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RELATÓRIO DE GESTÃO 2014
1. INTRODUÇÃO
O Relatório de Gestão pretende sistematizar e divulgar os resultados das ações desenvolvidas
pela Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da Universidade Federal da Bahia no ano de
2014, possibilitando o acompanhamento e avaliação da gestão desta Unidade. Os instrumentos
que orientaram a elaboração deste documento foram: a Agenda de Compromissos da Diretoria
2011-2015, o Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação de Medicina o Regimento
Interno da FMB e o Regimento Geral e Estatuto da UFBA e o Regimento da FMB.
A diretoria da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da UFBA, Profª Lorene Louise Silva
Pinto (diretora) e Prof º Luis Fernando Fernandes Adan (vice-diretor), assumiu o mandato em
13 de julho de 2011 com compromissos definidos para com o ensino de graduação, em especial
a consolidação do novo currículo, com a integração dos programas de pós-graduação, com a
organização dos programas de residência médica, a pesquisa, a extensão e a integração
universidade/comunidade.
2. INFRAESTRUTURA
As instalações da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) ocupam dois prédios. No primeiro,
sua sede mater situado no Largo do Terreiro de Jesus (Centro Histórico), estão localizados: a
Diretoria, a sede dos 9 Departamentos, do Colegiado de Graduação; o Programa de Pósgraduação Saúde Ambiente e Trabalho PPgSAT e o Programa de Pós-graduação em Ciências
da Saúde – PPgCS, Centro de Integração Universidade Comunidade do Pelourinho - CIUCP
(unidade de atenção primária à saúde, conveniada com a Secretaria Municipal de Saúde de
Salvador), o Instituto de História da Medicina e Ciências afins (IBHMCA), A Academia de
Medicina da Bahia, o Centro de Atenção Psicossocial-CAPSad para atenção aos portadores de
dependência química e dois museus da UFBA, o MAFRO e o MAE. E um escritório da Escola
Oficina Salvador vinculada à Faculdade de Arquitetura da UFBA, já em processo de conclusão
dos trabalhos nesta sede.
O prédio da FMB localizado no campus Canela, ANEXO I Rita Lobato Velho Lopes, próximo
ao Complexo Hospitalar Universitário (COM-HUPES) e ao Instituto de Ciências da Saúde
(ICS), teve seu projeto de reforma iniciado em março de 2012 e concluído em agosto de 2013
para adequações ao novo desenho do currículo da graduação e qualificação geral do espaço
para atender aos requisitos de acessibilidade, questões sanitárias e de segurança. A nova
estrutura permite o funcionamento de 23 salas de aulas e espaços para a coordenação
administrativa do espaço, salas para Laboratórios de Habilidades, Núcleo de Apoio PsicoPedagógico (NAPP), do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), Núcleo de Pesquisa
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experimental (NUPE), Programa Educação para o Trabalho-PET Medicina, Núcleo de Estudos
sobre Adolescência (NEMA), espaços para estudos destinados aos estudantes, Diretório
Acadêmico, Espaço cultural e de convivência Sérgio Cardoso, cantina, reprografia, sala de
reunião de uso comum e sala coletiva de apoio aos docentes.
Durante 2014 a FMB recebeu apoio importante do IPHAN que viabilizou a reforma e
ampliação do Centro de Integração Universidade Comunidade do Pelourinho (CIUCP) que
passou a contar com 18 consultórios, (2 específicos para atendimento ginecológico e Pré- Natal
) espaço específico para atendimento de crianças e adolescentes, espaço para marcação de
consultas pelo SUS, sanitários, sala de vacinas, sala de reuniões, central de esterilização de
materiais, almoxarifado, farmácia, sala de curativos.
O IPHAN também fez estudos e comunicou formalmente à Direção da FMB e à Reitoria da
UFBA a inclusão do complexo da FMB no Programa de Aceleração do Crescimento para
Cidades Históricas (PAC-CH) com previsão de investimentos da ordem de 38 milhões de reais
concluindo desta forma todo o processo de restauração, reformas e adequações desse espaço.
3. GESTÃO E PLANEJAMENTO
Uma prioridade da gestão da FMB tem sido a reorganização dos processos de trabalho e
consolidação dos espaços coletivos de decisão. Neste sentido, a diretoria mantem os espaços
de escuta com encontros periódicos, com os servidores técnico-administrativos para avaliação
das atividades desenvolvidas, necessidades de capacitação e propostas de mudanças na
organização. Em 2014, a estrutura administrativa definida foi consolidada em núcleos: de
infraestrutura e manutenção, núcleo de apoio aos departamentos, núcleo de apoio ao colegiado
de graduação e secretaria geral, com vistas a maior interação entre os setores da Faculdade de
Medicina, constituídos pelos Colegiados de Graduação, de Pós-Graduação, Diretoria e os
Departamentos.
O funcionamento de toda a FMB sob forma de turnos contínuos das 7 às 18:30, com registro de
frequência, tem nos permitido atender a todos, reduzindo substancialmente queixas e
reclamações pela ausência de servidores nos horários em que alunos e professores necessitavam
de atendimento. Esta reorganização pactuada entre diretoria, chefes de departamentos e
trabalhadores administrativos, demandou remanejamentos e redimensionamento de equipes
sem necessidade de ampliação do número de trabalhadores, nem sobrecarga de todos que
assumiram as funções.
Estabelecemos desde 2011 um encontro mensal das chefias dos 9 departamentos e
coordenação de curso com a Diretoria. Espaço que tem se consolidado como de gestão
compartilhada e importantes deliberações, homologadas pela congregação e colegiados com
ênfase no aperfeiçoamento do curso de graduação, a saber: estratégias para maior envolvimento
dos docentes no curso de graduação, disponibilizar PIT e RIT e atas da congregação no site da
FMB, discussão sobre programas e projetos de extensão, organização dos Fóruns Pedagógicos
no início de cada semestre, dentre outros.
Importante avanço tem se obtido na relação com os estudantes e o acompanhamento das
necessidades do curso no que se refere à participação e desempenho de docentes, campos de
práticas e aperfeiçoamento do projeto pedagógico.
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Foram estabelecidas rotinas e responsáveis pela solicitação e compra de materiais,
planejamento das aquisições e solicitações de serviços pelo SIPAC.
4. DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Em 2014 a FMB registrou um total de 275 servidores ativos. Destes 225 Docentes do quadro
permanente, 47 Servidores técnico-administrativos e 34 professores substitutos conforme
tabelas disponíveis no site.
http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=152
http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=153
Novos colegas docentes, técnicos e administrativos concursados para as vagas de aposentadorias
disponibilizadas se incorporaram ao quadro: Secretária Executiva, assistentes em administração,
assistente social e técnico em contabilidade.
Iniciou-se um processo de delimitação e dimensionamento do perfil técnico e administrativo da
unidade, aliado à busca por uma adequada estrutura de gestão e identificação de necessidades de
capacitação para aperfeiçoamento ou aquisição de habilidades, com apoio do CDH-UFBA.
Desde a implantação da reforma curricular em 2007 torna-se cada vez mais evidente e necessária
uma programação para formação pedagógica dos docentes. Nesse sentido, nos últimos 4 anos
tem-se buscado identificar melhor a demanda para responder de forma adequada. Um estudo
(TCC de graduação) vem sendo conduzido com objetivo de identificar necessidades e subsidiar a
referida programação.
Um princípio adotado pela gestão, de incentivar a qualificação dos trabalhadores, permitiu que
vários (docentes e administrativos) ingressassem em cursos de língua estrangeira, programas de
informática, legislação pública, habilidades para docência dentre outros.

5. ENSINO DE GRADUAÇÃO
A Faculdade de Medicina contou com a média de 982 alunos regularmente matriculados no
curso de graduação em 2014. O Colegiado de curso continuou em 2014 o trabalho com objetivo
de aperfeiçoar e consolidar as mudanças previstas no Projeto Pedagógico de 2007 e implantar
as necessárias para atendimento às diretrizes curriculares nacionais para os cursos de medicina
no Brasil, que foram atualizadas em 2014, a saber:
• Consolidação dos Fóruns Pedagógicos no início de cada semestre (2 por ano letivo),
como espaço para reflexão sobre o curso, identificar problemas e propor soluções,
compartilhar as experiências exitosas e bem avaliadas de ensino aprendizagem já
presentes no curso;
• Atualização de todas as ementas e programas de curso para disponibilizar no site da
FMB,
junto
com
a
matriz
do
curso
disponível
em
http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id=509&Ite
mid=251
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• Implantação da coordenação de semestre, como instrumento facilitador e estimulador do
planejamento e integração dos componentes, com reuniões específicas dos grupos de
todos os semestres sob coordenação de um docente integrante;
• Identificação de instrumento para avaliação das distintas dimensões do internato (5º e 6º
anos);
• Consolidação dos núcleos compostos por docentes de distintos departamentos, que se
responsabilizam pelos eixos longitudinais do curso: ético-humanístico e de formação
em pesquisa, cada um com 8 (oito) componentes curriculares, disponível em
http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id=380&Itemid=293
http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_docman&Itemid=320
http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id=493&Itemid=301
• Grupo de Trabalho (GT) instituído pela Diretoria em 2014, para elaboração do projeto
para o EIXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA do curso, caracterizado como eixo
longitudinal, com conhecimentos e habilidades para distintos momentos do curso, com
implantação dos componentes do internato, estabelecimento das parcerias com os
serviços públicos de referência para as práticas e seleção de profissionais dos serviços
para preceptoria;
• O GT permanente de avaliação, instituído em 2013, definiu as dimensões da avaliação a
serem enfatizadas no ano, realizou o primeiro teste de progresso, por adesão e
disponível para todos os alunos matriculados em 2014, que contou com a participação
de 314 estudantes. Com apoio da Pedagoga o tema avaliação do discente e do docente
será tratado no próximo Fórum Pedagógico (2015.1), com referências e metodologia
definidas, com objetivo de revisão das avaliações previstas atualmente e avaliação das
possibilidades de avaliações integradas pelos componentes do semestre;
• Consolidação da parceria com o PET Medicina desde 2011, na realização da avaliação
do curso pelos discentes, com questionários aplicados ao final de cada semestre, para
todos os componentes cursados, considerando distintas dimensões. Os resultados são
apresentados nos Fóruns e levados pelas chefias às plenárias dos departamentos para
discussão. Este olhar crítico dos estudantes sobre o curso tem contribuído de forma
importante para revisões e mudanças. Material disponível no site.
http://petmedicinaufba.blogspot.com.br/p/avalia-fmb.html
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•

Núcleo de Apoio Psicopedagógico

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP) da Faculdade de Medicina da Bahia é designado
como uma instância de apoio psicopedagógico, ligada diretamente à Diretoria da FMB, sendo
oficialmente constituído através da Portaria FMB18/2012. O NAPP é constituído por um
núcleo fixo com uma psicóloga, uma médica psicanalista, uma assistente social e conta com
apoio da pedagoga que compõe equipe do colegiado de curso. Conta ainda com
professores/preceptores convidados, estando projetado para atendimento às demandas
psicopedagógicas dos estudantes de medicina da FMB, seja, por oferta programada,
encaminhamentos (Colegas, Professores, Chefes de Departamentos ou Colegiado) ou por
demanda espontânea. O objetivo do NAPP é auxiliar na identificação de estratégias resolutivas,
diante de situações vinculadas à instância pedagógica, na promoção da saúde mental do
estudante de medicina e na prevenção de possíveis agravos desenvolvidos durante o curso.
Em 2014 passou a funcionar no 5º piso do ANEXO I da FMB no Vale do Canela, em espaço
adequado para a atividade, de forma a facilitar o acesso dos estudantes e professores. Funciona
de segunda a sexta feira das 7 às 18:30, além dos atendimentos e acompanhamentos agendados.
O NAPP tem sido importante na relação dos estudantes com outros serviços da UFBA
principalmente SMURB e PROAE, além de participar de todos os Fóruns pedagógicos e
reuniões do colegiado de curso.
6. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
A Faculdade de Medicina mantém quatro programas de Pós-Graduação, credenciados pela
CAPES, sendo o colegiado destes cursos constituídos predominantemente pelos doutores da
própria faculdade com participação de docentes de outras Unidades da UFBA, em 2013 após a
avaliação as notas concedidas foram: Pós Graduação em Medicina e Saúde (M/D 5 CAPES) www.ppgms.ufba.br; Pós-Graduação em Ciências da Saúde – (M/D 5 CAPES) www.possaude.ufba.br; Pós-graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho (M 3 CAPES) www.sat.ufba.br ; e Pós-Graduação em Patologia Humana e Experimental em convênio com a
Fiocruz (M/D 6 CAPES) – www.pgpat.bahia.fiocruz.br.
Desde 2013 foi implantado o Núcleo de Pós Graduação da FMB, composto pelos
coordenadores dos 4 programas com objetivo de pensar os rumos da pós-graduação na FMB de
forma compartilhada e solidária.
A partir desses encontros tem sido identificadas atividades que podem ser comuns aos
programas e algumas já compartilhadas.
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7. ATIVIDADES DE PESQUISA
7.1. Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos-CEP FMB
Após submissão à congregação, foi aprovada a constituição do Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Medicina da Bahia da UFBA (CEP-FMB), instalado no dia 05 de junho de 2012,
consolidado e autorizado pela CONEP em 2013, se consolidou como importante espaço de
orientação aos professores e estudantes. O CEP mantem reuniões mensais regulares e analisou
em 2014 uma média de 10 projetos por reunião. O Coordenador junto com a Diretoria da FMB
promoveram um encontro dos CEPs da área de saúde da UFBA (ICS, ODONTO, ISC, FAR,
HUPES, MCO, NUTRI, ENF) com objetivo de compartilhar experiências, organizar fluxos e
orientações aos estudantes e professores. Está prevista a continuidade dos encontros com um
seminário no início do semestre 2015.1
http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id=532&Itemid=310
7.2. Projetos de Pesquisa, Artigos completos e Capítulos de livros publicados em 2014
Considerando a diversidade e multiplicidade de formas de financiamento da pesquisa no país, a
Diretoria da FMB tem discutido com outras instâncias e dirigentes da UFBA, a necessidade de
termo um sistema que viabilize o registro e acompanhamento de todos os projetos
desenvolvidos no âmbito da Universidade, para permitir o conhecimento pelos dirigentes e toda
a comunidade universitária do que se pesquisa e produz na UFBA. Os esforços de muitos e a
pouca visibilidade dos projetos e seus resultados tem deixado uma importante lacuna nos
relatórios de toda a Universidade.
Este aspecto também tem sido registrado nas reuniões do CONSUNI quando das dificuldades
de contemplar nos relatórios, o volume de recursos captados para este fim, assim como os
produtos da sua aplicação.

8. ATIVIDADES DE EXTENSÃO
A Faculdade de Medicina da Bahia manteve em 2014 181 atividades de extensão registradas
no SIATEX, distribuídas em seminários, cursos, Ligas Acadêmicas, atividades assistenciais,
com destaque para as principais atividades permanentes.
8.1 Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcanti
A Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcanti (ARD-FC) é um serviço de extensão
permanente do Departamento de Saúde da Família da Faculdade de Medicina da Bahia/UFBA.
Sob a coordenação do professor Tarcísio Matos de Andrade, a ARD-FC foi criada em
novembro de 2004, constituindo-se no primeiro Programa de Redução de Danos do Brasil a
implementar, em larga escala, ações de prevenção de HIV, Hepatites, outras DST’S e
Tuberculose relacionados ao uso/abuso de álcool e outras drogas no Sistema Único de Saúde.
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A ARD-FC conta com parceiros importantes, sobretudo, nos setores governamentais, a
exemplo da Coordenação Nacional de Saúde Mental; da Secretaria Estadual de Saúde
(SESAB), Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS), em particular da Coordenação de
DST/AIDS responsável pela provisão de todo contingente de preservativos distribuído pela
ARD-FC; da Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH);
Secretaria Estadual de Educação (SEE) e Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
(SENAD). Em 2014, a ARD-FC manteve a execução dos seguintes projetos:
•

Projeto Centros Regionais de Referência da Aliança de Redução de Danos Fátima
Cavalcanti - Financiado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD),
tem como objetivo capacitar os profissionais da Rede SUS e SUAS através de um Curso
de Formação na atenção ao uso prejudicial de álcool e outras drogas, com ênfase para o
uso de crack, à luz do referencial da Redução de Danos, para profissionais de nível
médio e superior do Estado da Bahia.

•

Projeto Prevenção do Uso Abusivo de Drogas em Ambientes Escolares do Estado
da Bahia - tem como objetivo fornecer os subsídios necessários à construção de uma
Política Pública de enfrentamento das questões relativas ao consumo de substâncias
psicoativas em ambientes escolares do Estado da Bahia em consonância com o
Programa Pacto Pela Vida, com tempo de vigência de quatro (04) anos, alcançando as
Unidades Escolares dos municípios de Salvador, Simões Filho, Lauro de Freitas,
Itaparica, Vera Cruz, Madre de Deus, Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila, Feira de
Santana, Ilhéus, Itabuna, Valença, Eunápolis, Porto Seguro, Juazeiro, Casa Nova,
Barreiras, Alagoinhas, Vitória da Conquista, Jequié e Paulo Afonso, totalizando (22)
vinte e duas cidades. Municípios estes identificados como territórios onde se
concentram 80% dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) registrados no
Estado da Bahia no ano de 2010. No ano de 2012 foram realizados os dois primeiros
componentes do projeto: Curso de Formação com frequência média às aulas de 170
Gestores escolares e Supervisão em serviço com participação de 148 gestores.

•

Projeto de Supervisão de CAPS na Região Nordeste - consiste em um estudo
multicêntrico de avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) existentes nos
estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Financiado pelo Ministério da Saúde
tem como intuito de traçar o perfil do funcionamento dos CAPS nestas regiões, em suas
múltiplas dimensões, apontando suas principais características, forças, fraquezas,
desafios e possibilidades. Visa propor recomendações e ações que possam proporcionar
crescimento, aperfeiçoamento e ampliação dos serviços prestados, recomendando ações
locais ou até nacionais que repercutam na transformação destes dispositivos de saúde
mental consonantes com a Reforma Psiquiátrica e a Legislação Brasileira de Saúde
Mental em vigência.

•

Curso de Especialização em Saúde Mental e Uso de Sustâncias Psicoativas - conta
com o financiamento do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde.
Pretende fornecer certificação de especialista para 50 profissionais de diferentes
formações para o atendimento em saúde mental e uso prejudicial de substâncias
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psicoativas, por meio da integração de teoria e práticas, com repercussão direta na
qualificação da rede de cuidados em Saúde Mental e Álcool e outras Drogas.
•

Programa de Educação pelo Trabalho (PROSAUDE) - financiado pelo Ministério da
Saúde e Ministério da Educação tem como o objetivo de capacitar alunos dos cursos de
graduação em saúde da Universidade Federal da Bahia, para a atenção em saúde mental
a pessoas que usam álcool e outras drogas, com ênfase para o uso de crack, a partir de
atividades práticas, fundamentadas nos princípios da Redução de Danos.

•

Atividade Curricular em Comunidade (ACC) “Redução de Danos” - tem por
finalidade prover aos alunos da Universidade Federal da Bahia o conhecimento do
cotidiano das pessoas que usam drogas, vivendo em bairros pobres da cidade de
Salvador e expostas aos riscos decorrentes desta prática, através da participação em
atividades de Redução de Danos sociais e à Saúde. Oferecida para 12 alunos da UFBA
de diferentes cursos\semestre.

•

Disciplina MEDB53 - oferecida pelo Departamento de Saúde da Família e ofertada aos
alunos do curso de graduação em medicina da UFBA, promove o contato dos estudantes
com os princípios e práticas da Redução de Danos e com o cotidiano das pessoas que
usam drogas, através de dispositivos de uma clínica ampliada, tendo como referencial a
singularidade do sujeito/usuário, a partir do trabalho de campo realizado pela Aliança
de Redução de Danos Fátima Cavalcanti. Oferecida para 80 alunos de Medicina por
semestre.

•

Projeto Trabalhando com Familiares de Usuários de saúde Mental, Álcool e outras
Drogas (Distrito Sanitário do Centro Histórico de Salvador) - financiado pelo
Ministério da Saúde, tem como objetivo informar, socializar experiência, capacitar e
promover interação e desenvolvimento de consciência cidadã e social sobre álcool,
drogas e saúde mental, entre familiares de usuários ou potenciais usuários dos serviços
de saúde mental no Estado da Bahia, com ênfase para o Distrito Sanitário do Centro
Histórico de Salvador.
Ambulatório ARD-FC - serviço que disponibiliza tratamento clínico, psiquiátrico e
psicológico para usuários de substâncias psicoativas e\ou seus familiares, na
modalidade não intensiva. Funciona como porta de entrada e também como retaguarda
para encaminhamentos oriundos do CAPS-AD Gregório de Matos, e do trabalho em
campo do Projeto Integração das Ações de Redução de Danos Decorrentes do Uso de
Drogas à Atenção Básica de Saúde do Município de Salvador. Além de disponibilizar
tratamento, o Ambulatório ARD-FC trabalha com capacitação e docência, visando
formar profissionais aptos a lidar, ética e tecnicamente, no campo da atenção ao
consumo de drogas.

•
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8.2 Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD)
O Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD) é um programa de extensão
permanente do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da
Bahia/UFBA e conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia - através das Secretarias de
Saúde, Justiça Cidadania e Direitos Humanos e Educação - da Prefeitura Municipal do
Salvador/Secretaria de Saúde, do Serviço Social da Indústria (SESI) e da Associação Baiana de
Apoio ao Estudo e Pesquisa do Abuso de Drogas (ABAPEQ). Em 17 de fevereiro de 2000,
através da Portaria nº 01, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) reconheceu
o CETAD como Centro de Excelência nas áreas de prevenção, tratamento e/ou pesquisa,
integrando-o ao Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (SISNAD), considerando o
elevado padrão das atividades técnico-científicas desenvolvidas na Instituição. O CETAD,
hoje, é constituido por uma equipe experiente de médicos (nas especialidades de psiquiatria,
medicina social), psicólogos, psicanalistas, assistentes sociais, sociólogos, antropólogos,
pedagogos e bibliotecária, contribuindo, ao longo dos anos, para a assistência à saúde dos
usuários de substâncias psicoativas e seus familiares e a formação de recursos humanos para
todo o Estado da Bahia e Região Nordeste.
Atualmente, o CETAD tem como missão promover ações que contemplem a atenção aos
usuários de substâncias psicoativas e seus familiares, a prevenção e a redução de riscos e danos,
com o propósito de fomentar a produção e a difusão do conhecimento sobre as múltiplas
dimensões do consumo das substâncias psicoativas, mantendo-se articulado com outras
instituições representativas da sociedade. Promove ações relacionadas à educação para a saúde,
à pesquisa e ao ensino, com vistas a estabelecer um padrão de referência para a comunidade
baiana, nas suas inquietações com relação às substâncias psicoativas e em atenção à dignidade
humana, tendo como princípios básicos em suas atividades: a ética, o respeito à cidadania e aos
direitos humanos, o sigilo, a gratuidade e a busca e/ou permanência espontânea no tratamento.
Em 2014, o CETAD deu continuidade ao desenvolvimento de ações que fazem do Centro uma
das mais importantes referências nacionais em estudos, pesquisas e assistência à saúde, na área
do consumo de álcool e outras drogas. Mais informações disponíveis no site:
https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/CetadObserva/WebHome
8.3 Núcleo de Pesquisa Experimental
A programação do Núcleo de Pesquisa Experimental (NUPE) é organizada a partir de
planejamento didático contínuo, com sessões semanais de atualização, aulas do curso de
graduação de pesquisa e extensão, sendo ministradas as aulas práticas da Disciplina do Curso
de Graduação da FMB-UFBA, MED 103 - Técnica Operatória e Cirurgia Experimental.
Em 2013, o NUPE teve aprovado pela Congregação, projeto de expansão de suas atividades
através da implantação do Laboratório de Microcirurgia e Cirurgia Experimental, Pretende
desta forma, incentivar a investigação científica; estimular a publicação científica e
apresentação de trabalhos; possibilitar o aprendizado e desenvolvimento de novas técnicas
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cirúrgicas; criação da monitoria de técnica em microcirurgia experimental; capacitação de
cirurgiões, residentes e estudantes de medicina; constituir-se em referência Norte-Nordeste
como Centro de Formação de Microcirurgiões. Em 2014 formalizou parcerias com o Hospital e
Escola de Medicina Veterinária e Instituto de Ciências da Saúde para projetos de pesquisa e
implantou rotinas para tratamento e destino de resíduos com apoio da SAD\PROAD\UFBA.

8.4 Núcleo de Estudo em Medicina da Adolescência
O Núcleo de Estudo em Medicina da Adolescência (NEMA) foi criado em 2004 com o objetivo
de desenvolver atividades de assistência, ensino e pesquisa na área da Medicina da
Adolescência. Vinculado ao departamento de Pediatria da Faculdade mantém grupo de
pesquisa junto ao CNPQ, constituído pelas professoras Déa Mascarenhas Cardozo (líder),
Isabel Carmen Fonseca Freitas, Carla Hilário da Cunha Daltro, Dayana Virgínia Pardo Di
Nuzz.

8.4 Centro de Atenção Psicossocial Gregório de Matos ( CAPSad GM)
O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Gregorio de Matos - CAPSad GM é um
serviço Docente – Assistencial, especializado em saúde mental, voltado para a tenção a pessoas
com problemas relacionados ao uso ou abuso de álcool e outras drogas em diferentes níveis de
cuidado. Inaugurado em Janeiro de 2012, fruto de uma parceria entre a Faculdade de Medicina
da Bahia (FMB) e a Secretaria de Estado da Saúde da Bahia (SESAB), o CAPSad GM funciona
na sede da FMB no Largo do Terreiro de Jesus - Pelourinho. A FMB, através do seu Serviço
de Extensão Permanente, Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcanti – ARD-FC
(ALIANÇA) do Departamento de Saúde da Família (DSF), é a responsável pela gestão técnica
e administrativa do Centro, que tem gestão financeira da Fundação de apoio à Pesquisa e
Extensão - FAPEX. O CAPSad GM, funciona como Centro de Capacitação e treinamento para
profissionais da Atenção Básica e da Rede CAPS de todo o Estado da Bahia; na docência, está
voltado para alunos de graduação e Pós-graduação da UFBA e de outras Instituições de Ensino.
O Centro desenvolve, ainda, pesquisas de natureza qualitativa e quantitativa no campo da
atenção ao uso de drogas e participa junto a outras instituições locais e nacionais da formulação
de Políticas Públicas. Mais informações disponíveis no site:
https://docs.google.com/file/d/0B-D1DXTEX6TIZ095czdoUW80WXM/edit
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8.6 Centro de Integração Universidade Comunidade do Pelourinho
Dentre as atividades de extensão permanente, o Centro de Integração Universidade
Comunidade do Pelourinho (CIUCP), se constitui em uma Unidade Básica de Saúde,
inaugurado no dia 10 de agosto de 2007, mantida em cooperação técnica com a Secretaria
Municipal de Saúde de Salvador, permitindo disponibilizar uma equipe de Saúde da
Família para a comunidade do Centro Histórico e garantindo oferta de consultas,
procedimentos e atividades educativas tanto pela equipe quanto por docentes dos
Departamentos de Pediatria e Saúde da Família que desenvolvem atividades curriculares
da graduação na Unidade.
•

•
•
•
•

Módulo de Pediatria (B44) antiga disciplina Pediatria Preventiva e Social (MED 204),
sendo esta disciplina a razão ou mola propulsora do projeto, quando foi anunciada a
suspensão das atividades de assistência básica à saúde na área de Pediatria no
Complexo HUPES, o que deixaria o alunado sem campo de prática em puericultura.
Internato I e II (MED 231 e 245, quinto e sexto anos do curso médico).
MED B53 (Saúde da Família) componente obrigatório para o curso de graduação
MED242 Internato em Medicina Social
Residência de Medicina de Família e Comunidade da EESP\SESAB

A Unidade acolhe os residentes do Programa de Residência Médica em Pediatria do C-HUPES
que necessitam cumprir carga horária em atividades de Puericultura, fundamentais para
formação do novo médico pediatra.
A ampliação reforma das instalações físicas realizadas em 2014 com apoio do IPHAN estão
relatadas no item 2.
Durante 2014 foram produzidos:
• 1.730 procedimentos odontológicos
• 1.231 consultas de Enfermagem
• 2.519 consultas médicas
• 7 mil procedimentos de enfermagem
• 228.457 dispensações de medicamentos

1
1

9. CONVÊNIOS
internacionais)

E

COOPERAÇÃO

TÉCNICO-CIENTÍFICA

(nacionais

e

A FMB mantém através da UFBA, convênios assinados com o município de Salvador, Vitória
da Conquista e com a Secretaria Estadual da Saúde/SESAB que garante cooperação científica,
tecnológica e pedagógica para implantação de melhores práticas no SUS e inserção na rede de
atenção especializada e hospitalar do estado.
O convênio com a SMS de Salvador viabiliza os campos de práticas nas unidades de saúde da
Família do Distrito Barra Rio Vermelho e do Subúrbio Ferroviário e parcerias com os
programas permanentes de extensão da FMB: CETAD, CAPS Gregório de Matos, o PROAR e
a CIUCP.
A integração com a SESAB é evidenciada na ampla oferta de serviços prestados por todos os
equipamentos de saúde próprios ou gerenciados pela UFBA, incluídos no Sistema de
Regulação do SUS. O nível secundário e o terciário de atenção e atendimentos especializados,
ocorrem no Complexo HUPES incluindo o Ambulatório Magalhães Neto, o Hospital
Universitário Professor Edgar Santos, Maternidade Climério de Oliveira. São utilizados ainda
os espaços do Hospital do Subúrbio, do Hospital Roberto Santos incluindo a UPA, Hospital
Geral do Estado e Maternidade de Referência José Maria de Magalhães Netto, unidades não
subordinadas à FMB, mas que se constituem nos principais espaços de práticas do curso de
graduação.
10. PRÊMIOS E HOMENAGENS
A FMB possui premiação para os alunos que se destacam em cada turma de formandos e que
atendem aos requisitos de cada prêmio. O Prêmio Prof. Jessé Accioly é oferecido ao
concluinte de MED-B60 (Monografia IV) com trabalho monográfico de maior destaque. O
Prêmio Professor Alfredo Britto foi instituído no início do século passado, e é oferecido ao
formando com maior destaque na área de pesquisa científica durante o curso médico. O Prêmio
Professor Juliano Moreira foi instituído no final de 2002, sendo oferecido ao formando com
maior destaque nas atividades acadêmicas de extensão universitária, durante o curso médico. O
Prêmio Professor Nina Rodrigues é oferecido ao formando com maior destaque no conjunto
de atividades do curso médico. O Prêmio Professor Manoel Victorino, instituído no século
passado, é oferecido ao formando com maior média global nas disciplinas e atividades durante
o curso médico.
O quadro abaixo apresenta os laureados no ano de 2014.
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Alunos laureados com prêmios em 2014.
ANO

DATA

PRÊMIO

LAUREADO (A)

Prof. Manoel Victorino Pereira

Anselmo Alves Boa Sorte Júnior

Prof. Alfredo Thomé de Britto

João Pedro Lins de Carvalho

2014.1
Prof. Juliano Moreira
2014

Jessé Accioly

Juliana Borges Casqueiro
Daniela Conceição Santos de Campos

Prof. Manoel Victorino Pereira

Patrícia Santiago Liberato de Matos

Prof. Alfredo Thomé de Britto

Yuri Costa Sarno Neves

Prof. Juliano Moreira

Maryanna Dias Novaes

Prof. Raymundo Nina Rodrigues

Yuri Costa Sarno Neves

2014.2

Jessé Accioly

Renata Conceição Pereira Coelho

Fonte: Diretoria FMB, 2014

11. ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO
11.1. A Diretoria da FMB, além da participação regimental como membro permanente no
Conselho Universitário da UFBA (CONSUNI) participou de comissões e grupos de trabalho, a
saber:
• Comissão de Gestão de Pessoas do CONSUNI
• Suplente no Conselho de Curadores da UFBA
• Comissão para elaboração e acompanhamento do projeto do Curso de Medicina no
IMS-UFBA em Vitória da Conquista
• Comissões de avaliação de servidores
• Comissões para avaliação e progressão de docentes
• Bancas examinadoras de TCC, Mestrado e Doutorado
• Bancas de concursos docentes em outras universidades.
11.2. Participação no FORMED, fórum de dirigentes das Faculdades Federais de Medicina
como Vice-coordenadora e atual Coordenadora até março de 2015.
11.3 Representação da Faculdade de Medicina em diversos eventos e reuniões.
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13. EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2014
1.MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- TOTAL 177,00
NE 801847 - Perkata Com. e Serv. Ltda (100 pct açúcar) 177,00
DESPESAS COM MAT. EXPEDIENTE- TOTAL 7.934,62
NE 801680 – Keynes Comercio e Serviços Ltda (2 cxas de caneta) 23,64
NE 801683 – Alea Comercial Ltda EPP. ( 10 envelopes brancos 109,20
NE 801684 – Alea Comercial Ltda EPP. (Mat. exp. Diversos) 202,50
NE 801681 – SODINE – Soc. Dist. do Nordeste Ltda (50 pcts papel almaço) 225,00
NE 801682 – Printe Comercio para Impressão Ltda (Mat. exp. Diversos) 380,28
NE 800322 – Printer Informática Ltda – ME (Confecção de Crachás 2.080,00
NE 800323 – Printer Informática Ltda – ME (Confecção de Crachás) 4.914,00
DESPESAS COM MAT. INFORMÁTICA- TOTAL 1.494,60
NE 801302 – Inforshop Suprimentos Ltda (10 cartuchos) 734,80
NE 801303 – Inforshop Suprimentos Ltda (20 cartuchos) 759,80
DESPESAS COM MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA- TOTAL 62,50
NE 803710 – AMDA – Security Importadora Ltda ( 5 cx de luvas) 62,50
DESPESAS COM MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS- TOTAL 594,00
NE 803715 – Martins Ferragens Ltda ( 30 assentos sanitários) 594,00
DESPESAS COM MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO- TOTAL 3.716,10
NE 803453 – NCK Comercio de Equipamentos Ltda ( 15 saboneteiras) 427,50
NE 803716 – Equilíbrio Com. De Desc. Ltda (15 sab e 15 disp.) 925,50
NE 801848 – Master Papelaria e Mat. De Limp. Ltda (100 toalhas de papel) 1.326,00
NE 801853 – Ello Atacadão de Produtos Ltda (Mat. Divers. De limpeza) 1.037,10
TOTAL DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 13.978,82
2.MATERIAL PERMANENTE
APARELHOS E UTENS. DOMÉSTICOS- TOTAL 24.512,00
NE - 803253 – Eletrolux da Amazonia Ltda ( 9 – Ar condicionados) 9.549,00
NE - 803254 – Termocenter Sist. Termicos Ltda ( 4 – Ar condicionados) 4.760,00
NE - 801081 – Repremig Rep. e Com. de Minas Gerais Ltda ( 6 – Televisor) 9.828,00
NE - 801959 – Romulo Nonato da Silva Junior – ( 1 – Cafeteira) 375,00

TOTAL DAS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE 24.512,00
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3.SERVIÇOS – P. JURÍDICA
DESPESAS COM ANUIDADE- TOTAL 3.467,00
NE 1174 – ABEM (Anuidade) 3.467,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SERVIÇOS P. JURÍDICA 3.467,00
4.PESSOA FÍSICA
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- TOTAL 1.200,00
NE 1878 – INSS – Richard Gordon 1.200,00
DESPESAS COM RESSARCIMENTO- TOTAL 801,57
NE 1197 - Ressarcimento Dr. Adan 205,50
NE 1380 - Ressarcimento Clara Barros 152,96
NE 1780 - Ressarcimento Clara Barros 146,95
NE 1525 - Ressarcimento Marcelo Chastinet 296,16
TOTAL DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 2.001,57
RECEITAS
Recursos UFBA (Consumo e Serviços) R$ 41.555,33
Recursos recebidos de Projetos de docentes (Permanente) R$ 14.867,96
TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS
TOTAL GASTO
SALDO

R$ 56.423,29
R$ 43.959,39
R$ 12.463,90

Ressalta-se a grande dificuldade de execução dos recursos financeiros para atender as
necessidades da unidade por distintas razões: as unidades não são gestoras plenas dos recursos
e dependem da administração central da UFBA para execução de todos os procedimentos, com
prazos muito longos para atendimento, novas rotinas pouco conhecidas pelos servidores,
aliadas às resistências para assumi-las e ausência de pregões ou contratos que atendam às reais
necessidades da unidade.
Além dos valores referidos a unidade tem executado as solicitações de descentralização de
recursos do convênio UFBA|SESAB da UFBA para FAPEX para manutenção do CAPS
Gregório de Matos.
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar dos avanços apresentados neste período, os desafios ainda são muitos.
Para 2015 continuaremos trabalhando para:
• consolidar os avanços no curso de graduação;
• constituir o Núcleo de extensão, com os coordenadores dos programas permanentes de
extensão, de forma a criar espaços solidários e de cooperação entre os programas e
projetos;
• garantir a realização dos concurso para cada aposentadoria ocorrida
• cooperar com a administração central da UFBA para melhorias nos processos de
execução administrativos, financeiros e de gestão de pessoas
• estruturar com a SUMAI-UFBA, equipe residente para garantir manutenção predial às
instalações da FMB nas sedes do Terreiro de Jesus e Canela;
• consolidar a reestruturação e os processos de trabalho dos 3 (três) núcleos de apoio à
gestão da FMB
• garantir junto ao IPHAN, os recursos financeiros para viabilizar a restauração dos anexos
ainda em ruínas, para ocupação com atividades hoje deslocadas e sem espaço adequado.
Para isso enviamos ao IPHAN em setembro de 2013, solicitação para inclusão das
demandas de projetos e obras da FMB para o Edital do PAC Cidades Históricas, com
resposta satisfatória em 2014 e previsão de inicio em 2015.
• aperfeiçoar os instrumentos e mecanismos para melhoria do planejamento e relatório de
gestão da FMB.

Salvador, 25 de fevereiro de 2015
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