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1. APRESENTAÇÃO 

O Plano de Desenvolvimento dos Servidores da Universidade Federal da Bahia para 2014, 

elaborado pela Coordenação de Desenvolvimento Humano (CDH), Órgão da Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento de Pessoas (PRODEP), pretende se constituir em documento orientador para a 

promoção do desenvolvimento do corpo funcional da UFBA em suas diversas dimensões. Os 

programas, projetos e ações definidas no Plano adotam como pressuposto a necessidade de 

integrar o desenvolvimento profissional de cada servidor à melhoria dos processos de trabalho e 

ao desenvolvimento organizacional. 

A CDH é um Órgão da PRODEP, composto pelos seguintes núcleos: NUSEL (Núcleo de 

Seleção); NAVIF (Núcleo de Acompanhamento da Vida Funcional); NAV (Núcleo de 

Avaliação); NQVT (Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho); NUAP (Núcleo de 

Aprimoramento) e NAL (Núcleo de Apoio Logístico). O Plano que estamos apresentando traz 

um conjunto de atividades a serem implementadas pelos Núcleos da CDH mediante um trabalho 

de parceria com demais Unidades/Órgãos da Universidade.   

O Plano de Desenvolvimento é composto por um conjunto de ações visando, por um lado, 

dar continuidade e consolidar os trabalhos que foram desenvolvidos nos anos anteriores, e por 

outro, inovar em aspectos necessários ao bom desempenho das atividades profissionais dos 

servidores. Sendo assim, a intenção é dar continuidade ao processo de integração das diversas 

ações que são de responsabilidade da CDH junto às Unidades/Órgãos da UFBA, para que seja 

mais efetivo o atendimento das necessidades e demandas da Universidade. 

O Plano, portanto, foi construído a partir de uma leitura crítica do trabalho realizado nos 

anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, bem como dos resultados dos relatórios apresentados pelos 

diversos setores que compõem a CDH, entre outras fontes, e pretende propor um conjunto de 

ações visando consolidar o que já foi realizado e enfrentar os desafios que não puderam ser 

resolvidos nos anos anteriores. 

Além dessas referências importantes, consideramos ainda os pressupostos estabelecidos 

na legislação específica para a elaboração de planos de desenvolvimento dos integrantes do Plano 

de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), bem como as 

demandas das Unidades Universitárias e dos Órgãos Administrativos da UFBA que são 

identificadas continuamente para que a CDH realize o seu papel estratégico no desenvolvimento 
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das competências profissionais e na melhoria da qualidade de vida no trabalho dos servidores da 

UFBA.  

No que se refere à comunicação com a comunidade universitária para identificar suas 

principais demandas por capacitação, e buscando definir as melhores estratégias, realizamos nos 

anos anteriores levantamento de informações com metodologias diversas: em 2011, visando 

subsidiar a elaboração do plano para 2012, foi feito um levantamento das necessidades de 

capacitação a partir da aplicação de questionário com cada servidor, trabalho que foi realizado 

pelos servidores que compõe um grupo de trabalho representando Unidades/Órgãos da UFBA e 

que atuam junto à CDH desde março de 2011; em 2012, para elaboração do plano de 2013, o 

levantamento constituiu-se como um dos produtos do curso de capacitação em gestão de pessoas 

do qual participaram os servidores que compõe o grupo referido acima. .  

Vale destacar, ainda, que a direção definida para as ações de desenvolvimento dos 

servidores procuram responder às orientações do modelo de gestão por competências definido no 

âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP), instituída por meio Decreto 

nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que vem sendo implementada pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), por meio da Secretaria de Gestão Pública (SEGEP), 

nos órgãos que compõem o  SIPEC devendo ser, portanto, um dos eixos orientadores do trabalho 

de capacitação a ser implementado.  

Assim, com o intuito de avançar na implementação do modelo de gestão referido acima, é 

que definimos os programas e ações que compõe o plano de desenvolvimento dos servidores para 

2014. Nesse sentido, podemos considerar que o plano que estamos apresentando para 2014 se 

caracteriza como um plano de transição para um novo modelo de gestão de pessoas com ênfase 

na gestão por competências. Portanto, os programas, projetos e ações definidos neste plano 

convergem para responder à necessidade de construir os elementos necessários para o 

envolvimento da comunidade universitária no processo de implementação do modelo de gestão 

por competência para que, em 2015, possamos implementar esse modelo em sua plenitude. 

  A partir das informações acima, e entendendo que o desenvolvimento dos profissionais 

que constroem cotidianamente a UFBA é a condição primeira e fundamental para a configuração 

de uma instituição forte com pertinência social na região e com visibilidade e legitimidade 

nacional e internacional, é que estamos apresentando, a seguir, os objetivos do Plano de 

Desenvolvimento dos Servidores da UFBA para 2014 e os programas que o compõem.  
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2. OBJETIVOS 

• Desenvolver ações voltadas à disseminação e implementação do modelo de gestão 

de pessoas por competências;  

• Promover o desenvolvimento profissional dos servidores da UFBA em sintonia 

com o desenvolvimento organizacional; 

• Elevar os níveis de eficiência no trabalho; 

• Construir espaços de discussão sobre a importância do serviço público na 

atualidade e o papel do servidor no novo cenário global;  

• Contribuir para o desenvolvimento de uma cultura organizacional com base em 

valores 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 de referência; 

• Consolidar a Instituição como uma Universidade reconhecida nacional e 

internacionalmente, pela excelência nos serviços prestados no campo da educação 

e pela sua pertinência social; 

• Promover estratégias de desenvolvimento de pessoas com impactos para a 

qualidade de vida no trabalho.  

 

 

3. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 

O Programa de Capacitação engloba os eventos voltados à formação, ao desenvolvimento 

e ao treinamento regular dos servidores da UFBA, que visam promover um processo contínuo de 

aprendizagem mediante a atualização, o aprofundamento de conhecimentos e a complementação 

da formação profissional do seu corpo funcional e gestor, em conformidade com o Decreto nº 

5.825, de 29 de junho de 2006. 

Este Programa se destina, portanto, ao atendimento da necessidade de desenvolvimento de 

competências dos servidores, tanto nos aspectos operacionais para favorecer o seu desempenho 

no trabalho, quanto nos estratégicos voltados à implementação de inovações nos diversos setores 

que compõem a estrutura organizacional da Universidade. Essa necessidade não se aplica apenas 
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às responsabilidades atribuídas àqueles profissionais que assumem função de gestão, mas se 

estende a todos os servidores que atuam na organização. 

Em sua execução devem ser observados os seguintes critérios:  

• Os eventos de capacitação são divulgados aos servidores desta Universidade, por meio 

do sítio eletrônico da Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas (http://www.prodep.ufba.br) e 

listas on-line disponíveis. 

• Para solicitar a inscrição nos eventos de capacitação promovidos pelo NUCAP/CDH, o 

servidor deverá acessar o formulário de pré-inscrição disponível em 

www.prodep.ufba.br/formularios, preenchê-lo corretamente e entregá-lo no Núcleo de Gestão 

Administrativa e Financeira/PRODEP. Somente serão aceitos formulários com dados completos, 

legíveis e com assinatura e carimbo da chefia imediata/chefe de departamento ou equivalente, 

bem como do Dirigente da Unidade/Órgão;  

• Após a entrega do formulário de inscrição os técnicos do NUCAP analisarão a 

solicitação no que diz respeito ao cumprimento dos critérios estabelecidos para cada evento de 

capacitação, levando em consideração a quantidade de vagas oferecidas. A ordem de inscrição 

poderá ser utilizada como critério de desempate, caso o número de candidatos seja superior à 

quantidade de vagas ofertadas.  

• A CDH publicará a lista de selecionados no sítio da PRODEP e em listas on-line 

disponíveis em até 2 dias antes do início do curso.  

• As vagas serão oferecidas prioritariamente para servidores docentes e técnico-

administrativos efetivos dessa Universidade. Os servidores que estiverem afastados do trabalho 

para licença médica, licença prêmio, gozo de férias e outros impedimentos legais não poderão 

solicitar inscrição nos eventos de capacitação.  

• As aulas ocorrerão em salas, auditórios e demais espaços localizados nas diversas 

Unidade/Órgãos da UFBA, que serão divulgados antes do início de cada evento/curso.  

• A avaliação dos eventos de capacitação será realizada em dois níveis: a) avaliação da 

aprendizagem e b) avaliação de reação dos participantes. Na avaliação de aprendizagem o 

método de avaliação fica à escolha do instrutor, previamente acordado com o NUCAP/CDH, e 

seu objetivo é verificar o aproveitamento do aluno em relação aos conteúdos ministrados no 

curso e possibilitar um feedback sobre a sua aprendizagem. Na avaliação de reação, os 

participantes deverão avaliar o conteúdo, a metodologia, a atuação do instrutor e as condições 
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oferecidas para a realização do curso, mediante a aplicação de instrumento próprio, visando à 

melhoria do Programa de Capacitação.  

• Para obter certificação, o participante deverá realizar as atividades e avaliações do 

curso e conclui-lo com uma frequência mínima de 75%. 

• A desistência do servidor de qualquer curso ou evento de capacitação promovido pela 

CDH, depois de efetuada sua inscrição, deverá ser comunicada a essa Coordenação, pelo próprio 

ou pela chefia imediata, por escrito, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis antes da 

data de realização da atividade.  

• O abandono dos cursos e eventos de capacitação pelo participante, sua reprovação por 

motivo de frequência ou o descumprimento dos critérios de desistência citados implicará em 

impedimento de participação em ações de capacitação futuras pelo período de 12 (doze) meses da 

data de encerramento da atividade. 

O servidor estará isento deste impedimento se sua participação na ação for interrompida 

em virtude de necessidade do serviço, formalmente justificada pela chefia imediata, bem como, 

licença para tratamento de saúde ou por motivo de doença em pessoa da família, nos termos do 

art. 83 da Lei nº. 8.112/90. 

A seguir, descrevem-se os eventos de capacitação programados para o ano de 2014.  

 

3.1. INICIAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO  

Visa ao conhecimento da função do Estado, das especificidades do serviço público, da missão da 

Universidade e da conduta e da integração do servidor público no ambiente organizacional.  

 

� PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES 

Objetivo Geral: apoiar o novo servidor, técnico-administrativo e docente, no seu ingresso na 

Universidade para que este possa realizar uma apreensão mais rápida da cultura, das normas e das 

suas atribuições, de forma a desempenhar com qualidade e criatividade suas funções. 

Público: Servidores que ingressaram na UFBA a partir de 2014. 

Ciclo I - Cursos: 

a) Conhecendo a UFBA 

Objetivo: apresentar os marcos históricos de fundação e desenvolvimento da Universidade, a 
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estrutura organizacional e funcionamento da UFBA 

Modalidade: presencial 

Carga horária: 08 horas 

Público: servidores recém-admitidos ou em período de estágio probatório 

Nº vagas: 90 

Nº de turmas: 01 

Conteúdos:  

• Breve Histórico da UFBA 

• Unidades e Órgãos da Universidade 

• Sistema de Bibliotecas 

• Sistema de Museus 

b) Lei 8.112/90 – Direitos e deveres 

Objetivo: propiciar o exercício profissional dos novos servidores, levando em consideração as 

normas, procedimento, vantagens e concessões do serviço público federal. 

Modalidade: presencial 

Carga horária: 04 horas 

Público: servidores recém-admitidos ou em período de estágio probatório 

Nº vagas: 90 

Nº de turmas: 1 

Conteúdos:  

• Direitos e Deveres previstos na Lei 9.112/90 

• Vantagens, afastamento e licenças 

• Concessões: aposentadoria e pensão 

• Deveres do servidor público federal 

c) Ética & Serviço Público* 

Objetivo:  

• Reconhecer a dimensão ética de sua atividade profissional; 

• Considerar a dimensão ética na resolução de problemas no serviço público.  

Modalidade: a distância 

Carga horária: 20 horas 
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Público: servidores efetivos recém-admitidos da UFBA 

Nº vagas: 150 

Nº de turmas: 3 

Conteúdos: 

• Desenvolvimento histórico da ética; 

• Dimensões cognitivas e atitudinais da ética: mérito da ação (intenção e juízo 

desinteressado);  

• Escolha e deliberação;  

• Virtudes e caráter;  

• Autonomia e responsabilidade; 

• Aspectos conceituais da vida pública: república e democracia; 

• Estado, cidadania e império da lei;  

• Cargo público;  

• Prestação pública de contas (accountability); 

• Premissas da conduta ética da função pública;  

• Iniciativas governamentais: a gestão da ética. 

* Curso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 

d) Sistema de Acompanhamento de Documentos (SIAD) 

Objetivo: preparar os servidores para o conhecimento do sistema informatizado utilizado no 

acompanhamento de documentos na UFBA. 

Modalidade: a distância 

Público: servidores TAEs recém-admitidos 

Conteúdos: 

• Como acessar o SIAD; 

• Como cadastrar documentos; 

• Como enviar e receber um documento; 

• Como imprimir a GAD (Guia de acompanhamento de Documentos) e a capa do Processo; 

• Como consultar documentos; 

• Como arquivar um documento. 
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e) Procedimentos e Sistema Acadêmico (SIAC) 

Objetivo: preparar os servidores para o conhecimento da estrutura e funcionamento 

administrativo da área acadêmica, do Departamento e Colegiado no contexto universitário, bem 

como dos procedimentos e práticas nas Unidades de Ensino. 

Modalidade: presencial 

Carga horária: 16 horas 

Público: servidores TAEs e docentes  

Nº de vagas: 90 

Nº de turmas: 2 

Conteúdos:  

• Como funciona uma Unidade de Ensino: direção, congregação, colegiado, departamento, 

etc.  

• Rotina de Colegiados: regulamento de ensino de graduação, ingresso, matricula, formatura, 

processo, reunião mensal do colegiado, avaliação curricular, o módulo do SIAC – 

colegiado 

• Rotinas de Departamentos: reunião mensal, frequência de docentes, férias, cadernetas, 

planejamento acadêmico, digitação de notas, professor substituto, concursos, uso do SIAC 

– planejamento e do SIAC – notas, SIAV E SIDOC. 

f) Plano de Carreira dos Técnico-Administrativos em Educação – TAEs  

Objetivo: Apresentar o arcabouço legal e as formas de progressão na carreira dos TAEs. 

Modalidade: presencial 

Carga horária: 04 horas 

Público: servidores TAE 

Nº de Vagas: 90 

Nº de Turmas: 1 

Conteúdos:  

• Arcabouço legal do PCCTAE; 

• Formas de progressão na carreira: progressão por capacitação profissional, progressão por 

mérito profissional e incentivo a qualificação; 

• Tabela de remuneração do PCCTAE. 
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g) Atendimento ao Cidadão* 

Objetivos:  

• Explicar a importância do bom atendimento ao cidadão pelos servidores públicos, a partir 

da apreensão de conceitos relacionados ao serviço público e ao atendimento. 

• Identificar as competências essenciais necessárias ao servidor para oferecer atendimento e 

tratamento de qualidade ao cidadão. 

• Considerar os princípios éticos e legais do serviço público em sua prática no atendimento 

ao cidadão, de modo a contribuir para a construção de uma boa imagem do serviço público. 

Modalidade: a distância 

Carga horária: 20 horas 

Público: servidores TAES e docentes  

Nº de vagas: 100 

Nº de turmas: 2 

Conteúdos:  

• Visão sistêmica do atendimento; 

• Atendimento e tratamento; 

• Eficiência, eficácia e efetividade no atendimento; 

• Competências essenciais do servidor público para bom atendimento/tratamento; 

• Princípios éticos e legais do servidor público; 

• Direitos do cidadão e deveres do servidor público; 

• Papel do servidor na imagem do serviço público. 

* Curso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 

 

 

3.2. FORMAÇÃO GERAL 

Visa à oferta de informações ao servidor sobre a importância dos aspectos profissionais 

vinculados à formulação, ao planejamento, à execução e ao controle das metas institucionais. 

 



15 
 

 
 

� CURSOS PRESENCIAIS 

a) ELABORAÇÃO DE EDITAIS E TERMO DE REFERÊNCIA 

Objetivo: Capacitar os servidores da UFBA na elaboração de minutas de editais e termos de 

referência. 

Público: Servidores que atuam na área de contratações públicas. 

Carga Horária:  20h 

Vagas: 35 

Turmas: 1 

Conteúdos:  
• Legislação; 

• Processo de Contratação na Administração Pública; 

• Elaboração de Edital. 

 

b) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

Objetivo: Possibilitar aos participantes o conhecimento e a compreensão sobre o ato de comprar 

(licitar, inexigir e dispensar), por parte da Administração Pública, no que diz respeito aos 

procedimentos previstos em lei e a necessidade do Estado de contratar, levando-se à 

conscientização das responsabilidades intrínsecas ao exercício da referida atividade. 

Público: Servidores que atuam na área de compras e de contratação de serviços. 

Carga Horária:  32h 

Vagas: 35 

Turmas: 1 

Conteúdos:  

• Princípios gerais do Direito Público 

• Princípios do Direito Administrativo 

• Princípios da Administração Pública 

• Lei 8.666/93  

• Modelos da UFBA 
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c) CERIMONIAL ACADÊMICO 

Objetivo: Capacitar servidores para o desempenho eficaz nas atividades relacionadas com a 

organização de eventos. 

Público: Servidores que atuam junto aos dirigentes ou que trabalham com a realização de 

eventos nas Unidades e/ou Órgãos. 

Carga Horária:  32h 

Vagas: 35 

Turmas: 1 

Conteúdos:  

• Cerimonial: origens, importância e concepções; 

• Normas protocolares; 

• Cerimonial na Universidade; 

• Organização do cerimonial; 

• Oficina de Eventos. 

 

c) PROCEDIMENTOS E SISTEMA ACADÊMICO 

Objetivo:  Atualizar os servidores na utilização do sistema acadêmico – SIAC e nas rotinas 

próprias da atividade. 

Público: Servidores que atuam em colegiados e departamentos. 

Carga Horária:  16h 

Vagas: 90 

Turmas: 02 

Conteúdos:  

• SIAC; 

• Calendário Acadêmico; 

• Rotinas e procedimentos acadêmicos. 

 

d) CAPACITAÇÃO DE MONITORES DE ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Objetivo: Capacitar servidores para atuar no acompanhamento de recém ingressos no quadro 

funcional da UFBA, em período de estágio probatório, promovendo a interlocução entre 

servidores, gestores das Unidades/Órgãos e a PRODEP. 
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Público: Servidores da UFBA com interesse em atuar como monitor de novos servidores. 

Carga Horária:  8h 

Vagas: 35 

Turmas: 01 

Conteúdos:  

• O que é ser um monitor; 

• Legislação de referência sobre estágio probatório; 

• Procedimentos na UFBA. 

 

� CURSOS A DISTÂNCIA 

a) LEGISLAÇÃO APLICADA À LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS – LE I Nº 8.666/93, 

PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS * 

Objetivo:  Adotar de forma adequada as normas e regras dos processos de aquisição no setor 

público, a partir da reflexão crítica da legislação de suprimentos.  

Público: Servidores da UFBA 

Carga Horária:  30h 

Vagas: 60 

Turmas: 01 

Conteúdos:  

• Aspectos conceituais da lei: finalidade, importância e hierarquia da lei; 

• Noções gerais da lei de licitações - Lei nº 8.666/93; 

• Tipos de licitação: menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta; 

• Modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão; 

• Exceções à obrigatoriedade de licitação: dispensa e inexigibilidade; 

• Regime de execução indireta; 

• Comissão de licitação; 

• Etapas do processo licitatório: edital, procedimentos/documentos do certame, registro 

cadastral, habilitação dos interessados, julgamento e encerramento; 

• Pregão;  

• Registro de preços. 
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* Curso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 

 

b) LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO DE PESSOAS* 

Objetivo:  aplicar corretamente a Lei 8.112/90 e a legislação complementar como instrumento de 

gestão de pessoas no âmbito da Administração Pública Federal. 
Público: Servidores da UFBA 

Carga Horária:  30h 

Vagas: 60 

Turmas: 01 

Conteúdos:  

• Noções de administração pública: conceito; administração direta, indireta e princípios; 

• Contextualização do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec; 

• Lei 8.112/90: cargo público, servidor público e regime de trabalho; formas de provimento; 

quadro de pessoal e movimentação de servidores; direitos e vantagens; férias, licenças e 

substituição e seguridade social do servidor. 

* Curso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 

 

c) GESTÃO ESTRATEGICA DE PESSOAS E PLANOS DE CARREIRA 

Objetivos:  

• Identificar a gestão por competências como ferramenta eficaz para concretizar os 

objetivos estratégicos da organização; 

• Analisar a gestão por competências como instrumento promovedor de inovação, 

aprendizagem e desenvolvimento dos indivíduos e das equipes; 

• Discutir as diretrizes de planos de carreira no âmbito do Poder Executivo Federal com 

enfoque da gestão por competências. 

Público: Servidores da UFBA 

Carga Horária:  20h 

Vagas: 60 

Turmas: 01 

Conteúdos:  
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• Gestão estratégica de pessoas: a gestão de pessoas como parte integrante do planejamento 

estratégico das instituições públicas; 

• Aspectos conceituais: competências organizacionais e individuais; 

• Gestão de pessoas por competências: etapas, avaliação de desempenho, planos de 

capacitação e remuneração; 

• Planos de carreira e remuneração: histórico, sistema atual e diretrizes para um novo plano 

de carreiras e remuneração. 

* Curso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 

 

d) ORÇAMENTO PÚBLICO: CONCEITOS BÁSICOS* 

Objetivo:  explicar os processos de elaboração do orçamento público federal, a partir da 

metodologia empregada pela Administração Pública Federal. 

Público: Servidores da UFBA 

Carga Horária:  30h 

Vagas: 60 

Turmas: 01 

Conteúdos:  

Módulo 1 – Introdução 

• Orçamento Público: conceito, funções, técnicas, princípios e marcos legais. 

Módulo 2 - Enfoques do Orçamento 

• Enfoque Fiscal dos Orçamentos. 

• Enfoque Programático da Despesa. 

Módulo 3 - O Processo 

• Roteiro da Elaboração e Execução Orçamentária Anual. 

Módulo 4 - Classificações Orçamentárias 

• Classificações Orçamentárias da Despesa e da Receita. 

Módulo 5 - Noções sobre execução orçamentária 

• Execução dos orçamentos. 

• Execução orçamentária e financeira. 

* Curso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 
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3.3. INTER-RELAÇÃO ENTRE AMBIENTES 

Visa à capacitação do servidor para o exercício de atividades relacionadas e desenvolvidas em 

mais de um ambiente organizacional. 

 

� CURSOS PRESENCIAIS 

a) CURSO DE IDIOMAS 

Cursos semi-intensivos dos idiomas alemão, espanhol, francês, inglês e italiano, a serem 

oferecidos na modalidade semipresencial, no âmbito do Programa de Proficiência em Língua 

Estrangeira (PROFICI).  

  

b) LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 

Objetivo: Promover e estimular a habilidade e o uso da Língua Brasileira de Sinais pelos 

Docentes e Servidores Técnicos Administrativos. 

Público: Servidores técnico-administrativos da UFBA. 

Carga Horária: 60h 

Vagas: 20 

Turmas: 01 

Conteúdos:  

• O que é a LIBRAS;  

• Aspectos estruturais; 

• Estrutura sintática; 

• Formação de palavras; 

• Expressões manuais e expressão corporal. 

 

c) INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA 

Objetivo: Capacitar os servidores da Universidade com conhecimentos básicos do sistema 

operacional Windows, criação e edição de textos e navegação na internet. 

Público: servidores da UFBA que necessitem de recursos de informática para o desempenho de 

suas atividades. 

Carga Horária:  40h 
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Vagas: 40 

Turmas: 2 

Conteúdo Programático: 

• Sistema Operacional Windows (16h) 

• Word 2007 (20h) 

• Internet (4h) 

 

d) INFORMÁTICA – CURSOS ESPECÍFICOS 

Objetivo: Capacitar os servidores da Universidade com conhecimentos de programas 

específicos, notadamente criação e edição de planilhas, criação e edição de apresentações e banco 

de dados. 

Público: servidores da UFBA que necessitem de recursos de informática para o desempenho de 

suas atividades. 

Vagas: 20 (cada curso) 

Turmas: 1 (cada curso) 

Cursos: 

• Excel Básico (30h) 

• Power Point (20h) 

• Excel Avançado (20h) 

• Access (20h) 

 

 

3.4. GESTÃO 

Visa à preparação do servidor para o desenvolvimento da atividade de gestão. 

 

�  PROGRAMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA* 

Carga Horária:  180h 

Cursos: 

a) Gestão de Processos 
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Objetivo:  Apresentar o conceito de gestão de processo, sua importância e aplicação na UFBA. 

Público: servidores TAES e docentes  

Carga horária: 30 horas 

Vagas: 35 

Turmas: 01 

Conteúdos: 

• Origem e evolução histórica;  

• Bases conceituais; 

• O projeto-desenho dos processos; 

• Gestão de processos no dia a dia; 

• Qualidade no padrão; 

• Apresentação do modelo de padronização de processos da Universidade; 

• Construção de um procedimento e/ou manual de atividades da Unidade/Órgão de atuação 

do servidor. 

 

b) Metodologia do Trabalho Científico  

Objetivo:  construção do projeto de intervenção ou reflexões teóricas sobre temas que afetam o 

cotidiano das ações nos órgãos ou unidades onde atuam os servidores. 

Público: servidores TAES 

Carga horária: 32 horas 

Modalidade: presencial 

Vagas: 35 

Turmas: 01 

Conteúdos: 

• Natureza e estrutura dos principais textos científicos (resumo, resenha, artigo, projeto de 

pesquisa, monografia, dissertação e tese) 

• Instrumentos de coleta de dados e técnicas de análise de dados em pesquisa 

• Questões éticas relacionadas a produção do conhecimento e em atividades de intervenção 

no contexto de trabalho 

• Elaboração de um projeto de pesquisa ou proposta de intervenção. 
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* Programa iniciado em setembro de 2013, com a oferta dos seguintes cursos: Gestão Pública 

(32h), Planejamento Estratégico (28h), Gestão Estratégica de Pessoas (28h) e Trabalho em 

Equipe (28h).  

 

 

3.5. FORMAÇÃO ESPECÍFICA  

Visa à capacitação do servidor para o desempenho de atividades vinculadas ao ambiente 

organizacional em que atua e ao cargo que ocupa;  

 

� PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURA 

Objetivo:  Atualizar a equipe técnica da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura 

(SUMAI) quanto aos conteúdos fundamentais das atividades de planejamento e projeto, licitações 

e contratos, acompanhamento da produção e manutenção de obras. 

Público: Arquitetos, engenheiros, desenhistas e técnicos em edificações que atuam no 

planejamento, projeto, execução e manutenção da infraestrutura da UFBA. 

Carga Horária: 252h 

Número de Turmas: 1 

Conteúdos (Módulos):  

• Projeto 

Análise, Racionalização e Coordenação de Projetos - 30h 

Conforto e sustentabilidade - 24h 

Desenho, modelagem e projeto - 30h 

• Produção 

Gestão da Produção - 30h 

Planejamento do Canteiro de Obras - 30h 

• Manutenção** 

Patologia das estruturas de concreto armado - 24h 

Patologia das vedações - 24h 

• Organização Técnica e Jurídica: 

Legislação e normas sobre licitações e contratos - 30h 

Orçamento e Controle de Custos - 30h 

* Este programa foi criado sob demanda específica da Superintendência de Meio Ambiente e 
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Infraestrutura (SUMAI). As inscrições foram realizadas em 2013.  

** As aulas deste componente foram realizadas em novembro e dezembro de 2013.  

 

� PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

Objetivo:  Capacitar e atualizar servidores nos fundamentos da prevenção e controle de riscos 

referentes ao trabalho. 

Público: servidores da UFBA que atuem em ambiente laboratorial ou de saúde. 

Carga Horária: 180h 

Vagas: 35 

Número de Turmas: 1 

Conteúdos:  

Formação Básica (obrigatória) 

a) Noções de Biossegurança (22h) 

b) Riscos Biológicos (22h) 

c) Noções de Segurança, Higiene e Saúde (44h) 

Formação Instrucional Optativa  

a) Noções de Riscos Físicos e Químicos (44h) 

b) Gestão de Resíduos Químicos e Biológicos (16h) 

Atividades Avaliativas: Estudos de caso no decorrer do curso, envolvendo situações do 

ambiente de trabalho, distribuídos em 8 horas adicionais para cada módulo. 

 

� CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO*  

Objetivo:  Preparar pessoas para atuarem em situações emergenciais, operando equipamentos de 

combate a incêndios, auxiliando no plano de abandono, identificando produtos perigosos e 

reconhecendo seus riscos ou prestando os primeiros socorros, visando preservar a vida e o 

patrimônio. 

Público: Servidores da UFBA 

Carga Horária: 20 h 

Vagas: 229 

Conteúdos:  

• Combustão e propagação do calor; 
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• Métodos de extinção de incêndios; 

• Plano de emergência; 

• Primeiros socorros; 

• Normas e legislação. 

* Curso a ser realizado pelo Serviço Médico Universitário (SMURB) 

 

 

4. PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO 

O programa de qualificação refere-se às ações de educação formal desenvolvidas no 

âmbito da UFBA. Os mesmos visam promover a elevação do nível de escolaridade da força de 

trabalho da UFBA e deverão ser realizados mediante parcerias entre a CDH/PRODEP e as Pró-

Reitorias de Graduação e Pós-Graduação, bem como com as Unidades Universitárias da UFBA. 

O programa de qualificação visa, portanto, atender, por um lado, ao desenvolvimento das 

carreiras dos servidores e, por outro, contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos da 

instituição que precisa de profissionais qualificados e inovadores. 

Nesse sentido, no âmbito da educação formal serão realizadas as seguintes ações em 

2014: 

• Implantação do Programa de Qualificação dos Servidores TAs que tem como uma de suas 

principais ações a oferta de vagas nos cursos de pós-graduação promovidos pela UFBA; 

• Conclusão das turmas ofertadas no Curso de Pós-Graduação lato-sensu em Gestão de 

Processos Universitários que está em sua segunda turma e tem como objetivo aprimorar os 

servidores técnico-administrativos da UFBA para o desempenho de atividades voltadas para a 

gestão universitária; 

• Início da oferta do Curso de Especialização em Gestão de Pessoas no serviço público com 

ênfase em gestão por competências, na modalidade a distância, visando ampliar a sua oferta para 

um maior número de servidores em 2014. 

• Reabertura do Edital de Auxílio Graduação para os servidores da UFBA que cursam ou 

desejam cursar sua primeira graduação em Instituições de Ensino Superior privadas. 
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5. PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

O Programa de Qualidade de Vida no Trabalho tem como objetivos gerais: 

a) Favorecer a mudança de cultura institucional com foco na Qualidade de Vida no 

Trabalho considerando a co-responsabilidade dos diversos níveis de hierarquia. 

b) Promover ações que proporcionem o bem-estar dos servidores no ambiente de trabalho 

e que venham a refletir nas áreas da vida pessoal e profissional. 

As ações voltadas à melhoria da qualidade de vida no trabalho podem contribuir de forma 

significativa para a realização profissional, com impactos importantes no desenvolvimento da 

Universidade. Considerando que a qualidade de vida no trabalho é de co-responsabilidade 

institucional contínua e tarefa de todos os servidores, a ação conjunta é de vital importância para 

o alcance da efetividade do bem estar no ambiente laboral. Dessa forma é de fundamental 

importância que o programa de Qualidade de Vida no Trabalho da UFBA tenha um caráter 

estratégico na organização já que incorpora as atuações de diversas áreas. 

Ao implementar as ações voltadas para essa temática, a CDH toma como principal 

pressuposto a necessidade de descentralizar suas ações e estabelecer parcerias entre a 

CDH/PRODEP e as Unidades Universitárias e Órgãos Administrativos.  

Para dar concretude a essa concepção apresentamos alguns projetos e ações a serem 

implementados em 2014, visando dar continuidade aos avanços alcançados em 2013.  

 

5.1. PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO : 

5.1.1 PROJETO BEM VIVER  

Durante o período 2012/2013 o Projeto Bem Viver foi implementado em sete Unidades 

Universitárias com uma proposta metodológica piloto: Instituto de Física, Instituto de Química, 

Escola de Medicina Veterinária, Escola de Administração, Faculdade de Educação, Instituto de 

Ciências da Informação, Instituto Mutidisciplinar em Saúde Anísio Teixeira - Vitória da 

Conquista-BA.  

Essas Unidades foram definidas a partir de critérios discutidos e aprovados pelo Grupo de 

Representantes das Unidades/Órgãos que participam de reuniões mensais junto à Coordenação da 

CDH para acompanhamento das políticas implementadas pela PRODEP. Foi definido como 

princípio o desenvolvimento de um conjunto de ações de caráter descentralizado, visando 
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contribuir para a melhoria do ambiente organizacional e da qualidade de vida no trabalho, a partir 

de intervenções específicas. 

Ainda em 2013, foi feita uma alteração da metodologia proposta inicialmente, com base 

na avaliação preliminar do projeto pela equipe técnica e as proposições derivadas dessa avaliação 

estão sinalizadas nas previsões a seguir. 

Para 2014 estão previstas as seguintes ações: 

� Continuidade do trabalho junto às Unidades que iniciaram a participação no Projeto em 

2013 (Instituto de Química, Instituto Ciência da Informação), realizando o planejamento das 

atividades para 2014, de acordo com o resultado do Diagnóstico Situacional realizado em 2013, o 

qual teve como conseqüência a elaboração de projetos com ações específicas em Qualidade de 

Vida no Trabalho que serão encaminhados a coordenação da CDH para sua validação.  

� Avaliação de impacto das ações realizadas em três Unidades participantes (Instituto de 

Química, Escola de Medicina Veterinária e Instituto de Física); 

� Realização da Semana de Qualidade de Vida no Trabalho, a partir da revisão do 

planejamento elaborado em 2013. Esta atividade configura-se como um produto do Projeto Bem 

Viver que objetiva contribuir para a reflexão sobre a temática e fortalecimento da política de 

gestão de pessoas, bem como investir na humanização do cotidiano dos servidores que laboram 

na Universidade, visando à melhoria da convivência e da qualidade de vida no trabalho. Serão 

oferecidas atividades que possibilitem a socialização de informações na construção de um novo 

pensar da cultura de qualidade de vida institucional. Para a realização do evento buscaremos 

estabelecer parcerias com as Unidades Universitárias e órgãos, especialmente com aquelas que 

atuam diretamente no campo da saúde e das artes. Durante o evento será realizado um conjunto 

de atividades, com destaque para as seguintes: feira de saúde, exposição de artes, apresentação 

artísticas dos servidores (música, teatro, dança); produção de trabalhos literários, além de oficinas 

de meditação e relaxamento.  

 

5.1.2 PROJETO PLANEJANDO SEU FUTURO  

Este Projeto se volta ao atendimento de servidores técnico-administrativos e docentes, 

orientando-os para uma nova fase de suas vidas: a aposentadoria. O Programa dá continuidade ao 

que vem sendo desenvolvido no âmbito da CDH, sob a coordenação do Núcleo de Qualidade de 

Vida no Trabalho, desde 2009.  
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O Projeto Planejando seu Futuro tem os seguintes objetivos: proporcionar aos servidores 

subsídios no momento da aposentadoria e para a estruturação de um novo projeto de vida com 

novas possibilidades de realização profissional e satisfação pessoal; realizar atividades com os 

servidores que estejam próximos da aposentadoria voluntária ou compulsória; e recém-

aposentados da UFBA; levantar ações de outros órgãos dirigidas ao apoio aos que irão se 

aposentar e recém-aposentados, buscando estabelecer parcerias quando houver convergências 

daquelas. 

Em 2014 estão previstas as seguintes ações no âmbito do projeto: 

� Continuidade das ações implementadas em 2013: levantamento de dados quantitativos dos 

servidores aposentados e pré-aposentados dos últimos três anos e dos que recebem abono 

permanência, ampliação do público alvo (aposentados, recém-aposentados, qualquer 

servidor que tenha interesse no tema). 

 

� Realização de palestras, worshop e oficinas temáticas numa perspectiva teórica e/ou 

vivencial, de acordo com quadro abaixo: 

 
Atividades Carga horária 

� Workshop de abertura 4h 

� Palestra: Projeto de Vida e Carreira  2h 

� Oficina vivencial: Transição para aposentadoria  16h 

� Oficina vivencial: Orientação na elaboração do 
projeto de vida  

75h 
 

� Oficina temática: Legislação  4h 

� Oficina temática: Administrando suas finanças  8h 

� Oficina vivencial: Empreendedorismo 8h 

� Oficina vivencial: Alimentação e  bem estar  12h 

� Oficina temática: Saúde e Longevidade 2h 

� Oficina vivencial: Movimento corporal  16h 

� Oficina temática: Aposentadoria: uma nova 
etapa na família  

8h 

� Homenagem aos Aposentados do ano 
(Obs.: previsão para Abril/2014, em parceria com a 
Reitoria) 

3h 
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Visando estabelecer algumas mudanças no Projeto Planejando seu Futuro e qualificar suas 

ações, serão destaques as seguintes iniciativas:  

� Orientação individual por profissional da área de psicologia visando à elaboração de novo 

projeto de vida.  

� Estabelecimento de parcerias com os Aposentados – servidores docentes já aposentados 

para participar e colaborar com algumas atividades do Programa, através de Edital sob a 

responsabilidade da PRODEP/CDH/NQVT e a APUB; 

� Elaboração da identidade visual do Projeto com estratégias de marketing. 

 

5.1.3. PROJETOS GERAIS 

a) Projeto Ginástica Laboral para a UFBA - como projeto de estágio profissional sob 

coordenação técnica de professor do Curso de Fisioterapia /Departamento de 

Biofunção/Instituto Ciências da Saúde. 

b) Projeto/Oficina: Ações de respirar e movimentos para a qualidade de vida pessoal e 

profissional em parceria com a Escola de Dança . 

c) Projeto de prevenção e promoção à saúde em parceria com SMURB. 

d) Projeto Coral do Servidor da UFBA em parceria com a Escola de Música. 

 

5.1.4. PROJETOS ESPECÍFICOS  

a) Avaliação das ações dos projetos Planejando seu futuro e Bem Viver 2012-2013. 

Atualmente, a avaliação das ações do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho tem 

sido realizada a partir das avaliações dos resultados alcançados após cada atividade utilizando-se 

um formulário de avaliação de reação. Para maior efetividade da avaliação será construída uma 

metodologia no sentido de verificar o impacto dos referidos projetos para a qualidade de vida dos 

servidores que participaram em 2012 e 2013, a qual poderá ser mantida como modelo de 

avaliação das ações futuras. 

Com relação ao Projeto Bem Viver, esta avaliação contribuirá também para a definição de 

metodologia de diagnóstico e possibilidades de intervenções buscando atingir os objetivos do 

projeto, no intuito de reconstruir a experiência vivenciada tanto para a equipe técnica como para 

o público-alvo beneficiado. 
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6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO  

Durante o ano de 2014, com a criação do Núcleo de Avaliação e Progressão, espera-se 

investir no monitoramento dos programas desenvolvidos pela CDH em parceria com os Núcleos 

responsáveis pela implantação dos mesmos.  

Para tanto serão desenvolvidas estratégias de avaliação que se voltem para cada ação 

realizada, num primeiro momento, e para a efetividade do plano como um todo, num segundo 

momento. 

No que se refere às ações de capacitação, a avaliação ocorrerá em três momentos 

diferenciados: a) avaliação da aprendizagem; b) avaliação do curso; c) avaliação de desempenho. 

Buscar-se-á instituir um sistema de avaliação de desempenho no qual se estabeleça relações entre 

as necessidades de capacitação dos servidores identificadas no processo de inscrição e seleção e a 

relação com as suas atividades laborais. Nesse sentido, pretende-se criar estratégias visando 

estimular os cursistas na elaboração de produtos voltados ao aperfeiçoamento de sua atividade 

laboral, articuladas aos saberes, às competências e às habilidades desenvolvidas durante os 

cursos.  

Quanto às ações vinculadas ao programa de qualidade de vida no trabalho as avaliações 

serão realizadas ao finalizar cada atividade utilizando indicadores pertinentes a cada ação 

específica. 

 Com relação ao Plano como um todo, além dos resultados da avaliação de cada ação que 

deverá alimentar um banco de dados sobre os resultados alcançados ao longo do ano, facilitando 

o monitoramento da tarefa no momento em que as ações estão ocorrendo, será dada continuidade 

à atividade que vem sendo realizada, desde o inicio de 2011, com um grupo de trabalho formado 

por representantes das Unidades/Órgãos da UFBA. A partir da realização de reuniões mensais 

com esse grupo espera-se garantir o apoio e a avaliação crítica das ações realizadas.  

 O objetivo da formação do grupo é, portanto, promover o debate ampliado e 

descentralizado sobre as questões pertinentes à gestão de pessoas; garantir a circulação da 

informação de forma ágil; discutir as propostas e projetos para a área de desenvolvimento de 

pessoas na UFBA, com o foco no aperfeiçoamento, na qualificação, no desempenho profissional, 

no desempenho organizacional e na qualidade de vida no trabalho. 
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