profissionalizantes
dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Nutrição. A carga horária média dos professores
efetivos do IMS foi de 12,8 horas / semana no semestre 2011.1 e de 12,4 em 2011.2. Destacase que no primeiro e segundo semestres 2011 houveram docentes com cargas horárias de
ensino de 28 horas e 24 horas, respectivamente.

2.2 – ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO

As atividades de pesquisa e extensão realizadas no IMS têm crescido desde sua
implantação e, a cada ano, percebe-se um aumento na participação dos discentes e dos
servidores técnicos no desempenho dessas atividades. Os projetos cadastrados no IMS são
desenvolvidos no município de Vitória da Conquista e circunvizinhos e procuram sempre
engajar a comunidade e outras instituições parceiras.

2.2.1 Descrição numérica das atividades e indicadores

a) Projetos de pesquisa total
85 (cadastrados e/ou em andamento em 2011)

b) Projeto de extensão total
27 (iniciados e/ou em andamento em 2011)

c) Projetos de pesquisa cadastrados (Homologados na Congregação) em 2011
31 projetos homologados em 2011

d) Projetos de extensão cadastrados (Homologados na Congregação) em 2011
12 projetos/propostas/eventos

e) Alunos vinculados a projetos de pesquisa (bolsistas e voluntários)
96 discentes

f) Recursos captados através de projetos de pesquisa em 2011:
R$ 404.986,13 (FAPESB e CNPq)

g) Ações/eventos de pesquisa em 2011:
Seminário de Pesquisa e Pós-graduação (SEMPPG), realizado durante a ACTA, no
IMS e contou com a apresentação de 86 trabalhos apresentados na forma de exposição
oral.

h) Experiências positivas
Percebe-se um grande engajamento da comunidade universitária na proposição de
projetos de pesquisa e extensão, o que pode ser verificado pelo crescente número de
atividades registradas e/ou aprovadas.
Criação do SAPE - Sistema de Acompanhamento dos trabalhos de Pesquisa e
Extensão do IMS/CAT, no mês de novembro de 2011. Este sistema visa facilitar o
acesso às informações básicas dos projetos de pesquisa e extensão que estão em
andamento no IMS.

i) Experiências negativas
A demora em algumas rotinas muitas vezes dificulta o desenvolvimento de atividades,
tanto na área da pesquisa quanto na extensão.
Apesar dos sistemas de informação existentes na UFBA, e das rotinas estabelecidas no
IMS, ainda há uma dificuldade em resgatar dados e informações de forma rápida para
composição do relatório.

j) Outros quesitos:
22 docentes do IMS foram contemplados com bolsas do PIBIC totalizando 27 bolsas
concedidas pelo PIBIC (CNPq e UFBA)

No edital 2011/2012 do Programa Permanecer 32 servidores (docentes e técnicos)
totalizando 50 bolsas concedidas.

Ampliação da pós-graduação: foi aprovada a implantação da Pós-graduação em
Biociências no IMS, em nível mestrado, com a primeira seleção prevista para o
segundo semestre de 2012.

2.3 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

2.3.1 Descrição das atividades

Nesse tópico são citadas as principais atividades realizadas no exercício de 2011,
sendo suprimidas outras, mas que estão em relatório específico da Gerência TécnicaAdministrativa do IMS.
1) Devolução oficial do prédio cedido pela Prefeitura Municipal de Vitória da
Conquista para a instalação da UFBA/IMS. A devolução ocorreu no mês de
agosto/2011, após reforma física;
2) Instalação, montagem e manutenção de laboratórios de ensino e de pesquisa;
3) Instalação de divisórias em cinco laboratórios de ensino/pesquisa, com vistas a
melhor utilização do espaço físico;
4) Montagem de um espaço destinado ao funcionamento de um ambulatório;
5) Instalação de persianas em treze ambientes (anfiteatro, dois laboratórios, salas de
aula e de reuniões);
6) Implantação da Coordenação Geral de Laboratórios (CGL) e da IN 02/2010 –
Congregação IMS;
7) Montagem de laboratório de Informática para uso em aulas e acessibilidade para os
alunos;
8) Manutenção preventiva e estrutural de espaços físicos, com a formação de equipe
para funcionar a subprefeitura de campus, envolvendo a contratação de novos
prestadores de serviço;
9) Suporte técnico e apoio as atividades desenvolvidas pela Coordenação de Pesquisa
e Extensão, Coordenação Acadêmica e Direção;
10) Convênio com empresa de coleta seletiva (RECICLA CONQUISTA), Cooperativa
em Vitória da Conquista e contratação de empresa especializada em coleta de
resíduos biológicos;
11) A seguir estão listadas todas as despesas efetivadas pelo IMS no ano de 2011. As
aquisições diretas pela Administração Central da UFBA não estão elencadas, como
por exemplo, a compra o veículo S-10 e obras, nem tampouco despesas com água,
luz, telefone, internet e combustível.

QUADRO RESUMO DAS DESPESAS DO IMS NO ANO DE 2011.
ELEM.
RESUMO DO PRODUTO/SERVIÇO

DESPESA

VALOR EMPENHADO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA-INSS

3391.47.18

257,60

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSAGENS)

3390.92.00

41,59

RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÕES (PASSAGENS)

3390.93.00

1.268,31

DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.36.22

1.288,00

MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00

113.039,16

DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.39.00

23.109,00

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00

356.206,13

DESPESAS COM DIARIAS

3390.14.14

8.240,96

3390.33.03

4.160,00

AEREAS/BANCAS/ADMINISTRAÇÃO

3390.33.01

5.819,00

DIAÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS

3390.36.02

2.497,50

TAXA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

3390.47.10

53,64

LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE PARA VIAGENS DE
CAMPO
DESPESA COM PASSAGENS

515.980,89
Obs. As despesas discriminadas por CNPJ ou CPF e as notas fiscais estão disponíveis no setor de contabilidade do IMS.

2.4 - Análise crítica dos resultados no exercício 2011.

Nesse tópico é apresentado um resumo das ações que envolveram a administração e
todo o quadro de servidores, os avanços e as dificuldades encontradas em 2011 e que
nortearão a direção do IMS e sua equipe no exercício de 2012.

Avanços obtidos
1) Remodelação do site do Instituto e atualização diária de suas informações.
2) Participação nas atividades de planejamento acadêmico dos técnicos em assuntos
educacionais e envolvimento dos técnicos dos laboratórios e coordenação geral de laboratório
na alocação dos servidores para as aulas práticas.
3) Implantação do sistema de acompanhamento de pesquisa e extensão do IMS.
4) Estabelecimento de mais rotinas acadêmicas e administrativas.
5) Implantação de Instruções Normativas que direcionam as atividades acadêmicas e
administrativas no IMS.
6) Sensibilização dos colegiados para a necessidade de reestruturação curricular, com
aprovação na Congregação da unidade e envio à PROGRAD, da proposta de reestruturação
do curso de Ciências Biológicas.
7) Inserção dos alunos na pesquisa e extensão, com os projetos de PET-Biotecnologia, PIBIC
e PERMANECER, sendo essa uma ação continuada.
8) Manutenção da inserção dos alunos nos serviços, com os projetos de PET-Saúde e PETVigilância.
9) Implantação de um laboratório de informática e apoio contínuo aos laboratórios de
ensino/pesquisa (na medida do possível).
10) Implantação do sistema de coleta seletiva e de resíduos biológicos.
11) Aumento do efetivo de servidores terceirizados, com a implantação da unidade da
Prefeitura de Campus.
13) Disponibilização de mais um veículo para a Unidade.
14) Início do programa de Doutorado em Ciências Fisiológicas e aprovação do Mestrado em
Biociências.
15) Retomada da Avaliação institucional de docentes e discentes em 2011.2 e cadastramento
dos comitês de ética em pesquisa.
16) Continuidade das obras de edificação e urbanização do CAT.
17) Aprovação pela Congregação do IMS da implantação de mais 4 cursos de
graduação(noturnos).
14) Construção do projeto de desmembramento, já com a aprovação da Congregação do IMS.
15) Aumento do acervo da biblioteca.

Dificuldades encontradas

1) Greve dos servidores técnico-administrativos que gerou sobrecarga acadêmica e
administrativa.
2) Dificuldade em dispor de instrumentos eletrônicos específicos e de algumas rotinas
internas que ainda necessitam serem melhoradas.
3) Internet com velocidade, ainda que ampliada em 2011, aquém das necessidades das
atividades acadêmicas, administrativas e de pesquisa.
4) Demora na tramitação de processos acadêmicos nas instâncias em Salvador.
5) Atraso na liberação de vagas e contratos para professores substitutos e ou temporários.
6) Dificuldades para planejar atividades voltadas à capacitação pedagógica dos docentes.
7) Pouca participação dos Núcleos nas atividades acadêmicas, que pode ser atribuído à não
aprovação do novo regimento interno do IMS.
8) Sobrecarga de encargos docentes, sobretudo nas áreas profissionalizantes.
9) Atraso na entrega do prédio administrativo.
10) Demora na realização de licitação para troca da rede elétrica do prédio de laboratórios e
da reforma onde atualmente funciona a “parte” administrativa do IMS.

Relatório apreciado pela Congregação do IMS na
78ª

sessão extraordinária, realizada no dia

29/02/2012.

