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Carta de Encaminhamento 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

A Financiadora de Estudos e Projetos- FINEP, Encaminhamos, em anexo, proposta para obten9§o de apoio 
financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientffico e Tecnol6gico - FNDCT, no ambito do Plano Nacional 
de Ciencia e Tecnologia da CHAMADA PUBLICA MCTVFINEP/CT-INFRA- PROINFRA- 01/2011 e declaramos 
que os participantes qualificados na Parte A1. Dados Cadastrais, deste formulario, endossam o projeto acima 
identificado, nos termos apresentados detalhadamente a seguir, assumindo o compromisso de que as versoes 
encaminhadas por meios eletronicos, seja em disquete ou pel a Internet, a presentam conteudo identico ao da 
c6pia impressa e anexada a est a cart a. Est a declara9§o deve ser considerada como manifesta9§o explfcita 
quanta a op ortunidade, interesse e prioridade conferida ao desenvolvimento do projeto ora proposto, assim como 
o comprometimento de que serao fornecidas as garantias necessarias para sua adequada execu9ao, incluindo o 
envolvimento de equipes, recursos de contrapartida e outras condi96es especfficas constantes deste formulario. 

[fUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO FAPEX-BA 

MARCELO FREDERICO AUGUSTO DOS SANTOS 

Dirigente 

[PNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

DORA LEAL ROSA 

Diri!Jente 

Versao: 1 

MARCELO EMBIRUCU DE SOUZA 

Coordenador 
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A. Caracteriza~ao da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

A.1. Dados Cadastrais 
IPriipa1111111 
FAPEX-BA - FUNDA~AO DE APOIO A PES QUI SA E A EXTENSAO FAPEX-BA 

CNPJ: 14.645.162/0001 -91 Vincnla~iio: 

Faturamento Annal: R$ 5.006.500,00 Partici11a~iio Financeira: R$ 0,00 

Enderew RUA CAETANO MOURA, 140 

Bairro: FEDERA~AO Munici11io: SALVADOR UF:BA 

CEP: 40210340 T elefoue Comercial: (71 )3183-8409 Telefoue FAX: ( ) -
E-mail: negocios@fapex. org. br Site: www. fapex. org. br 

Natureza Juridica: FUNDA~Ao MANTIDA COM RECURSOS PRIVADOS 

Atividade Economica: 75.14-0 Atividades de apoio a administra~ao publica 

UG - SIAFI: Gestao - SIAFI: 

Data de Constitui~iio: Reuistro na Junta Come•·cial: 

Foro: 

Dhlgente 

MARCELO FREDERICO AUGUSTO DOS SANTOS VERAS 

CPF:  RG:  Org Ex11:  Dt Ex11edi ~ao:  

Endere ~o:  

Baino:  Munici11io: SALVADOR UF: BA 

CEP:  Telefone Comercial:  Telefone FAX:  

E-mail:  Site: http:www. fap ex. org. br 

Cargo: PRESIDENTE 

Cont.lto 

Rosalba Silva Oliveira 

CPF:  RG:  Org Ex11:  Dt Ex11edi~ao:  

Ende1·e~o:  

Bairro:  Munici11io:  UF:  

CEP:  Telefone Comercial:  Telefone FAX:  

E-mail:  Site: www. fapex. org. br 

Caruo: GERENTE DE PROJETOS 
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A.1. Dados Cadastrais 

IEii•a•r ! 
UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

CNPJ: 15.180.714/0001 -04 Vincnla~ao : 

Faturamento Annal: R$ 21.782.832,00 Partici11a~iio Financeira: R$ 0,00 

Enderew RUA AUGUSTO VIANA S/N - PAlACIO DA REITORIA DA UFBA 

Bairro: CANELA Munici11io: SALVADOR UF:BA 

CEP: 40110060 Telefoue Comercial: (71)3283-707 Telefoue FAX: (71)3283-7024 

E-mail: reit or@ufba. br Site: www. portal. ufba. br 

Natureza Juridi ca: AUTARQUIA FEDERAL 

Atividade Economica: 80.30-6 Educa~ao superior 

UG - SIAFI: 153038 Gestao - SIAFI: 15223 

Data de Constitui~ao: Reuistro na Junta Come•·cial: 

Foro: 

Dhlgente 

DORA LEAL ROSA 

CPF:  RG:  Org Ex11:  Dt Ex11edi ~ao:  

Endere~o:  

Baino:  Munici11io:  UF:  

CEP:  Telefone Comercial:  Telefone FAX:  

E-mail:  Site: http//www.ufba.br 

Cargo: REITORA 

Coo1·denado1· 

MARCELO EMBIRU<:U DE SOUZA 

CPF:  RG:  Org Ex11:  Dt Ex11edi~ao:  

Ende1·e~o:  

Bairro:  Munici11io:  UF:BA 

CEP:  Telefone Comercial: (  Telefone FAX:  

E-mail:  Site: http://www.ufba.br 

Caruo: PRO-REITOR DE PESQUISA, CRIA9AO E INOVA9AO 

Contato 

Maisa Sales de Sousa 

CPF:  RG:  Or9 Ex11:  Dt Ex11edi~ao:  
Endere~o:  

Bairro:  Munici11io:  UF:  

CEP:  T elefoue Comerclal:  Telefoue FAX:  

E-mail:  Site: http://www. ufba. br 

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
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A.2. Dados lnstitucionais I Empresariais 

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) teve sua instalagao no anode 1946, sob o nome de Universidade 
da Bahia, at raves do Decreta-Lei 9.155. Sua origem, contudo, remonta ao anode 1808, quando por 
determinagao do principe regente da Corte Portuguesa, D. Pedro I, foi criada a Escola de Ensino Medico 
do Pais, a Escola de Cirurgia da Bahia, origem da atual F aculdade de Medicina, a mais antiga escola 
oficial de Estudos Superiores no Brasii.A UFBA iniciou as atividades universitarias voltadas a pesquisa no 
Pais atraves de trabalhos destinadosao entendimento das enfermidades prevalentes na epoca. 
As contribuigoes mais recentes da UFBA para a pesquisa no Brasil sao bern demonstradas pelos dados 
disponiveis na lSI Web of Science e Web of Knowledge. Apenas a tftul o de exemplo, observa-se que o 
numero total de trabalhos de pesquisadores da UFBA publicados em peri6dicos indexados nas referidas 
bases de dadosapresentou urn crescimento de 375% em pouco mais de dez a nos, passando de 164 em 
2001 para 616em 2011 . Este periodo e importante, ja que coincide com os editais CTINFRA em que a 
UFBA participou. Utili zando-se de dados divulgados pela CAPES, constata-se que enquanto a produ9ao 
cientffica mundial cresceu duas vezes entre 1930 e 2007, a produgao cientffica brasileira cresceu nove 
vezes e a produgao especffica da UFBA, no mesmo periodo, cresceu quase 11 vezes. 
Este crescimento, mais acelerado, da produ9ao cientifica da UFBA nas Ultimas decadas pode ser 
explicad a pelo crescimento do numero de professores doutores, pesquisadores bolsistas de produtividade 
do CNPQ, grupos de pesquisa cadastrados e pelo crescimento numerico e qualitative de seus Programas 
e Cursos de P6s-Gradua9aostricto sensu. 
A Universidade tern hoje mais de 1.510 professores doutores, muitos dos quais sao pesquisadores 
bolsistas de produtividade e lideres dos 530 Grupos de Pesquisa certificados pela Universidade. Ate o final 
do anode 2011, a UFBA possuia 222 bolsistas de produtividade em pesquisa, dos quais 85 (38%) foram 
classific ados como bolsista 1 do CNPq, sendo 22 no nivel1 A, 13 no n ivel1 B, 25 no nivel1 C e 25 no nivel 
1 D. Outro aspecto relevante foi a concessao em 2011 a pesquisadores da UFBA de quatro balsas no 
edital "Produtividade em Desenvolvimento Tecnol6gico e Extensao lnovadora - DT 201 0", em areas de 
pesquisa concernentes a ao menos dois dos subprojetos deste projeto institucional: Programa das Areas 
Tecnol6gicas da Fisica e Matematica (uma bolsa, Prof. Luiz Alberto Luz de Almeida), no Programa das 
Areas Tecno16gicas de Quimica e Geociencias (uma bolsa, Prof. Doneivan Fernandes Ferreira) e no 
Programa de Desenvolvimento Tecnol6gico e Industrial (duas balsas, Profs. Herman Augusto Lepikson e 
Ricardo de Araujo Kalid). Est a modalidade de bolsa visa apoiar o pesquisador cujo trabalho e volt ado 
prioritariamente para o desenvolvimento tecnol6gico e inovagao, o que evidencia a atuagao da UFBA em 
Pesquisa e lnova9ao. Ainda neste quesito, vale destacar a atua9ao da UFBA em campos pioneiros da 
Pesquis a e lnovagao, como o destaque mundial que vern recebendo, n a Grande Area de Ciencias da 
Saude, para a criagao de nucleos de excelencia em Pesquisa e Ext en sao, como o Centro de Biofotonica 
da UFBA 
A UFBA, at raves da Pr6-Reitoria de Pesquisa, Criagao e lnovagao (PR OPCI), em colaboragao com as Pr6-
Reitorias de Ensino de P6s-Graduagao e de Extensao, langou seis novos editais internes no anode 2011 . 
Estes editais objetivaram primariamente apoiar projetos de pesquisa de qualidade, tanto para a 
estruturagao especffica dos pesquisadores desta universidade quanta aqueles voltados para as pr6prias 
retinas e especificidades da UFBA. A PROPCI disponibilizou com seus pr6prios recursos urn montante da 
ordem de R$ 1.500.000,00. Uma caracteristica de todos os editais foi primar pelo incentive direto ao 
pesquisador da UFBA, focando entre suas prioridades aqueles pesquisadores que ainda nao alcangaram 
patamares estruturais competitivos num cenario nacional ou regional. Esta medida evitou concentrar 
esforgos unicamente em Grupos de Pesquisa e Liderangas que ja pos suem situagao destacada nas 
escalas local a internacional. Entendemos que, desta maneira, a UFBA enquanto institui9ao acolheu os 
at ores que efetivamente sao capazes de melhorar os indicadores de produgao cientffica desta universidade 
e do pais. Estas contrapartidas apontam para uma UFBA verdadeiramente comprometida com a 
Pesquisa, com a Cria9ao e com a lnova9ao, o que a legitima ainda mais a ter parceiros import antes como 
a FINEP. 
Na linha do comprometimento responsavel com a Pesquisa, incluimos o comprometimento com a 
divulga9;!1o livre do conhecimento acumulado e formalmente divulgado por meio de publica96es cientfficas. 
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A UFBA, at raves de seu Reposit6rio lnstitucional (RI), coordenado pela Pr6-Reitoria de Pesquisa, Cria~§o 
e lnova~ao (PROPCI), alcan~ou a quantidade de aproximadamente 4.200 itens depositados. 0 Rl da 
UFBA foi ainda destaque nacional, sendo vencedor do concurso idealizado palo Institute Brasileiro de 
lnforma~§o em Ciencia e Tecnologia (IBICTI), projeto de implementa~§o de repositories institucionais IBICT
FINEP. sendo premiado aquele reposit6rio com maior numero de depositos de artigos cientfficos no 
perfodo de abril a outubro de 2011 . A UFBA recebeu uma placa alusiva a este concurso durante sessao 
especffica para este fim no ambito da 2• Conferencia Luso-brasileira de Acesso Aberto. Ainda neste 
escopo, destacamos dentre um dos seis editais acima citados, o edital ELIVRO.O Programa de Edi9§o 
Eletronica de Textos de Pesquisa. Cria~ao e lnova~ao da UFBA (ELIVRO). e uma realiza~ao da PROPCI 
em parceria com a Editora da UFBA (EOUFB~. para a publica~ao de originais oriundos de atividades de 
pesquisa, cria9§o e inova9§o ou de outras atividades academicas de aut ores vinculados a UFBA A9oes 
como as do Rl, do Sistema Editorial da UFBA, do Edital ELIVRO e de seu Sistema de Bibliotecas 
apontam para o comprometimento institucional com a sistematiza~ao e organiza~ao de seus acervos 
documentais e bibliograficos e com sua ampla e livre divulga9§o e acesso aos pesquisadores, sejam eles 
de consolidados. emergentes ou em forma9ao. 
Ja em termos de Pos-gradua~ao . a UFBA alcan~ou, em 2009, duas marcas historicas: chegou a cem 
cursos de p6s-gradua~§o stricto sensu credenciados pela CAPES (contra 48 em 2003), tendo, 
simultaneamente, alcan9ado o atendimento de 100% da demanda qua lificada de bolsas de mestrado e 
doutorado. Em dezembro de 2011 o numero de cursos chegou a 110, distribufdos nos 70 Programas de 
P6s-Gradua~§o stricto senso. Este aumento, se considerado o numero de cursos no ano 2000 (n = 48 
cursos: doutorado. mestrado academico ou mestrado profissionalizante) eo no anode 2011 (n = 110). foi 
o de 130%. Concomitante aeste forte crescimento quantitative, nossa Universidade vem experimentando o 
crescimento qualitative ao Iongo dos anos. A media dos conceitos dos cursos de mestrado e doutorado da 
Universidade, quando analisados em seu conjunto, alcan9ou o valor de 4,0. Est a mediae muito 
significativa se considerarmos que novos programas usualmente sao c redenciados com conceitos mais 
baixos. o que mostra uma media elevada para os programas consolidados. Essa media confirma. 
tambem ,sua posi9§o de lideran9a qualitativae quantitativa na Regi§o Nordeste Guntamente com a 
Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal do Ceara). Ainda em termos de Pos· 
Graduayao, destaca-se o fato de a UFBA estar desenvolvendo diversas a~oes de solidariedade e 
nuclea91lo de Pesquisa e P6s-gradua9§o em institui9oes menos consolidadas, especialmente atraves de 
projetos MINTER e OINTER que ja somam 18 cursos. Em termos abso lutos, o numero de vag as em cursos 
de mestrado e doutorado na Universidade subiu no ultimo decenio (2002-2011) de 749 para 2130 em 2011, 
representando um expressive crescimento de quase 300%. Completando este hist6rico, a UFBA passou 
de 32 defesas de teses e dissertagoes em 1990 para 315 em 1999 e 686 em 2011 , evidenciando um forte 
aumento na forma~ao de recursos humanos qualificados. 
Os projetos CT-INFRA aprovados nos Ultimos anos tem sido fundamentais para todos esses resultados e 
inseridos em todas as areas de pesquisa da universidade, caso a UFBA consiga aprova9ao dos 
subprojetos apresentados este ano, teremos condi~oes de avan~ar ainda mais. Em 2011, a Pro-Reitoria 
de Pesquisa Cria~ao e lnova~ao (PROPCI) da UFBA gerenciou efetivamente os seguintes projetos 
institucionais de infraestrutura apoiados pel a FINEP nos ultimos cinco a nos, por meio dos editais 
PROINFRAI CT-INFRA 

I) oCT-Infra 2006 (lnfraestrutura para Pesquisa em Artes, Saude, Tecnologia e lnforma9§o), no valor de 
R$3.403.483,00, beneficiando os Laboratories lntegrados das Artes (Complexo Laboratorial Cenico), a 
Consolida~ao de Servi~os e lnfraestrutura de TIC (CPO) e o Laboratorio de lmunologia e Setor de 
Oncogenetica , alem do Servi9o de Patologia do Hospital Universitario Professor Edgar Santos; 
ll)oEdital Novos Campi/2006 (Apoio aos Novos Campi da UFBA Barre iras e Viloria da Conquista), no valor 
de R$ 998.226,00, possibilitando a Cria~ao do Laboratorio de Pesquisa e Extensao do ICAO (Barreiras) e 
a Constru9§o da Primeira Etapa do Centro de Pesquisa do Institute Multidisciplinar de Saude (Conquista); 
Ill) oCT-Infra 0112007 (lnfra-estrutura para Pesquisa da UFBA),no valor de R$ 4.504.834,00, atendendo os 
Laborat6rios lntegrados das Aries (Centro Investigative em Oan~a , Lab oratorio de lnvestiga~ao de Materiais 
de Artes Visuais eo Complexo Laboratorial da Escola de Teatro) e a Rede UFBA (CPO), alem dos 
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Programas de P6s-gradua~§o stricto sensu em Engenharia da UFBA; 
I\') oCT-Infra 2008 (UFBA no Contexto do Parque Tecnol6gico) , no valor de R$ 6.015.978,00, beneficiando 
o INCT - CIENAM, os Laboratories lntegrados em Ciencias Exatas e da Terra, os Laboratories de Biologia 
Molecular e Estrutural da F aculdade de F armacia e da Escola de Nutri ~§o, os Laborat6rios lntegrados de 
Aries (Centro Investigative de Dan~a), o Centro de Estudos Avan~ados em Democracia Digital e Governo 
Eletronico eo Centro de Biofotonica da Faculdade de Odontologia, alem do Projeto Arquitetura e Cidade 
da F acu ldade de Arquitetura; 
V)oEdital Novos Campi/2008 (Consolida9§o da lnfraestrutura de Pesquisa nos Campi Regionais da 
UFBA), no valor de R$ 1.411.533,00 em apoio ao Campus de Conquista (Bioterio, Laboratories de Biologia 
Celular e de Radia~ao e Exames por lmagem) e ao Campus de Barreiras (Centro de Referencia da 
Biodiversidade do Cerrado); 
VI) oCT-Infra 2009 (Pesquisa lntegrada na UFBA), no valor de R$ 7.035.546,00, beneficiando os 
Laborat6rios lntegrados em Ciencias Exatas e da Terra e os Laborat6rios lntegrados de Aries. 
VII) oCT-Infra 2010 (Difus§o e Moderniza9§o da lnfraestrutura de Pesquisa na UFBA),no valor de R$ 
7.386.696,00, beneficiando oLIMCETIII (Laboratories lntegrados e Multifuncionais em Ciencias Exatas e da 
Terra- Ill). SIBI·UFBA (Amplia~ao e moderniza~ao do Sistema de Bibliotecas da UFBA), AMPLIATIC 
(Amplial(§o e Moderniza~§o da lnfraestrutura de Tecnologias de lnforma~§o), LIARTES (Laborat6rios 
lntegrados de Aries). 

0 desenvolvimento do atual projeto institucional do CT-Infra, conduzido pela Pr6-Reitoria de Pesquisa, 
Cria9§o e lnova9§o (PROPCI). levou em considera9§o os projetos previos e asdemandas que precisam ser 
atendidas para que a UFBA continue buscando a excelencia em pesquisa cientffica. Seus planejamento e 
diretrizes passaram por ampla discussao nos Conselhos Superiores da Universidade e entre seus 
pesquisadores, resultando em um projeto composto por seis subprojetos. As grandes-areas contempladas 
no projeto foram as das Ciencias Agrarias, Ciencias Exatas e da Terra , Ciencias Humanas, Ciencias da 
Saude, Ciencias Sociais Aplicadas e Engenharias. Dois outros subprojetos de natureza transversale 
estruturantes compoem o conjunto: um subprojeto volt ado a melhoria da infraestrutura do Sistema de 
Bibliotecas da UFBA e outro para a infraestrutura do Sistema Editorialda Universitaria. 

1iiii co lnlllllidolll 
Desde a cria9§o da primeira unidade, ha mais de duzentos a nos, ate a sua institucionaliza9§o como 
universidade, ha66 anos, a UFBA vemtendo destaque em suas atividades de pesquisa. especialmente nas 
areas de Medicina e Saude Coletiva, posteriormente Humanidades, Qufmica e Geociencias. Nos ultimos 
15 a nos , no entanto, a UFBA ampliou seus horizontes de pesquisa e hoje tambem desponta no cenario 
nacional e internacional, nas areas de Aries, Ffsica, Bioqufmica, Biolo gia, Biodiversidade, F armacologia e 
F armaci a, entre outras. 
As afirm a96es acima s§o consubstanciadas pelos seguintes dados da lSI Web of Knowledge sobre a 
evolu9ao da produ9ao cientffica da UFBAem peri6dicos por ela indexadosem areas contempladas neste 
projeto institucionaL 

QU[MICA 
Ate 1997 · Menos de 18 arligos por ano; 
De 1998 a 2001 -Media de 31 arligos por ano; 
De 2002 a 2005 - Media de 55 arligos por ano; 
De 2006 a 2011 · Media de 68 arligos por ano. 

F[SICA: 
Ate 1997 - Manos de 10 publica~oes por a no; 
De 1998 a 2001 - Media de 25 publica~oes por a no; 
De 2002 a 2005 · Media de 35 publica96es por a no; 
De 2006 a 2011 - Media de 37 publica~oes por a no. 
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GEOCIENCIAS (Geoqufmica, Geofisica e Geologia): 
De 1973 a 1997 - Media de 5 publica~oes por ano; 
De 1998 a 2001 - Media de 12 publica~oes por a no; 
De 2002 a 2005 - Media de 9 publica~oes por ano; 
De 2006 a 2011 - Media de 12 publica~oes por a no. 

FARMACIA e FARMACOLOGIA 
De 1973 a 1997 - Media< 1 publica~ao por ano; 
De 1998 a 2001 - Media de 3 publica~oes por ano; 
De 2002 a 2005 - Media de 4 publica96es por ano; 
De 2006 a 2011 - Media de 17 publica~oes por a no. 

ODONTOLOGIA 
De 1973 a 1997 - Media<1 publica~ao por ano; 
De 1998 a 2001 - Media de 4 publica~oes por ano; 
De 2002 a 2005 - Media de 10 publica96es por a no; 
De 2006 a 2011 - Media de 23 publica~oes por a no. 

E import ante observar que os numeros acima nao devem ser analisados com base em seu valor absoluto, 
uma vez que, segundo a metodologia da lSI Web of Knowledge, um mesmo artigo pode aparecer em mais 
de uma area. Ainda assim. observa-se que a produ~ao cientffica em to das essas areas tem. nao apenas 
um enorme crescimento, como tambem um crescimento sustentado e que se acelera (apesar de naturais 
flutua~oes anuais). 
As demais grandes areas contempladas no presente projeto (Ciencias Humanas e Ciencias Sociais 
Aplicadas) nao tiveram sua produ~ao aqui apresentadas por nao terem um numero significative de 
peri6dicos indexados pela Web of Science ou pela Web of Knowledge pela natureza das mesmas.Nao 
obstante, os dados globais da UFBA, a seguir apresentados, provavelmente servem como proxy para 
essas areas. 

Produ~a o Cientffica de toda a UFBA 
Ate 1997 - Media de 41 publica~oes anuais; 
De 1998 a 2001 - Media de 156 publica96es anuais; 
De 2002 a 2006 - Media de 251 publica~oes anuais; 
De 2006 a 2011 - Media de 507 publica~oes anuais. 

A produtividade em Pesquisa da UFBA esta fortemente atrelada aos seus Programas de P6s-Gradua~ao. 
A UFBA contava em dezembro de 2011 com 110 cursos de P6s-Gradua~ao distribufdos em 70 Programas 
de P6s-Gradua~ao slriclo senso. A media dos conceilos dos cursos de meslrado e doulorado da 
Universidade. quando analisados em seu conjunto. alcan~ou o valor de 4 ,0. Est a media e muito 
significativa se considerarmos que novos programas usualmente sao c redenciados com conceitos mais 
baixos, o que mostra uma media elevada para os Programas consolidados. 
0 conjunto de nossos Programas compreende todas as Grandes Areas de Conhecimento (numero de 
cursos entre parenteses) Ciencias Exatas e da Terra (13), Ciencias Biol6gicas (9). Engenharias (11), 
Ciencias da Saude (16). Ciencias Agrarias (5). Ciencias Sociais Aplicadas (14). Ciencias Humanas(1 4). 
Lingufstica, Letras e Artes (10) e Multidisciplinar (18). 0 numero de vagas oferecidas em dezembro de 
2011 era o de 2130 vag as, nos cursos de Doutorado, Mestrado Academico e Mestrado Profissional. Em 
2011 foram defendidas 177 teses de doutorado e 509 disserta~oes de mestrado, totalizando 686 
defesas. Os conceitos dos Programas da UFBA sao os seguintes: 01 Programa Nfvel 07;02 Programas 
Nfvel 06; 14 Programas Nfvel 05; 31 Programas Nfvel 04; e 22 Programas Nfvel 03. 
Ainda no a no de 2011 , a CAPES autorizou a abertura de tres cursos n ovos(Mestrado em Biociencias e 
Doutorado em Odontologia e Mecatr6nica), com inicio das atividades para o anode 2012. Oeste modo, 
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segundo os dados da CAPES, a UF8A passara a oferecer 71 Programas de P6s-Gradua~§o , com 44 
cursos de Doutorado. 60 Mestrados Academicos e 07 Mestrados Profi ssionais. totalizando 111 cursos. 
Neste universo, merece destaque para fins deste projeto institucional de pesquisa o Doutorado em 
Odontologia, ja que um de nossos subprojetos enfoca a 8iofotonica, uma area core nas Ciencias da 
Saude e desenvolvida no Centro de 8iofotonica da UF8A, sediado na Faculdade de Odontologia da UF8A. 
Os seguintes Programas de P6s-Gradua~ao (PPG) da UFBA apresentam inser~ao no presents projeto 
institucional (M, mestrado academico; MP, mestrado profissionalizante; D. doutorado; 3-5, conceito): 

A. Ciencias Exatas e da Terra: 
A1 . PPG em Qufmica, Me D, 5; 
A2. PPG em Ffsica, Me D, 4; 
A3. PPG em Geofisica, Me D, 4; 
A4. PPG em Geologia, M e D, 4; 
A5. PPG em Geoqufmica, Petr61eo e Ambient e. M, 3. 

B. Ciencias Humanas: 
81 . PPG em Antropologia, Me D, 4; 
82. PPG em Educa~ao , Me D, 4; 
83. PPG em Ciencias Sociais, M e D, 5; 
84. PPG em Filosofia, Me D, 4; 
85. PPG em Hist6ria, M e D, 5; 
86. PPG em Psicologia, M e D, 5. 

C.Ciencias da Saude: 
C1. PPG em F armacia, M, 3; 
C2. PPG em Odontologia e Saude, Me D, 4. 

D. Ciencias Sociais Aplicadas: 
D1. PPG em Arquitetura e Urbanismo, M e D, 4; 
D2. PPG em Ciencia da lnforma~§o, Me D, 4; 
D3. PPG em Comunica~ao em Cultura Contemporaneas, M e D, 5; 

E. Engenharias: 
E1PPG de Engenharia Industrial, M, MP e D, 4. 

F. Lingufstica, Letras e Artes: 
F1. Artes Cenicas, M e D, 6; 
F2. Letras e Lingufstica , M e D, 5. 

G. Multidisciplinar: 
G1. Cultura e Sociedade, M e D, 4; 
G2. Difus§o do Conhecimento, D, 4. 

As polfticas adotadas pela Pr6-Reitoria de Ensino de P6s-Gradua~aod a UFBA (PROPG) para melhoria do 
cenario qualitative da P6s-Gradua~ao na universidade podem ser agrupadas em cinco componentes 
principais. 0 primeiro diz respeito a intensifica9§o da comunica9§o da PROPG com os programas no que 
se refere a informar, alertar e estimular as coordena~oes sobre editas, oportunidades de bolsas, 
program as de intercambio, mobilidade academica, entre outros. 0 segundo components compreende um 
processo contfnuo de orienta9§o aos programas do ponto de vista academico, que envolve qualidade de 
relat6rios, gestao academica e questoes de natureza financeira , por m eio de reunioes, de tutoriais e de 
disponib iliza~ao de documentos. 0 terceiro ponto de apoio e o finance iro, visto que a CAPES disponibiliza 
para a Pr6-Reitoria um percentual do PROAP para implanta9§o de suas polfticas de P6s-Gradua9§o. 
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Neste sentido, este recurso tem sido aplicado de maneira estrat~gica com foco no atendimento de 
necessidades de programas com nfvel no estrato mais baixo da avalia~ao da CAPES com intuito de 
propiciar condi~oes de melhoria. a lam de executar aporte financeiro tambem para aprimorar cursos com 
conceitua~oes mais elevadas. Como quarto components, a elabora~ao e condu~ao de a~oes estrategicas 
de fomento a cria~ao de cursos em areas nao contempladas pela UFBA e a~oes especfficas 
customizadas para cursos que tiveram reduzidos os seus conceitos e aqueles que mantiveram conceitos 
baixos em diferentes avalia~oes trienais. 0 quinto components refere-se ao constants estfmulo a 
internacionaliza~ao como ferramenta de prospec~ao da UFBA e melhoria qualitativa de seus Programas 
de P6s-Gradua~ao. 
Este conjunto de a~oes tem sustentado a UFBA como a principal institui~ao formadora de recursos 
humanos com qualifica9ao p6s-graduada na Bahia e tem o compromisso de inovar e consolidar est a 
forma~ao, de modo a atender as demandas deste setor, tanto no Estado quanto fora dele. Neste sentido, 
destacamos o Edital PR6-CONSOUDAR que e uma realiza~ao da PROPG em parceria com a PROPCI e 
trata do apoio a Programas/Cursos de PG stricto sensu da UFBA, buscando garantias que assegurem 
seu crescimento e consolida~ao , mediante compromissos claros de met as estabelecidas na forma de 
projeto. 
Como se pode perceber nesses numeros, a UFBA atingiu um patamar de compet~ncia cientffica que a 
prepara, sugere e legitima a buscar os desafios de uma nova etapa de seu desenvolvimento. 0 presente 
projeto marca a visao de futuro de uma Universidade que tem fortes alicerces no seculo XIX, mas que volta
sa, no present e. a realidade do seculo XXI. Essa visao incorpora os val ores seminais da qualidade do 
ensino, da pesquisa cientffica e da democracia a necessidade de melhor contribuir para o desenvolvimento 
cientffico e tecnol6gico da Bahia, do Nordeste e do Brasil. 
Para que a for~ a dessa vi sao fique clara, e importante mencionar alguns outros numeros de nossa 
Universidade. Apenas a tftulo de exemplo do potencial da UFBA nessa nova realidade, observa-se que em 
apenas cinco anos de existencia, seu Nucleo de lnova~ao Tecnol6gica (Nil), pertencente a Pr6·Reitoria de 
Pesquis a, Cria~ao e lnova~ao (PROPCI), deflagrou um processo de cri staliza~ao de compet~ncias. 

Em 2011 ocorreram 28 (vinte e oito) novas solicita96es de apropria9ao ,.a COMPITEC (Comissao de 
Propriedade lntelectual e Transferencia de Tecnologia) avaliou e recomendou as 28 (vinte e oito) 
solicita~ oes e foram protocolados 15 (quinze) produtos no INPI (lnstituto Nacional de Propriedade 
lntelectual), alem de 2 (duas) patentes protocoladas internacionalmente pelo PCT (Patent Cooperation 
Treaty). A UFBA tem 75 produtos protocolados no INPI (59 patentes de inven~ao , 6 patentes modelo de 
utilidade, 5 softwares e 5 patentes internacionais pelo PCl). A Coordena~ao de lnova~ao avaliou tambem 
produtos de 18 (dezoito) invent ores independentes e de outras institui,.oes. Em 2011, a UFBA teve uma 
rela~ao de 3,23% patentes depositadas em rela~ao aos artigos publicados (17 produtos tecnol6gicosvs. 
525 artigos publicados), mostrando de forma significativa sua preocupa~ao na contribui~ao de 
desenvolvimento tecno16gico para a sociedade at raves de conhecimento desenvolvido pela UFBA e 
formalizado junto ao INPI. Vale destacar ainda no quesito lnova~ao que foi negociado e esta em fase de 
ajuste de clausulas o primeiro licenciamento de PI que devera render royalties para a UFBA. Por fim, vale 
destaque o aumento expressivo de inventores graduandos e alunos de p6s-gradua~ao premiados no 
Premio Inventor UFBA (13 alunos de Gradua~ao e 45 de P6s-gradua~ao). 0 Premio Inventor UFBA busca 
reconhecer e chamar a aten~ao da comunidade para a contribui~ao da UFBA ao progresso da ciencia e da 
tecnologia brasileira, at raves das cria~oes de seus inventores que atingiram o nfvel de excel~ncia para 
poderem ser transferidas para a sociedade, tendo as suas inven~oes apropriadas at raves da Coordena~ao 
de I nova ~ao da UFBA, em conformidade com a Lei da lnova~ao e com o tratado de coopera~ao em 
materia de patentes (PCl). F oram premiadas as categorias: Inventor lnovador; lnstitui~ao lnovadora; 
Inventor Nacional; Inventor lnternacional; Inventor lndependente; lnstitui9ao Co-titular Nacional; e Unidades 
da UFBA responsaveis pelas inven~oes apropriadas em 2010. Destes, 47 inventores sao vinculados a 
UFBA sendo 16 professores, 3 p6s-doutorandos, 4 doutorandos, 10 mestrandos e 14 graduandos que 
atuaram em 5 unidades da UFBA: Faculdade de Farmacia, lnstituto de Ci~ncias da Saude, lnstituto de 
Ffsica, lnstituto de Qufmica e Escola Politecnica. Onze (11) sao contratados pelas institui~oes parceiras 
IFBA, SENAI-Cimatec, FTC, UFMG, UNIT, ITP, UFTPR, Petrobras, COELBA, sendo 3 inventores 
independentes. Atentar para as areas de pesquisa e inova9ao agraciadas: Farmacia, Saude, Ffsica, 
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Qufmica e Engenharias. 

A pesqu is a e condi~ao de verdadeira autonomia universit<\ria, pel a qual um corpo bem qualificado de 
pesquisadores pode, de fato, contribuir para a produ~ao do conhecimento e para a forma~ao cientffica de 
novos e bons pesquisadores. Nesse sentido, desde sua cria~ao , em 1976, a Pr6·Reitoria de Pesquisa e 
P6s-Gradua~ao (PRPPG) vinha cuidando da polftica de pesquisa da Universidade e, paralelamente, 
coordenando as atividades de ensino de P6s-Gradua~ao, cujos primeiros cursos sensu stricto foram 
criados em 1968. 0 novo Regimento da Universidade Federal da Bahia aprovado ao final de 2010 instituiu 
duas novas Pr6-Reitorias para exercerem as atividades da antiga PRPPG. 0 Plano lnstitucional de 
Desenvolvimento de lnfraestrutura de Pesquisa se insere, a partir de 2011, nas atribui~5es da nova Pr6-
Reitoria de Pesquisa, Cria~ao e lnova~ao (PROPCI). Suas a~oes sao normatizadas e acompanhadas pelo 
Conselho Academico de Pesquisa e Extensao (CAPEX)e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao 
(CONSEPE) e seguem as diretrizes tra~adas internamente pelo Conselho Universil<\rio (CONSUNI), 
buscando ainda adequar-se ao conjunto das polfticas tra~adas pelas agencias de fomento a pesquisa. 
A formul a~ao do Plano lnstitucional e do presente Projeto CT-INFRA envolveu seus Conselhos Superiores, 
os quais delinearam as a~oes da PROPCI para a configura~ao do presente projeto. As diretrizes que tem 
norteado as a~5es da antiga PRPPG e da atual PROPCI alinham-se as metas e objetivos tra~ados no 
Plano de Desenvolvimento lnstitucional da UFBA (POl) e incorporam tambem as orienta~oes do Sistema 
Nacional de Pesquisa e P6s-Gradua~ao. Assim, a Pr6-Reitoria de Pesquisa,Cria~ao e lnova~ao coordenou 
os trabalhos de formula~ao deste projeto especffico (o SCIUFBA), promovendo reuni5es com docentes, 
pesquisadores, bolsistas do CNPq e coordenadores de colegiados de cursos de P6s-Gradua~ao, alem 
dos Con selhos Superiores da Universidade. As discussoes ocorridas em reuniao do Conselho Universitario 
(CONSUNI) apontaram na dire~ao de que a UFBA priorizariaos projetos que fossemmais estruturantes e 
transversais a toda a Universidade, como o Sistema Universitario de Bibliotecas e o Sistema Universitario 
Editorial. Simultaneamente foi elaborado um Edit a I lnterno encaminhado a Comunidade Academica, 
Coorden a~5es de Programas de P6s-Gradua~ao e Diretorias de Unidades para que as mesmas 
submetessem propostas espontaneas isoladas ou conjuntas para compor o presente projeto. Todas essas 
demandas, incluindo os subprojetos estruturantes (Sistemas Universitarios da UFBA), foram apresentadas 
e analisadas sob a 6tica das diretrizes do Plano de Desenvolvimento lnstitucional (POl), tendo suas areas 
prioritarias ressaltadas e met as redefinidas. Na sequencia, um Comite Tecnico Cientffico (CTC) de oito 
membro s, indicado pelo Conselho Universitario (CONSUNI) foi constitu fdo para analisar a consistencia dos 
subprojetos submetidos, a luz do Edital PROINFRA 2011 da FINEP, do Diagn6stico lnstitucional da UFBA 
e de seu POl. 
Foi indicado o seguinte CTC pelos representantes de area do CONSUNI: pela area I, Prof. Amaury Oliveira 
(Escola Politecnica, CNPq Pq 1 D), Prof. Frederico Prudente (lnstituto de Ffsica, CNPq Pq 2) e Prof. Olivar 
Antonio Lima de Lima (lnstituto de Geociencias, CNPq Pq 1 B); pel a area II, Prof. Antonio Alberto Lopes 
(F aculdade de Medicina da Bahia, CNPq Pq 1 D), Profa. Joice Neves R eis Pedreira (F aculdade de 
F armaci a, CNPq Pq 2) e Profa. Vilma Santana (lnstituto de Saude Coletiva); pel a area Ill, Profa. Celi 
Taffarel (Faculdade de Educa~ao, CNPq PQ 1 D) e Profa. Maria Rosario de Carvalho (Faculdade de 
Filosofia e Ciencias Humanas, CNPq Pq 2); para as areas IVN nao houve indica~ao de representantes. 0 
CAPEX indicou o Prof. Wilson Gomes (CNPq Pq 1A) para acompanhar os trabalhos do CTC. 
Participaram tambem das reuni5es de formula~ao deste projeto assessores institucionais relacionados ao 
planejamento de espa~o fisico , obras e edifica~oes. Os objetivos estrategicos foram equacionados com 
aqueles provenientes dos seguintes pianos institucionais: Plano Quinq Oenal de Pesquisa e P6s
Graduayao, Plano de Desenvolvimento lnstitucional (POl) e Plano Dire! or de Uso do Espa~o Ffsico (PDU). 
Desse modo, das formula~oes constantes dos projetos institucionais anteriormente submetidos e 
contemplados no CT-INFRA, foram priorizados e mantidos seus eixos tematicos mobilizadores. Tais eixos 
se configuram em fun~ao de areas bem conce~uadas, consolidadas ou em franco crescimento. Em torno 
deles, expressam-se demandas de grande relevancia, nao s6 no plano dos correspondentes Programas de 
P6s-Gradua~ao , mas tambem dos pesquisadores que lideram suas pasquisas, de sorte que sua 
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satisfa~1io se reverte em beneffcios institucionais aut~nticos para a pesquisa na UFBA. 
0 Conselho Universitario selecionou um total de seis subprojetos dosoito encaminhados pelo CTC. Dois 
destes subprojetos correspondem aos projetos estruturantes acima elencados pela PROPCI, o Sistema 
de Bibliotecas e o Sistema Editorial, os quais sao amplamente transversais a comunidade acad~mica da 
UFBA e estao diretamente relacionados a infonna~ao e a divulga~ao do conhecimento cientffico, artfstico 
e cultural produzido dentro e fora da universidade, o que levara ao envolvimento direto ou indireto de todas 
as 32 unidades de ensino e seus 108 cursos de P6s-Gradua~ao stricto-sensu, representando assim 
projetos da mais alta relevancia para a UFBA. Dois outros subprojetos pertencem a grande area de 
Ciencias da Saude; um pertence a area de Odontologia (envolvendo uma unidade universitaria e dois 
program as de P6s-Gradua~ao, sendo um deles sediado na UFBA, com conceito 4); o outro subprojeto 
pertence primariamente as areas de Farmacia, Engenharia Industrial e Ciencia de Alimentos (envolvendo 
duas unidades universitarias e dois programas de P6s-Gradua~ao, um com conceito 4 e outro com 
conceito 3).Um quinto subprojeto pertence a grande area de Ci~ncias Exatas (envolvendo tr~s unidades de 
ensino e cinco programas de P6s-gradua~ao - sendo um com conceit a cinco, Ires com conceito quatro e 
um com conceito tres). Um sexto subprojeto pertence a grande area de Ciencias Humanas (envolvendo 
duas unidades e cinco programas de P6s-Gradua~ao . sendo tres com conceito cinco e duas com 
conceito quatro). Este conjunto de subprojetos acolhem, pois, partes harmoniosas e complement ares de 
uma Universidade complexa. produtiva e contemporanea. Notar que a ordem destes projetos seguida 
neste paragrafo nao representa criterio de recomenda~ao ou preferencia por parte do CONSUNI/UFBA. 

0 Plano de Desenvolvimento lnstitucional (PDI) foi elaborado pela UFBA e submetido a Sesu/MEC para 
orientar suas a~oes. No tocante a Pesquisa e a P6s-Gradua~ao, dentre os dez eixos de a~ao 
considerados prioritarios no PDI/UFBA, destacam-se pontos consonantes com as linhas de for~a dos 
pleitos apresentados a FINEP em diferentes editais. Tal consonancia refor~a a consistencia entre o 
diagn6stico institucional, o plano de desenvolvimento da institui~ao e os diferentes pleitos anteriores 
apresentados nas propostas da UFBA, inclusive neste atual projeto. Is so tern se traduzido claramente no 
fato de alguns subprojetos perpassarem varios editais. sinalizando a continuidade necessaria nos 
investimentos. Os "Laborat6rios lntegrados de Ciencias Exatas e da Terra", por exemplo, foram 
contemplados em 2008 e 2009; o "Centro lnterclisciplinar em Estudos do Desenvolvimento Social" foi 
contemplado em 2003; o "Sistema Universitario de Bibliotecas" em 2001, 2004 e 2005; e o "Centro de 
Biofotonica da Faculdade de Odontologia" em 2008. 
Destacam-se os seguintes eixos de a~ao, em muito consoantes com o espfrito deste projeto: recupera~ao 
e amplia~ao da infraestrutura de pesquisa; acesso e difusao de informa~oes; cria~ao de mecanismos de 
institucionaliza~ao da pesquisa; fortalecimento dos Programas de P6s-Gradua~ao stricto sensu; 
redesenho e aprimoramenlo da gestao inslitucional de Pesquisa e P6s-Gradua~ao em novos formatos de 
acordo com a realidade da interdisciplinaridade; e estfmulo ao empreendedorismo e a inova~ao. 
Na mesma dire~ao, as metas do atual PDI/UFBA incluem: criar cursos de doutorado em areas ainda nao 
plenamente contempladas, apesar dedemandadas para o desenvolvimento regional; aprimorar o sistema 
informatizado dos dados academicos da P6s-Gradua9ao; aprimorar o sistema de gerenciamento dos 
cursos de P6s·Gradua~ao stricto sensu, incorporando novos dados e informa~oes; criar centros ou 
nucleos interdisciplinares de ensino e pesquisa em torno de temas abrangentes e atuais. Pode-se 
registrar amplo sucesso com tais met as, como expresso no numero de p6s-gradua9oes e no volume de 
publica9 oes indexadas na lSI Web of Science e Web of Knowledge. ambos os resultados ja abordados em 
nosso D iagn6stico lnstitucional. 
0 Plano de Desenvolvimento lnstitucional de Pesquisa (2001) eo atual PDI sao, assim, documentos que 
norteiam as principais a9oes da UFBA, inspirando os objetivos est rate gicos do presente projeto -
SOCIEDADE. CIENCIA E INFORMA(),O (SCIUFBA) INFREAESTRUTURA PARA PEQUISA, 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIVULGA9fi..o CIENTfFICA NA UFBA 0 SCIUFBA possui como 
objetivos primaries racionalizar e aperfei9oaro uso de espa9os. permitindo interfaces disciplinares em 
laborat6rios multiusuarios, bern como expandir e modernizar a infraestrutura da UFBA de maneira 
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sinergetica e transversal. Sua concep~§o permitiraa todas as grandes areas do conhecimento usufruir do 
projeto em questao. 
A partir desses objetivos. com base na competencia instalada ou nas voca~oes dentro de areas tematicas 
identificadas no diagn6stico institucional, foram elaborados anteriormente em versoes preterias do CT
INFRA osprojetos"EXCELENCIA EM ARTES, SAUDE E TECNOLOGIA- ASTEC (2006)";"1NFRA
ESTRUTURA PARA PESQUISA EM ARTES, SAUDE, TECNOLOGIA E INFORMAt;AO • INFRA·UFBA" 
(2007): "UFBA NO CONTEXTO DO PARQUE TECNOL6GICO - TECNOUFBA" (2008);"PROJETO 
INTEGRADO DE PESQUISA NA UFBA- INTEGRUFBA" (2009);"PROJETO DE DIFUSAO E 
MODERNIZAt;AO DA INFRA·ESTRUTURA DE PESQUISA NA UFBA - UFBADIMIP" (2010); e agora o 
"SOCIEDADE, CIENCIA E INFORMAt;AO (SCIUFBA): INFREAESTRUTURA PARA PEQUISA, 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIVULGAt;Ao CIENTfFICA NA UFBA". Este conjunto de SEIS pleitos, 
uma vez finalizado, possibilitara: (1) a consolida~ao de areas de pesquisa; (2) a continuidade de a~oes 
iniciadas;(3) o crescimento de indicadores de produtividade;(4) o crescimento e a consolida~ao de 
program as de P6s-Gradua~§o; e (5) a incorpora~§o a pesquisa dos cerca de 600 novos doutores 
efetivados pela UFBA nos ultimos trinta meses. 
A atual proposta, o SCIUFBA, e de todo consistente com os pleitos anteriores, refletindo um diagn6stico 
da Universidade que I em sido elaborado coletiva e institucionalmente. Sua constru~§o terminou por refletir 
demandas consistentes em termos do envolvimento de programas de P6s-Gradua~ao e de pesquisadores, 
bern como os interesses conjuntos da pesquisa da UFBA em arranjos transversais e agregadores e que 
podem se materiali zar a curto, medio e Iongo prazo. A propos! a comport a, assim, consistente 
CONTIN UIDADE, mas tambem INOVAt;AO, alem da capacidade de contemplar um conjunto de 
demandas e mesmo de se antecipar a algumasdelas. 
Essa sintonia entre diagn6stico, plano e projetos institucionais, como demonstrado, e perceptive! no 
hist6rico de apoios recebidos pelos subprojetos da UFBA nos editais CT-Infra anteriores, vislumbrando 
claramente a continuidade da implanta~§o do plano original e sua remodelagem voltada a incorpora~§o de 
novas demandas. Abaixo, foram sumarizados os apoios recebidos da FINEP a UFBA atraves do CT
INFRA 
Na Grande Area das "Ciencias Exatas e da Terra", o presente projeto vern consolidar, aperfei~oar e 
ampliar um conjunto de laborat6rios de pesquisa com resultados da m a is alta relevancia. 0 subprojeto 
"Laborat 6rios lntegrados e Multifuncionais em Ciencias Exatas e da Terra - IV" (LIMCET-IV), nas suas Ires 
primeiras versoes (LIMCET I, II e Ill), I eve aprovado recursos at raves do s editais PROINFRA 01/2008, 
PROINFRA 01/2009 e PROINFRA 02/2010. Atraves do Edital PROINFRA 01/2008, o subprojeto LIMCET I 
teve aprovado recursospara a amplia9§o, reforma e moderniza9§o da infraestrutura do Laborat6rio de 
Preparag§o e Analise de Amostras (LAPAG/IGEO) e para a aquisi~§o de um Microsc6pio de For~a 
Atomica (AFM). Em sequencia, o subprojeto UMCET II obteve atraves do Edital PROINFRA 01/2009 para 
a amplia9§o e a moderniza9§o da infraestrutura de pesquisa e as atividades academicas dos cursos de 
P6s-Gradua~§o vinculados aos lnstitutos de Ffsica, Qufmica e Geociencias. No ultimo ano, atraves do 
Edital PROINFRA 02/2010, o subprojeto LIMCET Ill teve aprovado recursos para aquisi~§o de 
Espectrometro de Massa Della V Plus (LFNAIIF), Sistema de Cromatografia UPLC/MS (LAMPEQ/IQ), Kiel 
Carbonate Device (LAPAG/IGEO), Difratometro de Raios-X (LAPAG/IGEO) e Espectrometro sequencia! de 
Fluorescencia de Raios-X (LAPAG/IGEO). 0 AFM aprovado no LIMCET I fara parte do LAMUME que e 
volt ado a obten~§o de nano e microanalises como suporte as pesquisas basicas e com fins tecnol6gicos. 
A primei ra parte do LAMUME est a em funcionamento com a instala9§o de um Microsc6pio Eletr6nico de 
Varredura adquirido com recursos aprovados no Edital PROINFRA 01 /2005. 0 presente subprojeto visa 
completar o LAMUME com a aquisi~ao de um Microsc6pio Eletronico de Transmissao. Alem desse, 
equipamentos de medio porte e adequa96es de instala96es laboratoriais e de espa9os ffsicos visam 
permitir adapta~oes que contribuam para o perfeito funcionamento de equipamentos (inclusive aqueles 
adquiridos em editais CT-Infra anteriores) e de atividades de pesquisa de forma geral. Dentre estes 
equipamentos, destaca-se o XRF-1 800, adquirido pelo Edital CT-INFRA 01-2001 que, desde sua instala9§o 
em 2002, vern atendendo a comunidade do lnstituto de Qufmica e lnstituto de Geociencias, de outras 
unidades da UFBA (Politecnica, Arquitetura e Odontologia) e de outras institui~oes de pesquisa do Brasil 
(UFRN, UFPE, UFAL, UESC, UNEB, UEFS, UNIFACS e UNIT-SE). Decrescendo ainda mais no tempo, 
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destaca-se o Laborat6rio de Ffsica Nuclear Aplicada (LFNA) que, at raves do CTINFRA-2000, adquiriu um 
sistema GC-C-IRMS composto por cromat6grafo de gas HP acoplado a um espectrometro de massa Delta 
Plus da Finnigan dispondo de um sistema de dual inlet para amostras de C02 preparadas off-line e um 
sistema H/device para redu~ao de agua a hidrogenio diretamente acoplado ao espectrometro para analise 
da razao deuterio/hidrogenio. lsto permitiu ao LFNA retomar as pesquisa em espectrometria de massa 
entre alas a de caracteriza~ao isot6pica de materia organica em sedimentos e em aguas de reservat6rio. 
Desde a sua instala~ao. esses equipamentos sao utilizados por pesquisadores e estudantes do IF e do 
IGEO, entre outros.Pelo acima exposto, a continuidade do LIMCET ao Iongo dos CT-INFRAs foi da mais 
alta relevancia. sendo legftima a continuidade de investimentos em sua estrutura~ao. 
Na Grande area das "Ciencias da Saude" o presente projeto vem consolidar, aperfei~oar e ampliar 
iniciativa pioneira e da mais alta relevancia na area da Saude. No ambito do Edital Pro-Infra 2008,a UFBA 
(F aculdade de Odontologia) foi contemplada com recursos para a instala~ao . em primeira fase. do Centro 
de Biofotonica da UFBA. Os recursos foram suficientes para reformas de laborat6rios de P6s-Gradua~ao e 
Pesquisa (Laborat6rios de Patologia Cirurgica/lmunohistoqufmica e Laborat6rio de 
Espectroscopia/Ramanifotomicrografia) e aquisi~ao de equipamentos para a implanta~ao do Sistema de 
Espectroscopia Raman. No presents projeto. objetiva-se prover condi~oes de amplia~ao do Centro de 
Biofot8nica da FOUFBA - CTBIOFOT, em uma segunda etapa, mediante a aquisi~ao de Ires aparelhos 
laser de alta potencia (Laser Fidelis Plus Ill, Laser de C02 mod PC03D-B e Laser de C02 mod 
Smartxide)a serem utilizados para a execu~ao de projetos de pesquisa in vitro, in vivo e em pacientes.A 
proposta viabilizara a progressiva amplia~ao da infraestrutura de pesquisa da FOUFBA e 
consequentemente a expansao da P6s-Gradua~ao . possibilitando assim o atendimento a demanda 
reprimida no Estado da Bahia, uma vez que atualmente apenas a UFBA oferece um Programa de 
Doutorado em Odontologia no Estado. 
Na Grande Area de Ciencias Humanas, o presente projeto envolve a constru~ao do segundo e do terceiro 
andares do Centro lnterdisciplinar de Estudos para o Desenvolvimento Social (CIEDS), cujo primeiro andar 
foi totalmente construfdo com recursos do edital de 2003, completando assim o projeto original do CIEDS. 
Vale ressaltar que o apoio da FINEP as a96es dos grupos de programas de P6s-Gradua9ao do espa9o de 
Sao Lazaro ligados a Faculdade de Filosofia e Ciencias Humanas da UFBA remonta ao CT-INFRA 2001, 
atraves constru~ao do Nucleo de Digitaliza~ao de Documentos- CEDIG, o qual se encontra no predio da 
Biblioteca lsafas Alves, implantado no a no de 2003. No subprojeto atual, os do is andares propostos irao 
complementar a planta original do CIEDS. com 27 salas. nas quais funcionarao grupos de pesquisa. 
laborat6rios e salas comuns de trabalho. Essa obra implica uma area de amplia~ao 790 ,38m2 no predio 
original, que se situa no Campus de Sao Lazaro. Cada sala ira abrigar atividades de grupos de pesquisa, 
em conformidade com as fun~oes precfpuas do CIEDS. 
Ainda primariamente focado na Grande Area de Ciencias Humanas. desponta um segundo subprojeto, "0 
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia" (SIBI), o qual representa um Orgao Estruturante 
responsavel pelo funcionamento sistemico das bibliotecas da UFBA (h oje. em um total de 17). 0 SIB I 
oferece suporte ao desenvolvimento da pesquisa. bem como da in ova~ ao. do ensino e da extensao e euma 
das estruturas mais fundamentais para a atividade de pesquisa. Sua amplia~ao e constante moderni za~ao 
e uma meta institucional estrategica. tal como. alias. o contempla o PIa no de Desenvolvimento 
lnstitucional da UFBA, o quallista entre seus principais eixos de a~ao: (i) Recupera~ao e amplia~ao da 
infraestrutura de pesquisa e (ii) Acesso a informa~oes e sua difusao.O Sistema de Bibliotecas da UFBA 
tem sido contemplado com importantes investimentos pel a FINEP, que assim tem reconhecido sua 
condi~ao central como infraestrutura para a pesquisa. Desse modo, em Edital de 2005 da FINEP, o 
subprojeto do Centro de Resgate de Acervos Especiais da UFBA foi apoiado, tendo por objetivo 
salvaguardar o conjunto dos acervos especiais da UFBA que constituem materia prima imprescindfvel para 
as atividades de pesquisa nos diversos Programas de P6s-Gradua~ao. A proposta visava entao a 
adequa~ao e moderniza~ao da infraestrutura destinada a abrigar tais a cervos. at raves da cria~ao e 
instala9ao operacional do Centro de Resgate dos Acervos Especiais (CRAE), que, atraves do Nucleo de 
Conserva~ao e Restauro (NUCOR) e do Nucleo de Digitaliza~ao de Ac ervos Especiais (NUDAE). garante o 
amplo acesso de pesquisadores ao acervo e, com is so, favorece o desenvolvimento da pesquisa cientffica, 
bem como do ensino e da extensao de qualidade na UFBA. No CT-INFRA 2010, o projeto para constru9ao 
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do novo pr~dio da Biblioteca Isaias Alves recebeu no edital anterior apoio financeiro para a primeira fase de 
sua edifi ca9ao. a qual se resumiuaexecu9ao dos servi9os de constru9ao do subsolo ,terreo e primeiro 
pavimento. Recursos suficientes para a finaliza9ao da segunda fase da edifica9ao possibilitarao o 
deslocamento do acervo para o novo predio, permitindo a imediata requalifica9ao do antigo predio para a 
reorgani2a9ao dos grupos de Pesquisa envolvidos. 0 hist6rico acima remete a desejavel continuidade da 
aplica9ao de recursos para continuidade do subprojeto em questao e a nit ida trajet6ria da UFBA em 
investir em projetos estruturadores. 
Outra iniciativa UFBA com hist6rico de apoio da FINEP eo subprojeto da area de Farmacia, com 
contribui96es da Engenharia Industrial e Ciencias de Alimentos. Na sua primeira participa9ao no CT
INFRA (2009) os programas de P6s-Gradua9ao em Farmacia e em Ciencias dos Alimentos da UFBA 
enviaram projeto comum (o FARALI) que teve por objetivo ampliar a integra9ao entre suas linhas de 
pesquisa bern como consolidar a infraestrutura de laboratories diretam ente envolvidos na bioprospec9ao de 
produtos naturais. micro e nano encapsula9ao de micromoleculas e complexes e na produ9ao de 
protefnas recombinantes que podem ser utilizadas para fins terapeuticos, como alvo para o 
desenvo lvimento de farmacos ou com fins de diagn6stico. Teve como objetivo a aquisi9ao de 
equipamentos de medio porte que pudessem ser utilizados naquele projeto e tambem em outras linhas de 
pesquisa desenvolvidas por docentes dos programas de P6s-Gradua9~0 envolvidos. 0 presente subprojeto 
tern por objetivo dar continuidade a estrutura9ao dos programas de P6s-Gradua9ao relacionados e ainda 
agregar o Programa de Engenharia Industrial da UFBA. Na proposta atual, sao previstas aquisi96es de 
equipamentos complementares, a serem alocados na Faculdade de Farmacia da UFBA. 

Descreve-se aqui a execu9ao dos projetos da UFBA apoiados no ambito dos editais PROINFRA de 2004 a 
2010. 

Editai 2D04: Projeto "Seguran9a lntegra9ao e Recupera9ao da lnfraestrutura para a Pesquisa". Convenio 
0105047500, valor de R$2.326.000,00. Este convenio beneficiou as seguintesunidades/projetos (valor): 
Escola de Teatro/LIARTES (R$ 750.000 ,00); Centro lnterdisciplinar de Energia eAmbiente/CIENAM 
(R$650.000 ,00); Institute de Saude Coletiva/Biblioteca Universitaria de Saude/BUS (R$640.000 ,00); Escola 
de Dan9a/LIARTES (R$80.160,00); Escola de Musica/LIARTES (R$205.840,00).0 projeto foi totalmente 
executado e com presta9ao de contas finalizada. Alem de todas as ol:lras e equipamentos terem sido 
realizados/comprados/instalados. destaca-se que a Biblioteca Universitaria de Saude tornou-se umicone 
arquitet6nico dentre as bibliotecas da UFBA e, possivelmente, do Pais. No caso da Escola de Teatro 
(LIARTE S) a conclusao das reform as do Teatro Martim Gon9alves o to rnou uma referencia como o mais 
moderno teatro de Salvador e o melhor teatro academico e de pesquisa do Pais. Vale atentar que este 
subprojeto (2004) foi apenas o primeiro da serie que levou a tais resultados. lmportante tambem observar o 
papel preponderante da conclusao desta ultima infraestrutura de pesquisa na obten9ao e manuten9ao pela 
UFBA do mais alto conceito CAPES (conceito 6) do Pais em Artes Cenicas.Como o subprojeto foi 
viabilizada a instala9ao do mobiliario, equipamentos de cenotecnia e a ilumina9ao do Teatro. Alem destas 
duas grandes obras conclufdas, cabe tambem mencionar o predio do CIENAM. Este terminou por lograr 
aprova9ao como um dos quatro Institutes Nacionais de Ciencia e Teen ologia da Bahia. Certamente. a pre· 
existencia de consideravel infraestrutura de pesquisa obtida, em boa parte, por meio do CT-INFRA, foi um 
fat or positivo na aprova9ao deste Institute. Alem do significative papel do ja cit ado financiamento CT-INFRA 
ao LIARTES (que obteve financiamentos nos editais CT-INFRA de 2004,2005,2006,2007,2008 e 2009) 
no conceito do curso de Artes Cenicas junto a CAPES. cabe destacar o conceito 4 de do is outros 
program as diretamente beneficiados: Musica e Artes Visuais. 0 CIENAM, por sua ve z, tern um Programa 
de P6s-Gradua9ao proprio em Energia e Ambiente (conceito 4), alem de significativa interface e 
contribui9ao com os programas de Quimica (conceito 5) e de Geofisica (conceito 4). Com a conclusao da 
constru~tao da primeira parte do CIENAM em JJ10, espera-se um novo impulso nas pesquisas da UFBA 
nas areas de Energia e Meio-Ambiente. Quimica e Engenharia Quimic a. Este projeto. como um to do. nao 
teve dificuldades dignas de nota em sua execu9ao. tendo como seu unico fat or de atraso a aplica9ao dos 
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rendimentos financeiros por ele gerados. 

Edita12005 Projeto "Excelencia em Artes, Saude e Tecnologia" (ASTEC), Convenio 01 .06.0823.00, no 
valor de R$3.364.830,00. Vigencia ate 29/11 /2012.Este convenio beneficiou as seguintes 
unidades/projetos (valor): Escola de Teatro/LIARTES (R$ 609.384,00), Institute de Ffsica -Laborat6rio 
Multiusuario de Microscopia Eletronica (R$1.050.000,00),1nstituto de Saude Coletiva/Biblioteca 
Universitaria de Saude (R$ 1.000.000 ,00), Escola de Oan~a/LIARTES(R$1 49. 151 ,00), Escola de 
Musica/LIARTES (R$17.520,00), Institute de Ciencias da lnforma~§o/BibliotecaCentral (R$ 470.000,00). No 
que se refere aos equipamentos destinados ao Institute de Ffsica os R$ 1.050.000,00 referentes ao 
Microscopic Eletronico foram licitados em 2010, devendo-se a demora pela op~ao de prioriza~ao da 
conclus§o das obras do Teatro Martim Gon9alves. Como a libera91io da segunda parte dos recursos 
dependia da efetiva utiliza~ao dos recursos da etapa anterior, apenas em 2008 esses recursos foram 
disponibilizados. Oesde entao, as obras no Institute de Ffsica, decorrentes do REUNI ,impossibilitaram a 
compra de um equipamento t§o sensfvel pel a inadequa91io de sua inst ala91io fisica em um predio em 
obras. Com a disponibiliza~ao de espa~o no Laboratorio de Ffsica Nuclear este problema foi sanado, o 
microscopic adquirido e instalado. 0 subprojeto de Cole~oes Especiais (CRAE), NUCOR (Conserva~ao e 
Restauro) e NUOAE (Oigitali za91io de Acervos Especiais) (CRAE) ja I eve seus equipamentos nacionais 
totalmente adquiridos. Estimativa para finaliza~ao do Projeto e presta~ao de contas: primeiro semestre de 
2012.0s impactos deste projeto institucional nas Pos-Gradua~oes se deram principalmente sobre os 
program as da area de artes, como ja cit ado. A chegada do Microscopic Eletronico e a deveravir a 
impactar, ja no proximo trienio, os Programas de Ffsica, Qufmica e Engenharia Qufmica. A Conclusao da 
terceira etapa da Biblioteca Setorial de Saude, por sua vez, aperfei~oa ra o acesso aos acervos 
bibliograficos da area, atendendo a demanda de pesquisadores e p6s-graduandos e tornando possfvel 0 

acesso as informa~oes em ambientes informatizados de acordo com as prioridades do POl da lnstitui~§o. 

PROINF RA 01/2006, Convenio 01.07.0557.00, Projeto "lnfraestrutura para Pesquisa em Arte, Saude 
Tecnologia e lnforma91io" (INFRAUFBA), valor de R$ 3.403.483,00. Vigencia ate 12/02/2013.Este convenio 
beneficiou as seguintes unidades/laboratorios (3.403.483,00): Laboratories lntegrados das Artes 
(Complexo Laboratorial Cenico); Consolida~ao de Servi~os e lnfraestruturade TIC (CPO); Laborat6rio de 
lmunologia e o Set or de Oncogenetica, alem do Servi9o de Patologia clo Hospital Universitario Professor 
Edgar Santos. Os valores atribufdos a cad a unidade/subprojeto foram: Escola de Teatro/LIARTES (R$ 
970.900 ,00), Centro de Processamento de Oados (R$1 .820.698 ,00) e I nstituto de Ciencias da 
Saude/Hospital Universitario (R$ 611.885,00). Este projeto est a quase finalizado, com previs§o de entrega 
de relat6rio final e presta~ao de conta para o primeiro semestre de 2012. Os recursos relatives a Escola 
de Teatro envolvem obras que completamente ~nalizadas. Os equipam entos do CPO subprojeto 
(TICUFBA) foram adquiridos. Atrasos nas obras do CPO se devem a obras concomitantes do REUNI 
naquela unidade, sendo a maior parte da reforma predial realizada pelo proprio REUNI. Ainda quanta ao 
CPO (TICUFBA) estao em rase final de licita~ao (i) uma obra de monta manor no CPO (Oivisao de suporte) 
e (ii) a instala~ao dos pontos rede na Escola Politecnica da UFBA. Quanto ao subprojeto "Epidemiologia 
Molecular e Genetica de Agentes Agressores e Hospedeiros no Estado da Bahia", igualmente esta em 
rase fin a I de licita~ao, neste caso de compra de equipamentos. 0 atraso se deu devido a necessidade de 
remanejamento de itens de equipamentos ao Iongo do anode 2011, recentemente aprovados pela FINEP. 
Ressaltamos que TOOAS as medidas das solicita~oes a FINEP foram providenciadas e aprovadas e 
TOOOS os processes licitatorios faltosos ja foram providenciados pela FAPEX (orgao conveniente). 
Valores nao utilizados serao prontamente devolvidos a FINEP sem solicita~oes de prorroga~ao de prazos, 
remanejamentos ou utili za96es de rendimentos.Os impactos da expans§o da rede UFBA na Escola 
Politecnica e da mais alta importancia, ja que o sistema se encontra precario, impossibilitando o uso de 
internet nas salas de aula e nos laboratories de pesquisa, o que e con siderado inadmissfvel em uma 
unidade igualmente volt ada a Pesquisa. A aquisi91io de equipamentos para a area da Saude ja e 
legitimada pela propria produ~ao destacada que a UFBA recebe nesta area e vern subsidiar a continuidade 
desta produtividade. 0 projeto possibilitou, tambem, a conclusao do ja mencionado Teatro Academico de 
referencia no Brasil e a cria91io do Mestrado em Oan9a da UFBA. 
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PROINFRA01/2007,Convenio 01.08.0529.00, Projelo "lnfraeslrutura para a Pesquisa da 
UFBA"(INFRAPESQ), valor de R$ 4.504.834,00. Vigencia ate 121D2/2013. Este projeto beneficiara as 
seguintes unidades/projetos: Escola de Teatroil.JARTES (R$ 415.151,00), Centro de Processamento de 
Dados(R$1 .194.585,00), Escola de Dan~a/LIARTES (R$1 .017.350,00), Escola de Betas 
Artes/LIARTES(R$1.024.033,00) e Escola Politecnica (R$ 853.715,00). 0 projeto vi sa alcan~ar as metas 
ffsicas principais: implanta~ao de 26 km de fibra·6tica da Rede UFBA e atualiza~ao de sua tecnologia de 
"BackBone"(CPD); implanta~ao de climatiza~ao e sonoriza~ao do Lab oratorio Cenico (Escola de Teatro), 
instala~§o do Centro de Sistemas lnvestigativos em Dan~a e Laborat6rios (Escola de Dan~a) Laborat6rio e 
lnvestiga~oes de Materiais de Artes Visuais (Betas Artes); e constru~ ao de um andar do predio de 
pesquisa da Escola Politecnica. A primeira parcela referents ao presente projeto PROINFRA foi 
deposit ada pel a FINEP em 041D2/2011, R$ 2.:E4.834 ,00. Concorreram para este Iongo intetvalo entre a 
aprova~ao do projeto e a efetiva disponibiliza~ao dos recursos multiplas razoes , sendo a mais importante 
delas as recorrentes inadimplencias da FAPEX- F unda~ao de Apoio a Pesquisa e Extensao - junto ao 
SIAFI em fun9ao de discordancias jurfdicas entre a lnstitui9ao eo Ministerio da Saude, por meio da 
Secretaria de Vigilancia Sanitaria. Este problema ja se encontra sanado. Ap6s libera~ao desta parcela. no 
infcio do perfodo letivo do semestre 2011 .1, a Pr6·Reitoria de Pesquisil, Cria~ao e lnova~ao convocou 
reuniao com os coordenadores dos subprojetos relacionados, a fim de mobilizar as a~oes para o 
desenvo lvimento do projeto em foco. Naquela reuniao. tambem foram clefinidas as partes que caberiam a 
cada subprojeto para a primeira parcela recebida: Escola Politecnica: R$ 650.000,00;Escola de Dan~a: R$ 
600.000 ,OO;Escola de Teatro: R$ O,OO;Centro de Processamento de Dados: R$ 350.000,00;Belas Aries: 
R$ 650.000,00. Uma vez definidos as partes, cad a coordenador de subprojeto passou a preparar as 
especifica~oes tecnicas ainda pendentes, assim como o Setor de Planejamento da UFBA foi contatado 
para revi sar todas as obras a serem iniciadas. A previsao era que ao final do semestre 2011 .1 todas as 
pendencias estariam sanadas e os processes de encaminhamento a FAPEX para licita9ao 
finalizados.Todavia, fatos de ordem pessoal interferiram no processo e acabaram por retardar o pleno 
andamento na condu~ao do PROINFRA 2007. 0 entao Coordenador de Pesquisa e Cria~ao da PROPCI 
afastou-se para um P6s-Doutorado no Brasil eo planejamento em curso, conduzido pelo pr6prio, foi 
parcialmente interrompido, assim como o acompanhamento dos demais PROINFRAS. A Pr6·Reitoria 
buscou imediatamente sua substitui~ao, o que somente ocorreu ao final de julho de 2011 . Com equipe 
ainda limitada numericamente, a PROPCI estabeleceu prioridades de a~ao a fim de atender as demandas 
emergenciais. entre etas as pr6prias solicita~oes e recomenda~oes da FINEP quanto a outros 
PROINFRAS em andamento. Finalmente, o acompanhamento pelo setor de planejamento da UFBA 
relativo ao preparo das licita96es esbarrou no REUNI e nao foi habit o suficiente para nos entregar todas as 
especifica~oes necessarias. 0 resultado geral foi a necessaria identifica~ao das demandas que se faziam 
mais urgentes. incluindo os CTINFRAS FINEP de anos outros e a posterga~ao de demandas mais 
recentes. 0 PROINFRA 2007, com primeira parcela liberada em 2011, lamentavelmente, precisou ser 
postergado para o infcio de 2012. Neste sentido. a PROPCI encaminhou solicita~ao de prorroga~ao do 
prazo de vigencia sob um novo conjunto de met as a serem alcan~adas ao Iongo do ano de 2011, o que foi 
acatado pela FINEP. A Conclusao do CTINFRA2007 esta prevista para mar~o de 2013. 

PROINFRA01/2008,Convenio 0110069000, Projeto "UFBA no Contexto do Parque 
Tecnol6gico"(TECNUFBA), valor de R$ 6.015.978,00. Vigencia ate 14/1212013. Este projeto beneficiara as 
seguintes unidades/projetos (valor): Institute de Ffsica/LIMCET (R$460.598,00), CIENAM (R$ 
2.280.000,00), Escola de Dan~a/LIARTES (R$179.725,00), Institute de Geociencias/LIMCET 
(R$960.000 ,00). F aculdade de Comunica~ao/LIA.RTES (R$ 426.144 ,00). F aculdade de F armacia 
(R$780.190,00), Faculdade de Arquitetura(R$530.676,00) e Faculdade de Odontologia (R$398.645,00). 
Este convenio foi assinado, pela segunda vez pelo Reitor da UFBA ao final de 2010. 0 atraso decorrente 
deve ser atribufdo a mudan~as na legisla~ao que rege o FNDCT e que implicaram na lnstru~ao Normativa 1 
de 281D6/2010, resultandona necessidade de assinatura de um novo convenio entre a UFBA, a FAPEX e a 
FINEP. 0 Convenio se encontra assinado, aguardando envio de documenta~oes pela UFBA a FINEP de 
documenta~oes pertinentes aos projetos, os quais serao enviados a FINEP no prazo maximo de 30 dias. 
A PROPCI elencou como prioritaria a condu9ao deste projeto, conjuntamente ao PROINFRA 2007, para o 
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anode 2012. 0 impacto da imptanta~§o deste projeto ~ altfssimo. Destaca-se aqui que sua conclus§o 
permitira a UFBA ter infraestrutura fisica e instducional apropriada a pesquisa tecnol6gica. A UFBA tern 
ainda muito que avan~ar no sentido de sua integra~ao com os meios produtivos e com os setores 
economicamente mais dinamicos do Brasil. 

PROINFRA 01/2009, Convenio 01.10.0711.00, Projeto "Pesquisa lntegrada na UFBA" (INTEGRUFBA), 
valor de R$7 .035.546 ,00. Vigencia ate 14/12/2013. Este projeto beneficiara as seguintes 
unidades/projetos: lnstitutos de Ffsica, Qufmica e Geociencias/LIMCET-11 (R$4.578.818,00); Escola de 
Teatro/LIARTES(R$596.7 40 ,00), Escola de Dan~a/LIARTES (R$596.7 40 ,00); Escola de Balas 
Artes/LIARTES(R$73.000 ,00); F aculdade de Comunica~ao/LIARTES (R$596.7 40 ,00); e Escola de 
Musica/LIARTES(R$596.740,00). 0 Convenio foi assinado pelo Reitor da UFBA em 15 de dezembro 2010 
e aguardamos a finaliza~ao de documenta~ao pelo nosso Setor de Planejamento para que sejam enviadas 
pela UFBA a FINEP no prazo maximo de 30 dias. 0 projeto tern por finalidade primaria qualificar e integrar 
as infraestruturas de pesquisa da UFBA nas areas de (1) Qufmica, Ffs ica e Geociencias e (2) Artes e 
Comunica~ao. Entre as principais benfeitorias e avan~os para a pesquisa e p6s-gradua~ao estao a 
recuperil~ao da infraestrutura de pesquisa do lnstituto de Qufmica, rep on do os equipamentos perdidos no 
incendio de dois anos atras e moderni za~§o dos laborat6rios de Ffsica e de Geociencias atraves da 
aquisi~a o de equipamentos multiusuarios de medio a grande porte. Na area das artes e comunica~ao , 
prover a UFBA de um conjunto de laborat6rios localizados nas unidades de aries e comunica~ao com 
funcionamento integrado nas linguagens artfsticas (Teatro, Dan~a. Musica, Aries Visuais e 
Comunica~ao/Cinema). A inser~ao destas a~oes esta diretamente atrelada a cursos de P6s-Gradua~ao 
da UFBA destas areas, como por exemplo, o Programa de P6s-Gradu a~ao em Aries Cenicas (Mestrado 
academico e Doutorado, conceito 6) e PPG em Ffsica (Mestrado academico e Doutorado, conceito 4). 

PROINF RA 0112010, Ref 0405/11 , Projeto "Difusao e Moderniza~ao da lnfraestrutura de Pesquisa na 
UFBA" (UFBADIMIP), valor de R$7.386.696,00, convenio em tramita~ao. Este projeto beneficiara as 
seguintes unidades/projetos: institutos de Ffsica, Qufmica e Geocienc ias/LIMCET-111 (R$2.141.323 ,00); 
Sistema de Bibliotecas da UFBA/SIBI (R$ 3.862.500,00); Centro de Processamento de Dados/CPD·UFBA 
(R$ 1.078.508,00); Escolas de Teatro, Dan~a. Musica e Letras/LIARTES (R$ 304.365,00). Entre os 
principais impactos destacamos esperados: (1) Consolida~§o da posi,.§o da UFBA como nucleo de 
destaque e excelencia na produ~ao de conhecimento em Aries, Letras e Comunica~ao e como centro 
formador de recursos humanos para a pesquisa, atraindo estudiosos de outras universidades; (2) Nas 
areas das Ciencia Exatas de da Terra, consolida9§o dos Programas de P6s-Gradua9§o participantes, 
at raves da cria~§o de novos laborat6rios de pesquisa, da reativa~ao do s laborat6rios desativados e da 
moderniza~ao da infraestrutura laboratorial ja existents. Todas est as a ~oes certamente levarao ao 
aumento de publica96es qualificadas, o que afetara diretamente a P6s-Gradua9§o. 
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Titulo: Socieade, Ciencia e lnforma~ao (SCI-UFBA): lnfraestrutura para pesquisa, desenvolvimento social e 

Sigla: SCIUFBA 

Area Geograti ca de Atua~ao: Salvador/Ba 

I Seto1 da Economia 

80.30-6 Educa~ao superior 

I A•·e,liSub-A•·e,l de Conhecimento 

Fisica Geral 

Ffsica Nuclear 

Ffsica At6mica e Molecular 

Fisica da Materia Condensada 

Qufmica 0 rganica 

Qufmica In organica 

Fisico-Qufmica 

Qufmica Analitica 

Geologia 

Geoffsica 

Engenharia do Produto 

Clfnica Odonto16gica 

F armacote cnica 

F undamentos da Arquitetura 

Tecnologia de Arquitetura 

Planejame nto Paisagistico 

F undamentos do Planejamento Urbano 

Biblioteconomia 

Teoria da Comunica9ao 

Hist6ria da Filosofia 

Sociologia Urbana 

Teoria Antropol6gica 

Etnologia I ndfgena 

Antropolog ia Urbana 

Antropolog ia das Popula~oes 

Fundamentos da Educa~ao 
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lnstalagoes Fisicas (Obra Civil) 

Manutengao de equipamentos e instalagoes laboratoriais 
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Oll,lfdvo lend 
0 Objetivo Geral do presents projeto e o de Difundir e Modern)zar a lnfraestrutura de Pesquisa 
daUniversidade Federal da Bahia em lodas as sete Grandes Areas em que se divide: (1) Ci~ncias da 
Saude. (2) Ciencias Exatas e da Terra; (3) Lingufstica. Letras e Artes. (4)Ciencias Humanas. (5) Ciencias 
Sociais Aplicadas, (6) Engenharias e (7) Multidisciplinar. 

0 cerne principal em torno deste objetivo geral e o de concluir e dar continuidade a projetos iniciados com 
financiamento CT-INFRA, mas igualmente o de incluir dentro de nosso planejamento de Iongo prazo urn 
novo projeto estruturante para a UFBA · 0 Sistema Universit<\rio Editorial da UFBA. Neste escopo, e 
necessaria elencar quais partes constituem nossos objetivos especffic os dentro deste objetivo geral. 

1. Ampliar e modernizar o Sistema de Bibliotecas da UFBA atraves da constru~ao do predio da Biblioteca 
Universitaria das Ciencias Humanas, situada no Campus de Sao Lazaro, e que concentra o acervo de 
Ciencias Humanas do Sistema. 

2. Reformar, readequar e modernizar o Sistema Universitario Editorial da UFBA, 6rgao estruturante 
responsavel pelas atividades de dissemina~ao da produ~ao cientffica. tecnica e artfstica da Universidade. 
sediado no campus de Ondina, Salvador. 

3. Fortalecer a infraestrutura de pesquisa e das atividades academicas dos programas de P6s-Gradua9ao 
vinculados aos Institutes de Ffsica, Qufmica e Geociencias, atraves da implanta~ao , moderniza~ao , 

amplia~ao e recupera~aodos laboratories de pesquisa associados aos PPGs desses institutes. 

4. Consolidar e fortaleceraPesquisa cientffica e a P6s-Gradua~ao atraves da amplia~ao do Centro de 
Biofoton ica da UFBA, sediado na Escola de Odontologia. mediante aq uisi~ao de equipamentos que vis am 
expanslio da infraestrutura de pesquisa na area de Biofot6nica. 

5.Finalizar o Centro lnterdisciplinar de Estudos para o Desenvolvimento Social (CIEDS) da Faculdade de 
Filosofia e Ciencias Humanas da Universidade Federal da Bahia, atraves da constru9ao de dois andares 
complement ares. 

6. lmplantar o Nucleo de Nanotecnologia F armaceutica e Novos Materia is vinculado aos programas de P6s-
Gradua9ao em Farmacia, Engenharia Industrial e Ciencias de Alimentos da Faculdade de Farmacia e 
Engenharia Qufmica da UFBA atraves da aquisi~ao de equipamentos complementares. 

PtllvlaCIIM 
lnfraestrutura de pesquisa 

Moderni2a9ao da infraestrutura 

Sistemas estruturantes 

........... midi 
A Universidade Federal da Bahia ,hoje ,e responsavel por mais de 80% da produ~aocientfficado Estado da 
Bahia. Observando-se que a Bahia tern um territ6rio maior que o da Fr:an9a e, ao mesmo tempo, aquaria 
maior popula~ao dentre as unidades federativas brasileiras, pode-se concluir pela singularimportancia da 
UFBA no contexte nacional. Fato e este que a UFBA possui o unico Programa de P6s-Gradua~ao com 
conceito 7naCAPES em todo o Norte e Nordeste brasileiros. 

Apesar de toda intera~ao que mant~m com a Sociedade, reconhece-se que a UFBA precisa demaior 
integra9:1iointerna e, portanto de uma distribui9aomais equanime, e ao mesmo tempo estrategica, de sua 
infraestrutura de pesquisa. Neste escopo, destaca-se a preocupa9ao crescenta da UFBA em investir em 
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Sistemas Universit~rios Estruturantes, como o Sistema Universit~rio Editorial eo Sistema de Bibliotecas. 

Sob a 6tica da transversalidade e sinergia insUucional, foram definidas prioridades que leva ram a escolha 
pelo Conselho Universitario dos subprojetos componentes deste pro jet o. Neste cenario, foram destacadas 
as seguintes a~oes prioritarias: (a) disponibilizar infraestrutura de pesquisa moderna e transversalassuas 
oito Grandes Areas de atua~ao (numero de programas de P6s-Gradua,.ao entre parentesis): Ciencias 
Exatas e da Terra (13), Ciencias Biol6gicas (9), Engenharias (11), Ciencias da Saude (16), Ciencias 
Agrarias (5), Ciencias Sociais Aplicadas (1 4), Ciencias Humanas (1 4), Lingufstica, Letras e Artes (1 0) e 
Multidisciplinar (18); (b) dar continuidade de investimentos em determinados setores especfficos de certas 
areas do conhecimento, mas sem perder o foco da necessaria e desej ave I integra~ao entre diferentes 
disciplinas que permeiam a UFBA 

Em sfntese, oProjeto lnstitucional de Pesquisa SCIUFBA,"Sociedade, Ciencia e lnforma~ao: lnfraestrutura 
para Pesquisa, Desenvolvimento social e Divulga~ao cientffica na UFBA" justifica-se,nao apenas pelos 
valores i ntrfnsecos da Pesquisa Cientffica , mas tambem pel a preocupa~ao institucionalde disponibilizar 
uma infraestrutura capaz de garantir condi~oes competitivas de pesqui sa a todas as suasgrandes areas 
de ensino, pesquisa e inova~ao tecno16gica. 

Por outro lado, observa-se que a UFBA tem hoje diversos projetos de infraestrutura de 
pesquisaparcialmente financiadas pelos Editais PROINFRAICT-INFRA anteriores. A nao conclusaoe/ou 
descontinuidade de investimentos nestes nucleos de pesquisa e/ou de P6s-Gradua~ao implica fatalmente 
em uma ineficiencia intrfnseca a taisinvestimentos publicos. 

Neste contexte, o presente Projeto lnstitucional justifica-se nao apenas pela difusao da infraestrutura 
depesquisa da UFBA a todas as suas grandes areas de atua~ao, mas igualmente pelo ganho de eficiencia 
que a complementa~ao/conclusao de tais investimentos ira trazer para a universidade, para a Bahia e para 
o Brasil. 

Ao somarmos as justificativas elencadas a cada um dos subprojetos que integram este projeto 
institucional, com aquelas aludidas acimae de concep~ao geral e integradora, convergimos para a 
essencia que estrutura a constru~ao do presente Projeto institucional, traduzida em Ires elementos 
comuns e entrela~ados que justificam esta proposta: 

1. A difu sao da oferta de infraestrutura de pesquisa eficiente e transversal a todas as areas de atua~ao da 
universidade, mas igualmente primando palo crescimento e consolida~tao pontual de Grupos de pesquisa e 
Programas de P6s-Gradua~ao consolidados, emergentes e em forma~ao. 

2. A inclusao de Sistemas Estruturantes Universitarios dentre as infraestruturas a serem modernizadas ou 
construfdas como elementos naturalmente sinergeticos a toda comunidade universitaria que faz uso da 
Pesquis a, do Ensino de P6s-Gradua~ao , do Ensino de Gradua~ao e da Extensao universitaria. 

3.A lnclusao de infraestruturas ainda nao conclufdas cujas primeiras elapas foram financiadas 
peloCTINFRAIPROINFRA, garantindoassim o uso finalfstico racional para o qual foram projetados em sua 
origem. 

Com base na experiencia acumulada na condu~ao dos projetos anteriores apoiados pelo CT-INFRA 
PROINFRA da FINEP, a Universidade Federal da Bahia executara o presents Projeto (SCIUFBA) atraves 
de sua Pr6-Reitoria de Pesquisa, Cria~ao e lnova~ao (PROPCI), tendo em sua Coordena~ao de Pesquisa 
e Cria~a o seu principal interlocutor junto a FINEP, 6rgao interveniente e coordenadores de subprojetos. 
Alem da PROPCI, a qual coordenara as a~oes do presents projeto, a UFBA contara com o auxflio direto 
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da Funda~§o de Apoio a Pesquisa e a Extens§o (FAPEX), a qual atuara como 6rg§o intervenient e. 
fornecendoaPROPCiinforma~oes ,orienta~oes tecnicas e jurfdicas. relat6rios. execu~ao financeira. 
pendencias eandamento das principais metas. 

As obras serao executadas por empresa(s) externa(s) a insti tui~ao , escolhida(s) mediante 
processolicitat6rio acompanhado palo 6rgao lnterveniente.Os instrumentos de controls das obras e do 
cumprimento do cronograma fisico e financeiro seraoespecificados nos editais de contrata~ao, prevendo
se a participa9§o docorpo tecnico da Prefeitura de Campus. 

A Coord ena~ao do Projeto (PROPCI) realizara reunioes mensais com sua equipe (Pr6-Reitor de Pesquisa. 
Coordenador de Pesquisa, Coordenadora administrativa, Assessoria Contabil da PROPCI, responsavel 
tecnico da FAPEX e setor de Planejamento Fisico da UFBA - Pr6-Reitoria de Planejamento [PROPLAN]) 
para acompanhamento deste e dos demais Projetos CT-INFRA. Sempre que necessario, sera convidado a 
participar represent ante da Prefeitura de Campus responsavel pelo acompanhamento das obras 
relacionadas. Com este medida. esperamos ter organizado um nucleo de trabalho atuando sob um 
cronogrilma fixo e pre-definido de reunioes e capaz de minimizar erros ou atrasos nos processes a serem 
conduzidos. A~oes gerais e pontuais ser§o direcionadas aos subprojelos e, sempre que necessarias, 
reunioes presenciais com os coordenadores de subprojetos. Ainda neste contexto, destaca-se que a 
PROPLAN e o setor diretamente responsavel pela parte de elabora~ao dos projetos arquitetonicos e que 
sua presen~a e da mais alta relevancia nas reunioes programadas. 

Resenha hist6rica: desde o primeiro edital CT·INFRA, em 2001, a Coordena~ao de Pesquisa da antigaPr6· 
Reitoria de Pesquisa e P6s-Gradua~ao da UFBA (PRPPG) vem participando da elabora~ao dos 
projetossubmetidos em nome da UFBA ao CT-INFRA, coordenando ainda seus comites gestores, em 
sintoniacom a funda~§o conveniada e a FINEP. A partir do CTINFRA 2010, est a mesma Coordena~§o de 
Pesquis a passou a se denominadade Coordena~ao de Pesquisa e Cria~ao. visto a mesma passar a Pr6-
Reitoria de Pesquisa, Cria9§o e lnova9§o (PROPCI). Esta altera9§o nlio significou apenas a altera9§o de 
seu nome, mas tambem de encargos, ja que a estrutura da PROPCI passou a contar com Ires nucleos: 
nucleo de pesquisa e cria~ao. nucleo de inova~ao tecnol6gica e o nucl eo de bolsas de inicia~ao cientffica 
e tecnologica. Esta subdivis§o tem, entre outros motivos, a melhor distribui9§o de encargos e, neste 
casoespecifico, beneficiara diretamente o acompanhamento de projeto s de pesquisa e dos CT-INFRAs 
FINEP. 
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Titula~iio: Doutor 
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ICPF:  

Area de atua~iio I Es1Je cializa~iio: Microbiologia de alimentos 

lnstitui~ao: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida I Horas I S emana: 8 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Am11lia~ao da caiJacidade analitica do PPGFAR e PPGALI 

nAquisi'i§o do RMN 90MHz, Espectrofotometro no IV, UV-vis, Microsc6pio de Fluorescencia, Sequenciador 
de DNA e Nanosizer. 

lnstnnn entaliza~ao do l aborat6rio de Farmacologia 

nAquisi'i§o de centrffuga refrigerada 

Alexand1e Baneto Costa 

Fun~ao no 11rojeto: PESQUISADOR 

Titula~iio: Doutor ICPF:  

lnstitui ~ao I Pais I Ano: UFBA/BRASIL/2006 

Area de atua~iio I Es1Jeciall za~iio: Geoffsca aplicada 

lnstitui~iio: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 10 IN" Meses: 24 

Metas Fislcas: 

Reforma de es1H1 ~os fisicos 11111a im11lanta~iio de e1111i11amentos e mobiliarios do LAPAGIIGEO 

)) lnstalagao dos Equipamentos 

Ana Paula Cavalcanti de Souza 

Fun~ao no 11roj eto: PESQUISADOR 

Titula~lio : Doutor ICPF:  

lnstitui~iio- I Pais I Ano: UFPB-UFBA, 2008 

Area de atua~ao I Es1Je ci ali za~ao: Odontologia 

lnstitul~li&: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida I Horas I S emana: 20 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

A11nisi~1io de E1111i1111mentos 

nAquisi,.ao de Equipamentos 

I Antonio Expedito Gomes de Azevedo 
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Fun~ao no 11rojeto: PESQUISADOR 

Titula~iio: Doutor jCPF:  

lnstitui ~ao- I Pais I An o: USA/1981 

Area de atua~ao I Estleciall za~ao : Geofisca aplicada 

lnstitui ~iio-: UFBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida jHoras I Semana: 10 jN" Meses: 24 

Metas Fislcas: 

Reforma !le estla~os fisicos 1111ra imtllanta~iio de e!tnitlamentos e mobiliarios do LAPAGIIGEO 

)) Processos de licita~ao 

)) Compra e importa~ao dos Equipamentos do LAPAGIIGEO 

Antonio Feueha da Silva 

Fun~ao no 11rojeto: COORDENADOR DE SUB-PROJETO 

Titula~iio: Doutor ICPF:  

lnstitui ~ao- I Pais I Ano: Univ. Linkoping1Suecial1979 

Area de atua~ao I Estleclall za~ao: Ffsica da Materia Condensada 

lnstitui~iio-: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 10 1 N" Meses: 24 

Metas Fislcas: 

Moderniza~iio dos lab oratorios lntegrados e Multifuncionais em Ciencias Exatas e da Terra 

))Aquisigao do Microsc6pio Eletronico 

))Adequa~ao do Espa~o Fisico do LAMUME 

)) lnstala ~ao do Microsc6pio Eletr6nico 

Moderniza~ao dos l ab oratorios lntegrados e Multifuncionais do IF-UFBA 

))Aquisigao do Sistema de Medidas de Fluorescencia na Regiao do UW 

)) lnstala~ao do Sistema de Medidas de Fluorescencia na Regiao do UW 

))Aquisigao do sistema de No-Breaks para o LFCA/LIMF 

)) lnstala ~ao do sistema de No-Breaks 

Mod erniza~ao do l aborat6rio Multiusuario de Pes!tnisa em Quimica 

))Aquisi,.ao do ressonancia magnetica nuclear 

)) lnstala~ao do ressonancia magnetica nuclear 

))Aquisigao do espectrofluorimetro 

)) lnstala ~ao do espectrofluorimetro 

))Aquisigao do cromat6grafo liquido de alta eficiencia 

)) lnstala~ao do cromat6grafo liquido de alta eficiencia 

))Aquisigao do espectrometro de massas 

)) lnstala ~ao do espectrometro de massas 

))Aquisigao dos acess6rios Raman 400F 
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Moderniza~ao do Lahoratorio Mnltiusm1rio de Pes11nisa em Quimica 

)) lnstala ~ao dos acess6rios Raman 400 F 

Reforma 1le es11a~os fisi cos 11ara imiJianta~ao de e!llliiJamentos e mobiliiuios do LAPAGIIGEO 

)) Processos de licita~ao 

)) Realiza~ao das adequa~oes de espa~o fisico 

)) Compra e importa~ao dos Equipamentos do L..APAG/IGEO 

)) lnstala ~ao dos Equipamentos 

Antonio Luigi Negto 

Fun~ao no 11roj eto: CONSULTOR 

Titula~ao: Doutor ICPF:  

lnstitni~a& I Pais I Ano: UNICAMP I BRASIL /2001 

Area de atua~ao I Es1Jecializa~ao: Hist6ria 

lnstitui ~a&: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Cnsteio: Contrapartida IHoras I Semana: 2 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Am111ia~ao do Centl'o lnterdisci111inar de Estudos 11ara o Desenvolvimento Social (CIEDES) 

)) Licita~ao e constru~ao, em conformidade com as exigencias das respectivas areas de pesquisa. 

Antonio Luiz Batbosa Pinheho 

Fun~ao no 11rojeto: COORDENADOR DE SUB-PROJETO 

Titula~ao: Doutor ICPF:  

lnstitui ~ao I Pais I Ano: Univ Birmingham, 1993 

Area de atua~1io I Es1Jeclallza~1io: Odontologia 

lnstitui~iio: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 20 IN• Meses: 0 

Metas Fisicas: 

A11nisi~ao de E1111i1'amentos 

))Aquisigao de Equipamentos 

Antonio Mat· cos Chaves 

Fun~ao no 11rojeto: CONSULTOR 

Titula~ao: Doutor ICPF:  

lnstitui ~ao I Pais I Ano: USP I BRASIU 1998 

Area de atua~ao I Es11ecializa~ao: Psicologia 

lnstitui~a&: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Concedente IHoras I Semana: 2 IN" Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Se!Jnnda eta11a da nova Bihlloteca Isaias Alves 
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1/3/2012 

B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

B.2. Equipe Executora 

Antonio M .:u cos Chaves 

Fun~ao no 11rojeto: COORDENADOR 

Titula~ao: Doutor ICPF:  

l11stitui~ao I Pais I A11o: USP I BRASIU 1998 

Area de atua~iio I Es11ecializa~iio: Pisicologia 

lnstitui ~ao: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 5 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Am111i a~ao do Centro lnterdisci111inar de Estudos 11ara o Desenvolvimento Social (CIEDES) 

» Licita9 ao e constru9ao. em conformidade com as exigencias das res pectivas areas de pesquisa. 

Antonio Femando de Souza Queiloz 

Fn11~ao 110 11rojeto: PESQUISADOR 

Titula~ao: Doutor ICPF:  

lnstitui ~ao I Pais I Ano: ULPIFran9a11992 

Area de atua~ao I EstJeclall za~ao : Geoqufmica Ambiental 

lnstitui~iio: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 10 IN" Meses: 24 

Metas Fislcas: 

Moderni za~iio dos lahoratt!rios do LAPAGIIGEO 

» Moderniza9ao dos Laborat6rios do LAP GIG EO 

» lnstala 9iio de Equipamentos 

Cat los Albeno Etchevame 

Fu11~1io 110 11rojeto: CONSULTOR 

Titula~iio: Doutor ICPF:  

lnstitui ~ao I Pais I Ano: UFBA I BRASIL 12004 

Area de atua~ao I Estle cializa~ao: Antropologia 

l11stitnl~ao.: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 2 IN" Meses: 24 

Metas Fislcas: 

Amtllia~ao do Centro lnterdiscitl linar de Estudos 11ara o Desenvolvimento Social (CIEDES) 

» Licita9 ao e constru9ao. em conformidade com as exigencias das res pectivas areas de pesquisa. 

Denis Gilbell Ft·ancis David 

Fun~ao no 111·oj eto: COORDENADOR 

Titula~ao: Doutor ICPF:  
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1/3/2012 

B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

B.2. Equipe Executora 

lustitui~ao. I Pais I Auo: UnB/Brasil/1999 

Area de atua ~iio I ESIJecializa ~iio: Ffsica da Materia Condensada 

lustitui ~ao.: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semaua: 10 I N° Meses: 24 

Metas Ffsicas: 

Mod erniza~ao dos l ab oratorios lutegrados e Multifn11cio11ais em Ci imcias Exatas e da Terra 

nAdequa~§o do Espa~o Fisico do LAMUME 

Do11eiva11 Feu eh a 

Fn11~ao 110 11rojeto: PESQUISADOR 

Titula~iio: Doutor ICPF:  

l11stitui ~a o. I Pais I A11 o: UNICAMPIBRASIL/2000 

Area de atua~ao I Es11eciali za~ao : Geologia 

lustitui ~ii&: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Sema11a: 10 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Reforma 1l e es11a~os fisi cos 11ara im11lauta~iio de e!llliiJameutos e mobiliiuios do LAPAGIIGEO 

» Realiza~ao das adequa~oes de espa~o fisico 

Edm.-u Motaes do Nascimento 

Fu11 ~iio 110 11rojeto: COORDENADOR 

Titula~ao: Doutor ICPF:  

lustitui ~ii& l Pais I Auo: UFSCAR/Brasil/2003 

Area de atua~ao I Es1Je ci aliza~ao: Ffsica Atomica e Molecular 

lustitui~ao.: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida I Horas I S ema11a: 10 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Moderni z<'l~ao dos l ahoratorios l111e!Jra1los e Mnltifuucio11ais do IF-UFBA 

nAquisil<ao do sistema de No-Breaks para o LFCA/LIMF 

Elaine Chtistine de M. C. Albuquetque 

Fuu ~iio no 11roj eto: APOIO ADMINISTRATIVO 

Titula~iio: Doutor ICPF:  

l11stitui~ao. I Pais I A11o: UNICAMP/Brasil/2005 

Area de atua~iio I Es1Je ciali za~iio: Bioengenharia/Bioprocessos 

l11stitui ~ao.: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Sema11a: 24 IN• Meses:6 

Melols Fisicas: 

Am11lia~iio da ca11acidade a11alitica do PPGFAR e PPGALI 
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B.2. Equipe Executora 

1/3/2012 

B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

nAquisi\(§o do RMN 90MHz, Espectrofot8metro no IV, UV-vis, Microsc6pio de Ftuoresc~ncia, Sequenciador 
de DNA e Nanosizer. 

Eliete da Silva Bispo 

Fuu~lio no 111·ojeto: PESQUISADOR 

Titula~iio: Doutor ICPF:  

l11stitui ~iil) I Pais I A11 o: UNICAMPIBrasill1999 

Area de atua~iio I Es1Jecializa~iio: Tecnologia de alimentos 

l11stitni~i\o-: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Sema11a: 6 IN" Meses: 24 

Metas Fislcas: 

Ade1111a~iio de ha11cadas e rede eletrica LAPEMM 

)) Reform a de bancadas e rede eletrica 

Eude& da Silva Velozo 

Fn11 ~iio 110 11roj eto: COORDENADOR DE SUB-PROJETO 

Titula~lio: Doutor ICPF:  

l11stitui~al) I Pais I A11o: UFSCariBrasill1995 

Area de atua~iio I ES11eciali za~iio: Quimica dos Produtos Naturais 

lnstitul~lio-: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida I Horas I S ema11a: 8 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Am111ia~iio da ca11acidade a11alitica do PPGFAR e PPGALI 

nAquisi\(§o do RMN 90MHz, Espectrofot6metro no IV, UV-vis, Microsc6pio de Fluoresc~ncia, Sequenciador 
de DNA e Nanosizer. 

l11strum e11taliza~iio do PEl 

nAquisi~t§o de microsc6pio eletr6nico de bancada e Microsc6pio de for9a at6mica de bancada 

Ade1111a~1io de bancadas e rede eletrlca LAPEMM 

»Reform a de bancadas e rede eletrica 

Ade11na~lio de ha11cadas e rede eletrica Lahorato1io Fannacologia da Dor 

»Reform a de bancadas e rede eletrica 

l11strum e11taliza~iio do Laboratorio de Farmacologia 

))Aquisi\(ao de centrifuga refrigerada 

Flavia Goulan Mota Ga1·cia Rosa 

Fu11 ~iio 110 11roj eto: COORDENADOR 

Titula~lio: Doutor ICPF:  

l11stitui ~al) I Pais I A11o: UFBA/Brasil/2006 
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B.2. Equipe Executora 

Area de atua~ao I Estleciali za~ao : Comunica~§o 

lnstitui~ii&: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida 

Melcls F isi cas: 

Amtllia~iio do Predio do CIEDIEDUFBA 

» Projetos complementares ao projeto arquitetonico 

» Licita~§o da Obra 

»Promo ~§o da empresa vencedora 

»Acompanhamento e fiscaliza~ao da obra 

'' Vistori:a Final 

» Recebimento da Obra 

Ftedetico Gu.:ue Ctuz 

Fun~ao no IH'ojeto: PESQUISADOR 

Titula~iio: Doutor 

lnstitui ~ao I Pais I Ano: UNICAMPIBrasill1991 

Area de atua~ao I Estleciali za~ao: Cinetica/Catalise 

lnstitul~ii&: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida 

Metas Fislcas: 

1/3/2012 

B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

IHoras I Semana: 10 I N° Meses: 24 

ICPF:  

IHoras I Semana: 10 IN" Meses: 24 

Moderni za~iio do Lahoratorio Multiusm1rio de Pes(tnisa em Quimica 

»Aquisig§o do ressonancia magnetica nuclear 

» lnstala ~§o do ressonancia magnetica nuclear 

Ftedetico Vasconcellos Ptudente 

Fu11 ~iio 110 tll'ojeto: COORDENADOR 

Titula~iio: Doutor ICPF:  

lnstitui ~a& I Pais I Ano: UnB/Brasil/1999 

Area de atua~ao I EstJe cializa~ao: Fisica Atomica e Molecular 

lnstitui~a&: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida I Horas I S emana: 10 IN" Meses: 24 

Melils Fisicas: 

Modernim~ao dos Lahoratorios lntegrados e Multifuncionais em Ciencias Exatas e da Terra 

»Aquisigao do Microscopic Eletronico 

»Adequ:a~ao do Espa~o Fisico do LAMUME 

» lnstala ~ao do Microscopic Eletronico 

Hozana Matia Olive ita Campos de Azevedo 

Fn11~ao 110 11rojeto: APOIO ADMINISTRATIVO 
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B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

B.2. Equipe Executora 

Titula~ao : Especialista I CPF:  

lnstitui~ii& I Pais I Ano: UNEB I Brasil l2004 

Area de atua~ao I Es1Jecializa~ao: Biblioteca 

lnstitui~au.: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Concedente I Horas I S emana: 2 IN" Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Se9unda eta11a da nova Biblloteca Isaias Alves 

» Licita~ ao e constru~ao 

hni Muniz Pepe 

Fun ~iio no 11roj eto: COORDENADOR 

Titula~ao: Doutor ICPF:  

lnstitui~au. I Pais I Ano: Univ. Catholique de Louvain/Belgica/1995 

Area de atua~iio I Es1Jecializa~iio: Fisica da Materia Condensada 

lnstitui~a&: UFBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida I Horas I S emana: 10 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Mod erniza~ao dos Laborat6rios lntegrados e Multifuncionais em Ciencias Exatas e da Terra 

»Adequa~ao do Espa~o Fisico do LAMUME 

Jallton Souza de Almeida 

Fun~ao no 111·ojeto: PESQUISADOR 

Titula~iio: Doutor ICPF  

lnstitui ~a& I Pais I Ano: Univ. Uppsala/Suecia/2006 

Area de atua~ao I Es1Jeclall za~ao : Ffsica da Materia Condensada 

lnstitui~ii&: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 10 IN" Meses: 24 

Metas Fislcas: 

Mod erniza~iio dos Lab oratorios lntegrados e Multifuncionais do IF-UFBA 

»Aquisigao do sistema de No-Breaks para o LFCA/LIMF 

» lnstala~ao do sistema de No-Breaks 

Janice lzabel D111zian 

Fun~ao no 111·ojeto: PESQUISADOR 

Titula~iio: Doutor ICPF:  

lnstitui ~ao I Pais I Ano: UNICAMP/Brasil/2000 

Area de atua~ao I Es1Jeclall za~ao : Biotecnologia 

lnstitui~ii&: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 24 IN• Meses: 6 
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B.2. Equipe Executora 

Melcls Fisi cas: 

lnstrum entali za~ao do Laborat6rio de Farmacologia 

»Aquisigao de centrffuga refrigerada 

Jean Nunes dos Santos 

Fun~ao no 11rojeto: PESQUISADOR 

Titula~iio: Doutor 

lnstitui ~ao I Pais I A no: USP ,2003 

Area de atua~ao I Es11ecializa~ao: Odontologia 

lnstitui~a&: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida 

Metas Fislcas: 

A11uisi~ao de E1111i11amentos 

»Aquisigao de Equipamentos 

Jose Claudio Alves de Oliveha 

Fun~ao no 11roj eto: CONSULTOR 

Titula~ao : Doutor 

lnstitui~iio I Pais I Ano: UFBA I BRASIL 12004 

Area de atua~ao I Es11e ci ali za~ao : Museologia 

lnstitui~a Oo: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida 

Metas Fisicas: 

1/3/2012 

B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

ICPF  

IHoras I Semana: 20 IN" Meses: 24 

ICPF  

I Horas I S emana: 2 I N° Meses: 24 

Am11lia ~ao do Centro lnterdisci11linar de Estudos 11ara o Desenvolvimento Social (CIEDES) 

»Licita9ao e constru9ao, em conformidade com as exigencias das respectivas areas de pesquisa. 

Jose Matlol Laudlm Dominguez 

Fun~iio no 11rojeto: PESQUISADOR 

Titula~ao : Doutor ICPF:  

lnstitui~ao I Pais I Ano: U Miamil1987 

Area de atua~i\o I Es11eciali za~i\o: Geologia Marinha 

lnstitui ~ao: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 10 I N° Meses: 24 

Meta& Fisicas: 

Reform a 1l e eS11a~os fisi cos 11ara im11lanta~ao de e!111i11amentos e mobili iuios do LAPAGIIGEO 

»Processes de licita9ao 

» Reali za9ao das adequa96es de espa9o ffsico 

I Joao Cat los Salles Ph es da Sliva 
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1/3/2012 

B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

B.2. Equipe Executora 

Fun~ao no 11rojeto: COORDENADOR DE SUB-PROJETO 

Titula ~iio: Doutor jCPF:  

lnstitui ~ao- I Pais I An o: UNICAMP I Brasill1999 

Area de atua~ao I Es11eciall za~ao: Filosofia 

lnstitui ~iio-: UFBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida jHoras I Semana: 10 jN" Meses: 24 

Metas Fislcas: 

Segunda eta11a da nova Biblioteca Isaias Alves 

)) Licita~ ao e constru~ao 

A<lnisi ~iio de e<111i11amentos 11ara o Sistema de Bibliotecas 

)) Empenho e compra de equipamentos 

Re<1nalifica~ao de es11a~os 11ara IJeS<Iuisa 

)) Decis:lo nas respecitivas Congrega~5es sobre ocupa~ao dos espa~o s 

Joao Ca1los Salles Ph es da Sliva 

Fun~iio no 111·ojeto: COORDENADOR DE SUB-PROJETO 

Titula ~iio: Doutor jCPF  

lnstitui~ao- I Pais I Ano: University of Minnesota IEUAI1982 

Area de atua~iio I Es11ecializa~ao : Hist6ria 

lnstitui~ao-: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 10 1 N" Meses: 24 

Metas Fislcas: 

AmiJiia~ii o do Centro lnterdisciiJiinar de Estudos 11ara o Desenvolvimento Social (CIEOES) 

)) Licita~ao e constru~ao , em conformidade com as exigencias das respectivas areas de pesquisa. 

Joiio Jose Reis 

Fun~ao no 11rojeto: COORDENADOR 

Titula~iio: Doutor ICPF:  

lnstitui ~iio I Pais I Ano: University of Minnesota IEUAI1982 

Area de atua~ao I Es1Jecializa~ao: Hist6ria 

lnstitul~ao: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida I Horas I S emana: 10 I N• Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Am111ia~ao do Centro lnterdisci11llnar de Estudos 11ara o Oesenvolvimento Social (CIEOES) 

)) Licita~ ao e constru~ao, em conformidade com as exigencias das res pectivas areas de pesquisa. 

Juliana de Ca1valho Monteh o 

Fun ~iio no 11roj eto: PESQUISADOR 
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Titula~ao : Doutor 

lnstitui~ii& I Pais I Ano: UFPB·UFBA. 2010 

Area de atua~ao I Es1Je cializa~ao: Odontologia 

lnstitul~au.: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida 

Metas Fisicas: 

A(jUisi~ao de E(jUijJamentos 

»Aquisi"ao de Equipamentos 

Luciana Ma1ia Ped1eha Ramalho 

Fun ~iio no 11roj eto: PESQUISADOR 

Titula~ao: Doutor 

lnstitui~au. I Pais I Ano: PUC-RS,2003 

Area de atua ~iio I EsjJe cializa~iio: Odontologia 

lnstitui~a&: UFBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida 

Metas Fisicas: 

A(juisi~ao de E(jlliiJamentos 

»Aquisi"ao de Equipamentos 

Luciano Melo Ab1eu 

Fun~ao no 111·ojeto: PESQUISADOR 

Titula~iio: Doutor 

lnstitui ~a& I Pais I Ano: CBPFIBrasil/2005 

1/3/2012 

B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

ICPF:  

I Horas I S emana: 20 IN" Meses: 24 

ICPF  

I Horas I S emana: 20 I N° Meses: 24 

ICPF:  

Area de atua~ao I Es1Jeclall za~ao : Ffsica das Partfculas e Campos 

lnstitui~ii&: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 10 IN" Meses: 24 

Metas Fislcas: 

Mod erniza~iio dos Lab oratorios lntegrados e Multifuncionais do IF-UFBA 

» lnstala ~ao do sistema de No-Breaks 

Luis Augusto Vasconcelos da Silva 

Fun~iio no 11rojeto: CONSULTOR 

Titula~ao : Doutor ICPF:  

lnstitui ~ii& I Pais I Ano: UFBA I Brasill 2008 

Area de atua~ao I Es1Je cializa~ao: Saude Coletiva 

lnstitui~au.: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Concedente IHoras I Semana: 2 IN" Meses: 12 

Metas Fisicas: 
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B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

B.2. Equipe Executora 

A1111isi~iio de e1111i1H1mentos IHIHI o Sistema de Bihliotecas 

)) Empenho e compra de equipamentos 

Luiz Roge tio Bastos Leal 

Fun~ao no 11roj eto: PESQUISADOR 

Titula~ao: Doutor 

lnstitul~ii& I Pais I Ano: USP/BRASIU1998 

Area de atua~ao I Es1Jeciali za~ao: Geologia 

lnstitui~a Oo: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ICPF:  

Custeio: Contrapartida I Horas I S emana: 10 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Reforma de eS11a~os fisicos 11ara itn111anta~ao de e!llli11amentos e mobiliarios do LAPAGIIGEO 

)) Processes de licita~§o 

Manoel Jet onlmo Mot eh .-. Ct uz 

Fun~ao no 11rojeto: PESQUISADOR 

Titul a~ao: Doutor ICPF:  

lnstitul~ao I Pais I Ano: Universite Pierre & Marie Curie, Paris Vl/1989 

Area de atua~iio I Es1Jecializa~iio: Petrologia/Geoqufmica Ambiental 

lnstitui ~50o: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 10 I N° Meses: 24 

Metas Fisi cas: 

Reforma 1l e es1Ja~os fisi cos 1111ra illliJi anta~ao de e!llliiJamentos e mobili iuios do LAPAGIIGEO 
)) Processes de licita~§o 

)) Compra e importa~§o dos Equipamentos do LAPAG/IGEO 

Mat celo Santos Castllho 

Fun~iio n& 11rojeto: APOIO ADMINISTRATIVO 

Titula~ao: Doutor ICPF:  

lnstitui~aOo I Pais I An o: USP/Brasil/2004 

Area de atua~ao I Es11eciali za~ao : Planejamento de f~rmacos 

lnstitui~ii0o: FAPEX-BA - FUNDA(fAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO FAPEX-BA 

Custeio: Concedente IHoras I Semana: 24 IN• Meses: 6 

Metas Fisi cas: 

lnstrum entali za~ao do Laboratorio de Farmacologia 

))Aquisig§o de centrffuga refrigerada 

Matcio Luis F Nascimento 

Fun~ao no lll'ojeto: PESQUISADOR 
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B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

B.2. Equipe Executora 

Titula~ao: Doutor I CPF:  

lnstitui~ii& I Pais I Ano: UFSCariBrasil/2004 

Area de atua~ao I Es1Jecializa~ao: Ciencia e Engenharia de Materiais 

lnstitul~au.: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida I Horas I S emana: 8 IN" Meses: 24 

Metas Fisicas: 

lustrumentallza~ao do PEl 

»Aquisi"ao de microscopic eletronico de bancada e Microscopic de fo r~a atomica de bancada 

Mc11cos Emc1noel Pe1ehc1 

Fun ~iio no 11roj eto: CONSULTOR 

Titula~ao: Doutor ICPF  

lnstitui~au. I Pais I Ano: UFRJ I BRASIL /1996 

Area de atua~iio I Es1Jecializa~iio: Psicologia 

lnstitui~a&: UFBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida I Horas I S emana: 2 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Am11lia~ao do Centro lnterdisci11linar de Estudos 11ara o Desenvolvimento Social (CIEDES) 

» Licita~ao e constru~ao, em conformidade com as exigencias das respectivas areas de pesquisa. 

Ma1ia C1istlna T Cangussu 

Fun~ao no 1u-ojeto: PESQUISADOR 

Titula~iio: Doutor ICPF:  

lnstitui ~a& I Pais I Ano: USP ,2003 

Area de atua~ao I Es1Jeclallza~ao: Odontologia 

lnstitui~ii&: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 20 IN" Meses: 24 

Metas Fislcas: 

A!luisi~iio de E!llliiJamentos 

»Aquisigao de Equipamentos 

Ma1ia Eugenia de 0. Mamede 

Fun~iio no 11rojeto: PESQUISADOR 

Titula~ao: 1 o. grau ICPF:  

lnstitui ~ii& I Pais I Ano: UNICAMPIBRASIL/2003 

Area de atua~ao I Es1Jecializa~ao: Ciencia de .AJimentos 

lnstitui~au.: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 6 IN" Meses: 24 

Metas Fisicas: 
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B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

B.2. Equipe Executora 

Ade1111a~ao de hancadas e rede eletrica Lahorato1io Farmacologia da Dor 

)) Reform a de bancadas e rede eletrica 

Ma1ia Isabel Pe1·eh·a Viana 

Fun~ao no 11roj eto: PESQUISADOR 

Titula~ao: Doutor ICPF:  

lnstitul~ii& I Pais I Ano: UFBA,1 997 

Area de atua~ao I Es1Je ci ali za~a o: Odontologia 

lnstitui~a Oo: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida I Horas I S emana: 20 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

A11uisi~ao de E1111i11amentos 

))Aquisi\(§o de Equipamentos 

Ma1la Rosiulo Gon~alves de Ca1valho 

Fun~ao no 11rojeto: CONSULTOR 

Titul a~ao: Doutor ICPF:  

lnstitul~ao I Pais I Ano: USP I BRASIL 11998 

Area de atua~iio I Es1Jecializa~iio: Antropologia 

lnstitui ~50o: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Concedente IHoras I Semana: 2 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Am1Jii a~ao do Cenuo lnterdisciiJiinar de Estudos IJara o Desenvolvimento Social (CIEDES) 
)) Licitag §o e construg§o, em conformidade com as exigencias das res pectivas areas de pesquisa. 

Malia da G1a~a D111ck de Fa1ia 

Fun~ao no 11rojeto: CONSULTOR 

Titula~iio: Doutor ICPF:  

lnstitui ~aOo I Pais I Ano: UNICAMP I BRASIL 11995 

Area de atua~ao I Es1J ecializa~ao: Sociologia 

lnstitui~i\&: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 2 IN" Meses: 24 

Melils Fislcas: 

Am1Jiia~iio do Centro lnterdisciiJiinar de Estudos 11ara o Desenvolvimento Social (CIEDES) 

)) Licitag §o e construg§o, em conformidade com as exigencias das res pectivas areas de pesquisa. 

Ma1ia da P. Spinola Mhanda 

Fun~ao no ll roj eto: PESQUISADOR 

Titula~ao : Doutor ICPF:  
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B.2. Equipe Executora 

l11stitni~ao. I Pais I A11o: USP/Brasil/2004 

Area de atua~iio I ESIJecializa~iio: Ciencia de .AJimentos 

l11stitui ~ao.: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida 

Metas Fisicas: 

l11strumentaliza~ao do l aborat6rio de Farmacologia 

nAquisi'i§o de centrffuga refrigerada 

M.:u Ia do Ca1 mo Rangel Santos V .:11 ela 

Fun~ao no 1•rojeto: PESQUISADOR 

Titula~iio: Doutor 

lnstitui ~ao. I Pais I Ano: UNICAMPIBrasil/1991 

Area de atua~ao I Es1Jeciali za~ao : Cin~tica/Cat~lise 

l11stitui ~ii&: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida 

Metas Fisicas: 

1/3/2012 

B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

IHoras I Semaua: 6 I N° Meses: 24 

ICPF:  

IHoras I Semana: 10 I N° Meses: 24 

Moderni za~iio dos l ab oratorios l11tegrados e Multifn11cio11ais em Ci imcias Exatas e da Terra 

nAquisigao do Microsc6pio Eletronico 

nlnstala'i§o do Microsc6pio Eletr6nico 

Motlerniza~ao tlo l ahoratorio Multiusuario tie Pes!luisa em Quimica 

nAquisi'i§o do espectr6metro de massas 

» lnstala 'iiio do espectrometro de massas 

Ma1 Ia do Ros.l1 lo Zucchl 

Fu11 ~iio 110 IJroj eto: PESQUISADOR 

Titula~ao: Doutor ICPF:  

l11stitnl~ao. I Pais I A11o: USP/BRASIL/2001 

Area de atua~iio I Es1Jecializa~iio: Geoffsca aplicada 

l11stitui ~ao: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custelo: Contrapartida I Horas I S emaua: 10 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Reform a 1le es1Ja~os fisi cos llara imiJianta~ao de e!llliiJamentos e mobiliarios do LAPAGIIGEO 

nlnstala'i§o dos Equipamentos 

Ma1 ilene l obo Ab1 en Ba1 bosa 

Fn11~ao 110 11rojeto: COORDENADOR 

Titula ~iio: Mestre jCPF  

lnstitui ~ao. I Pais I An o: UFBAI Brasil/ 2005 
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B.2. Equipe Executora 

Area de atua~ao I EstJeciali za~ao : Ci~ncias da lnforma~§o 

lnstitui~ii&: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

1/3/2012 

B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 10 IN• Meses: O 

Melcls F isi cas: 

A<tnisi ~iio de e<tnitHlmentos IHIHI o Sistema de Bibliotecas 

» Empenho e compra de equipamentos 

Re<tn alifi ca~ao de es11a~os 11ara IJeS<tnisa 

» Decisilo nas respecitivas Congrega~5es sobre ocupa~§o dos espa~o s 

Manius Dias de Ce1qneha 

Fun~iio no 111·ojeto: APOIO ADMINISTRATIVO 

Titula~iio: Doutor ICPF:  

lnstitui ~ao I Pais I Ano: UFBA I Brasill 2008 

Area de atua~ao I EstJeclall za~ao: Qufmica 

lnstitui~al): UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Concedente IHoras I Semana: 2 IN" Meses: 12 

Metas Fislcas: 

A<tnisi~iio de e<tnitJamentos 11ara o Sistema de Bibliotecas 

» Empenho e compra de equipamentos 

Manins Oi as de Ce•·queh·a 

Fun~ao no 11roj eto: PESQUISADOR 

Titula~ao : 1 o. grau ICPF:  

lnstitui~ii& I Pais I Ano: UFBAIBRASIL/2009 

Area de atua~ao I EstJecializa~ao : Quimica Organica 

lnstitui~ao: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida I Horas I S emana: 10 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Modernl za~ao do Lab oratOrio Multiusm'lrlo de Pes<tnisa em Quimica 

»Aquisi,.§o do ressonancia magnetica nuclear 

» lnstala ~ao do ressonancia magnetica nuclear 

Mamo Castelo B•·anco de Moma 

Fun~ao no 111·oj eto: CONSULTOR 

Titula~ao: Doutor ICPF:  

lnstitui~iio I Pais I Ano: UFRJ I BRASIL /1997 

Area de atua~ao I EstJeciali za~ao: Filosofia 

lnstitui~ao: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
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B.2. Equipe Executora 

Custeio: Contrapartida 

Metas F isi cas: 

1/3/2012 

B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

I Horas I S emana: 2 I N° Meses: 24 

Am11lia~iio do Centro lnterdisci11linar de Estudos 11ara o Desenvolvi1nento Social (CIEDES) 

nLicita9§o e constru9§o, em conformidade com as exigencias das respectivas ~reas de pesquisa. 

Nella de Paula Pe1 eh a 

Fun~iio no 11rojeto: PESQUISADOR 

Titul a~ao: Doutor ICPF:  

lnstitui~ii o I Pais I Ano: UFPRIBrasil/2008 

Area de atua~ao I Es1teciali za~ao: F armacotecnica 

lnstitui ~ao: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 24 IN• Meses:6 

Metas Fisicas: 

Ade<1ua~ao de bancadas e •·ede eletri ca PEl 

»Reform a de bancadas e rede eletrica 

Ade<1u a~ao de hancadas e •·ede eletri ca LAPEMM 

n Reform a de bancadas e rede eletrica 

Nicole Ribeh o Sliva Santos 

Fun~iio no 111·ojeto: PESQUISADOR 

Titula~ao: Doutor ICPF:  

lnstitui ~ao I Pais I Ano: UFPB·UFBA, 2008 

Area de atua~ao I Es1Jeclall za~1io : Odontologia 

lnstitui~ao: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 20 IN• Meses: 24 

Metas Fisicas: 

A11uisi~iio de E11Ui1Himentos 

))Aquisigao de Equipamentos 

Nidia Ma•·ia Lubisco Lienen 

Fun~ao no 11roj eto: APOIO ADMINISTRATIVO 

Titula~lio : Doutor ICPF  

lnstitui ~ao I Pais I Ano: UFBA/Brasil/2007 

Area de atua~ao I Es11ecializa~ao: Ciencia da lnforma9ao 

lnstitui~lio: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Concedente I Horas I S emana: 2 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Am111ia~lio do Predio do CIEDIEDUFBA 
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B.2. Equipe Executora 

nAcompanhamento e fiscal i za~§o da obra 

Olga Ma1l.a F1ageho Ote1o 

Fun~ao no 11rojeto: PESQUISADOR 

Titula~ao: Doutor 

lustitui~ao I Pais I Auo: UFBAIBRASIL.J2004 

Area de atua~iio I Estlecializa~iio: Geoqufmica 

lnstitui ~ao: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida 

Metas Fisicas: 

1/3/2012 

B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

ICPF:  

IHoras I Semana: 10 I N° Meses: 24 

Reform a 1l e es11a~os fisi cos 11ara imtllanta~ao de e!tllitlamentos e mobili iui os do LAPAGIIGEO 

»Processes de lic i ta~ao 

» Compra e importa~§o dos Equipamentos do LAPAGIIGEO 

Olivia Ma1la Co1deho de Ollveha 

Fun ~iio no 11rojeto: PESQUISADOR 

Titul a~ao: Doutor ICPF:  

lnstitui~ao I Pais I Ano: UFFIBrasil/2000 

Area de atua~ao I Estleciali za~ao: Geoqufmica Ambientai/Geoqufmica do Petr61eo 

lnstitui ~ao: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 10 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Reforma !l e estla~os fisi cos 1111111 imtllanta~ao de e<tnitlamentos e mobiliiuios do LAPAGIIGEO 

»Processes de lic i ta~ao 

» Real iza~§o das adequa~5es de espa~o ffsico 

» Compra e importa~§o dos Equipamentos do LAPAG/IGEO 

» lnstala ~ao dos Equipamentos 

Moderni za~iio dos Lab oratorios do LAPAG/IGEO 

)) Moderniza~ao dos Laboratories do LAP GIG EO 

» lnstala ~ao de Equipamentos 

Othon Jambeilo 

Fuu~ao no tll'ojeto: COORDENADOR DE SUB-PROJETO 

Titula~iio: Doutor ICPF:  

lnstitui ~ao I Pais I Ano: UFBAIBrasil/2009 

Area de atua~ao I Estlecializa~ao: Comunica~§o 

lnstitui~iio: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 10 IN" Meses: 24 

Metas Fisicas: 
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1/3/2012 

B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

B.2. Equipe Executora 

Am111ia~ao do Predio do CIEDiEDUFBA 

)) Projetos complementares ao projeto arquitetonico 

)) Licita~ ao da Obra 

)) Promo ~ao da empresa vencedora 

))Acompanhamento e fiscaliza~ao da obra 

)) Vistoria Final 

)) Recebimento da Obra 

Ptiscila Chagas Oliveh·a 

Fu11 ~iio 110 11rojeto: PESQUISADOR 

Titula~iio : Doutor 

l11stitui~iio I Pais I A11o: UFPB-UFBA, 2008 

Area de atua ~iio I Es11ecializa~iio: Odontologia 

lnstitul~ao.: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida 

Metas Fisicas: 

A11nisi~iio de E1111i11atne111os 

))Aquisil<ao de Equipamentos 

Renata Galviio de Lima 

Fu11~iio 110 11rojeto: PESQUISADOR 

Titula~iio: Doutor 

ICPF:  

I Horas I S ema11a: 20 I N• Meses: 24 

ICPF  

lnstitul~iio. I Pais I A no: King's College of Londos/lnglaterra/2008 

Area de atua ~iio I Es11ecializa~ao: Bio·inorgiinica 

l11stitui ~iio: FAPEX-BA - FUNDA~AO DE APOIO A PESQUISA E A EXfENSAO FAPEX-BA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Sem~ma: 8 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

l11strum e11tali za~iio do PEl 

))Aquisi,.ao de microsc6pio eletronico de bancada e Microscopic de for~a atomica de bancada 

Renata Gillviio de Lima 

Fn11~iio 110 111·ojeto: PESQUISADOR 

Titula~iio: Doutor ICPF:  

l11stitui~iio I Pais I A11o: USP/Brasil/2006 

Area de atua~iio I Es11eciall za~iio: Qufmica Bio-lnorg§nica 

l11stitui~iio: UFBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Sema11a: 10 IN• Meses: 24 

Metas Fislcas: 

Moderniza~iio do Lab oratorio Multiusuiuio de Pes<1nisa em Quimica 
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1/3/2012 

B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

B.2. Equipe Executora 

nAquisi\(§o do espectrofluorfmetro 

» lnstala ~ao do espectrofluorfmetro 

Riciudo dos Reis T eixeh·a Matinho 

Fun~ao no 111·oj eto: APOIO ADMINISTRATIVO 

Titula~iio: Doutor 

lnstitui~i\o- I Pais I Ano: UnB/Brasil/2003 

Area de atua~ao I EstJe ci ali za~ao: Ffsica Atomica e Molecular 

ICPF:  

lnstitui~ii o-: FAPEX-BA - FUNDA9AO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO FAPEX-BA 

Custeio: Contrapartida I Horas I S emana: 10 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Moderniza~iio dos l ab oratorios lntegrados e Multifuncionais do IF-UFBA 

nAquisi\(§o do Sistema de Medidas de Fluorescencia na Regi§o do UW 

n lnstala~ao do Sistema de Medidas de Fluorescencia na Regiao do UW 

Robello Femandes Silva Andt·ade 

Fun~ao no jJroj eto: APOIO ADMINISTRATIVO 

Titula~ao: Doutor ICPF  

lnstitui~ao- I Pais I Ano: Univ. Regensburg/Aiemanha/1981 

Area de atua~ao I EstJecializa~ao: Ffsica Estatfstica 

lnstitui ~ao: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Concedente I Horas I S emana: 10 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Mod erniza~ao dos l ab oratori os lntegrados e Multifuncionais do IF-UFBA 

n lnstala~§o do sistema de No-Breaks 

Robello Max de Atgollo 

Fun~ao no 111·ojeto: PESQUISADOR 

Titula~ao: Doutor ICPF:  

lnstitui~iio I Pais I Ano: UFBA/BRASIL/2001 

Area de atua~ao I Estleciali za~ao : Geoffsca aplicada 

lnstitui~ao: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 10 1 N" Meses: 24 

Metas Fislcas: 

Reforma de estJa ~os fisi cos IJara imtJianta~ao de e!tnitJamentos e mobiliarios do LAPAGIIGEO 

n Compra e importa~§o dos Equipamentos do LAPAGIIGEO 

» lnstala ~§o dos Equipamentos 

I Robello Rivelino de Melo Mote no 
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1/3/2012 

B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

B.2. Equipe Executora 

Fun~ao no 11rojeto: PESQUISADOR 

Titula~iio: Doutor ICPF:  

lnstitui ~ao- I Pais I An o: USPIBrasil/2003 

Area de atua~ao I Estleciall za~ao : Fisica At6mica e Molecular 

lnstitui ~iio-: UFBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 10 IN" Meses: 24 

Metas Fislcas: 

Moderniza~iio dos lab oratorios lntegrados e Multifuncionais do IF-UFBA 

nAquisi~;ao do sistema de No-Breaks para o LFCA/LIMF 

Rosana l opes Fialho Vieh·a de Melo 

Fun~ao no 11roj eto: PESQUISADOR 

Titula~ao : Doutor ICPF:  

lnstitui ~ii& l Pais I Ano: UFRJIBrasill1999 

Area de atua~ao I EstJecializa~ao: Fluidos supercriticosllermodinamica de polimeros 

lnstitul~a&: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semana: 6 1 N" Meses: 24 

Metas Fislcas: 

Ade•t•m~ao de hancadas e rede eletrica lahorato1io Fanuacologia da Dor 

n Reform a de bancadas e rede eletrica 

Rubens Ri beh o Gon~alves da Silva 

Fun ~iio no 11roj eto: APOIO ADMINISTRATIVO 

Titul a~ao: Doutor ICPF:  

lnstitui~ao. I Pais I Auo: UFRJ I Brasil l2002 

Area de atua~iio I Estlecializa~iio: Ciencia da lnforma~ao 
lnstitui ~al): UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Concedente I Horas I S emana: 12 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Amtllia~ao do Predio do CIEDIEDUFBA 

n Licita~ao da Obra 

nAcompanhamento e fiscaliza~ao da obra 

n Vistoria Final 

Rubens Ri beh·o Gon~alves da Silva 

Fun~ao no 111·oj eto: CONSULTOR 

Titula ~ao: Doutor ICPF:  

lnstitui~iio. I Pais I Ano: UFBA I Brasil/2002 

Area de atua~ao I EstJeciali za~ao: Ciencia da lnforma~ao 
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1/3/2012 

B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

B.2. Equipe Executora 

l11stitni~ao.: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Sema11a: 2 IN" Meses: 24 

Metas Fislcas: 

Re11nalifica~ao de es1ta~os 11ara ltes1111isa 

n Decisiio nas respecitivas Congrega~oes sobre ocupa~ao dos espa~o s 

Se1gio Telles de Oliva 

Fu11 ~a o 110 IJroj eto: PESQUISADOR 

Titula~iio: Doutor ICPF:  

l11stitui~ao. I Pais I A11o: UFBA/Brasil/2006 

Area de atua~ao I Es1Jecializa~ao: Qufmica Analftica e Ambiental 

l11stitui ~a o.: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida I Horas I S emaua: 10 I N° Meses: 24 

Metas F isi cas: 

Moderniza~iio do Lab oratorio Multiusuario de PeS!Iuisa em Qufmica 

nAquisi~;ao do cromat6grafo liquido de alta efici@ncia 

n lnstala ~ao do cromat6grafo liquido de alta eficiencia 

Silvio Alexand1e B. Vie1ia Melo 

Fn11 ~a o 110 IH·oj eto: PESQUISADOR 

Titula~ao: Doutor ICPF:  

l11stitul~ao. I Pais I A11o: UFRJ/Brasil/1997 

Area de atua~ao I Es1Jecializa~ao: Fluidos supercriticosltermodinamica de polfmeros 

l11stitui ~ao: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida I Horas I S emaua: 8 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Am111i a~ao da ca111lcidade analitica do PPGFAR e PPGALI 

nAquisi~;ao do RMN 90MHz, Espectrofotometro no IV, UV-vis, Microsc6pio de Fluorescencia, Sequenciador 
de DNA e Nanosizer. 

So•·aia Teixeh·a B•·andiio 

Fun ~iio no 11rojeto: PESQUISADOR 

Titula~ao : Doutor ICPF:  

lnstitui~ao I Pais I Ano: UNIVERSIDADE DE MILAOIITAUA/1995 

Area de atua~iio I Es11e cializa~ao: Cinetica e Catalise 

l11stitul~ao.: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida I Horas I S emana: 10 IN" Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Modernim~ao do Lahoratorio Multiusuiuio de Pes11nisa em Qnimica 
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B.2. Equipe Executora 

nAquisi\(§o dos acess6rios Raman 400F 

» lnstala ~ao dos acess6rios Raman 400 F 

Susana Catla P S de Oliveh·a 

Fnn~ao no 111·oj eto: PESQUISADOR 

Titula~iio: Doutor 

lnstitui~i\o- I Pais I Ano: UFPB-UFBA, 2010 

Area de atua~ao I Es1Je ci ali za~ao: Odontologia 

lnstitui~ii 0o: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida 

Metas Fisicas: 

A<1uisi~iio de E<111i1Jamentos 

nAquisi\(§O de Equipamentos 

Sonia Chagas Vleh a 

Fun ~iio no 11rojeto: CONSULTOR 

Titul a~ao: Mestre 

lnstitui~iio- I Pais I Ano: UFBA I Brasil 

Area de atua~i\o I Es11eciali za~i\o: Ciencias da lnforma~§o 

lnstitui ~aOo: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida 

Metas Fisicas: 

1/3/2012 

B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

ICPF:  

I Horas I S emana: 20 I N° Meses: 24 

ICPF:  

IHoras I Semana: 2 I N° Meses: 12 

A<luisi ~ao de e<llliiJamentos 11ara o Sistema de Bibliotecas 

» Empenho e compra de equipamentos 

Sonia Vieita 

Fun~iio no 11rojeto: APOIO ADMINISTRATIVO 

Titula~ao: Mestre ICPF:  

lnstitui ~ii& l Pais I Ano: UFBA/Brasil/2006 

Area de atua~iio I Es1Je cializa~iio: Ciencia da lnforma~§o 

lnstitui~iio-: UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Concedente IHoras I Semana: 2 IN" Meses: 12 

Metas Fisicas: 

Am111ia~iio do Predio do CIEDIEDUFBA 

nAcompanhamento e fiscaliza~ao da obra 

T inlia Ft·aga Banos 

Fun~ao no 111·oj eto: PESQUISADOR 

Titula~iio: Doutor ICPF:  
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B.2. Equipe Executora 

lustitui~ao. I Pais I Auo: UNIFESP/Brasil/2001 

1/3/2012 

B. Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Area de atua ~iio I ESIJecializa~iio: Microbiologial Biologia molecular 

lustitui ~ao.: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Custeio: Contrapartida IHoras I Semaua: 8 I N° Meses: 24 

Metas Fisicas: 

Ade <1na~ao de baucadas e rede eletrica PEl 
n Reform a de bancadas e rede eletrica 

Ade<1na~1i o de baucadas e •·ede eletrlca LAPEMM 

»Reform a de bancadas e rede eletrica 
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B.3.0. Plano de Aplica~ao 

GIIIIJOS I Enc.lt !JOS de OeSIJeS.lS 

OESPESAS CORRENTES 

Pessoal e Encargos Socia is 

Vencimentos e Vantagens Fixas 
(Pessoal CiviiiMilitar) 

Obriga~oes Patronais 

01dras Oes1Jesas Correntes 

Diarias (Pessoal Civii!Mililar) 

Material de Consumo 

Material de Consumo Naclonal 

Material de Consume lmportado 

Passagens e Despesas com 
Locomo~ao 

Outros servi~os de Terceiros I 
Pessoa F'isica 

01nros set\li~os de Terceiros I 
Pessoa Juridica 

Despes as Acess6rlas de 
lmporta~ao 

Outras Despesas com Servi~os 
de TerceirosiPessoa Juridica 

Servi~os de Terceiros- Bolsas 

OESPESAS DE CAPITAL 

lnvestimentos 

Obras e lnstala~oes 

EttUiiJamentos e Material 
Permanents 

Equlpamento e Material 
Perman ente Nacional 

Equipamento e Material 
Perman ente lmportado 

Total Get al 

Versao: 1 

Fine11 I FNOCT C 01111' <lP<ll tid<l 
Fln.lncelt.l 

R~ 2.387.6S2.2l RU.OO 

R$0,00 R$0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 2.l87.G52,2l R$0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 2.m .Gs2,2l R$0,00 

R$ 905.078,65 R$ 0,00 

R$1.482.573,58 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R~ 1U44.089.S9 RU.OO 

R$11.l 44.089,59 R$0,00 

R$ 8.430.664,81 R$ 0,00 

R$ 8.9U.424,78 R$0,00 

R$ 2841.577,20 R$ 0,00 

R$ 6071.847,58 R$ 0,00 

R~ 19.H1.741.82 RU.OO 
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Otdl OS AIIOites Tot.ll 

RU.OO R~ 2.l87.6S2.2l 

R$0,00 R$0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$0,00 R$ 2.l87.G52,2l 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$0,00 R$0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$0,00 R$ 2.m .Gs2,2l 

R$ 0,00 R$ 905.078,65 

R$ 0,00 R$1.482.573,58 

R$ 0,00 R$ 0,00 

RU.OO R~ 17.l44.089.59 

R$0,00 R$ 11.l 44.089,59 

R$ 0,00 R$ 8.430.664,81 

R$0,00 R$ 8.9U.424,78 

R$ 0,00 R$ 2.841.577,20 

R$ 0,00 R$ 6.071.847,58 

RU.OO R~ 19.H1.741.82 
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Resumo do or~amento por subprojeto 

llliplo,IIIG -.uFIA 
Elementos de despesas 

Outros seiVi~os de Terceiros I Pessoa Ffsica 

Despesas Acess6rias de lmporta~ao 

Outras Despesas com SeiVi~os de TerceirosiPessoa Jurfdica 

Obras e lnstala~oes 

Equipamento e Material Permanents Nacional 

Equipamento e Material Permanents lmportado 

Total 

lllipiii)IIG SIEDUFBA 
Elementos de despesas 

Outros seiVi~os de Terceiros I Pessoa Ffsica 

Despesas Acess6rias de lmporta~§o 

Outras Despesas com SeiVi~os de TerceirosiPessoa Jurfdica 

Obras e lnstala~oes 

Equipamento e Material Permanents Nacional 

Equipamento e Material Permanents lmportado 

Total 

llllp••J• LIICEI'.W 
Elementos de despesas 

Outros seiVi~os de Terceiros I Pessoa Ffsica 

Despesas Acess6rias de lmporta~ao 

Outras Despesas com SeiVi~os de TerceirosiPessoa Jurfdica 

Obras e lnstala~oes 

Equipamento e Material Permanents Nacional 

Equipamento e Material Permanents lmportado 

Total 

llliplo,IIIG CIEDI 
Elementos de despesas 

Outros seiVi~os de Terceiros I Pessoa Ffsica 

Despesas Acess6rias de lmporta~ao 

Outras Despesas com SeiVi~os de TerceirosiPessoa Jurfdica 

Obras e lnstala~oes 
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Valo1es em 1eals 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 542.768,75 

R$ 5.880.263,57 

R$ 1.868.820,00 

R$ 0,00 

R$ 8.291.852.32 

Valo1es em 1eais 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 89.890,58 

R$ 1.089.923,26 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$1.179.813.84 

Valo•·es em •·eais 

R$ 0,00 

R$ 759.227,65 

R$ 681 .085,16 

R$ 0,00 

R$ 314.757,20 

R$ 5.061 .499,58 

R$ 6.816.569.59 

Valo1es em 1eals 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 108.080,66 

R$ 1.310.477,98 
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Equipamento e Material Permanents Nacional 

Equipamento e Material Permanents lmportado 

Total 

llllpi-IIAIIOFAR 
Elementos de despesas 

Outros seiVi~os de Terceiros I Pessoa Ffsica 

Despesas Acess6rias de lmporta~§o 

Outras Despesas com Servi~os de TerceirosiPessoa Jurfdica 

Obras e lnstala~oes 

Equipamento e Material Permanents Nacional 

Equipamento e Material Permanents lmportado 

Total 

llllplo)IIG CBIOFOT 
Elementos de despesas 

Outros seiVi~os de Terceiros I Pessoa Ffsica 

Despesas Acess6rias de lmporta~ao 

Outras Despesas com Servi~os de TerceirosiPessoa Jurfdica 

Obras e lnstala~oes 

Equipamento e Material Permanents Nacional 

Equipamento e Material Permanents lmportado 

Total 

Versao: 1 
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R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 1.418.558.64 

V alo1 es em 1 eais 

R$ 0,00 

R$ 142.000,00 

R$ 51.463,92 

R$ 150.000,00 

R$ 490.000,00 

R$ 882 000,00 

R$ 1.715.463.92 

Valo1es em 1eais 

R$ 0,00 

R$ 3.851,00 

R$ 9.284,51 

R$ 0,00 

R$ 168 000,00 

R$ 128.348,00 

R$ 309.483.51 

Rl1lt.DIJ'41.11 
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B.3.2. Cronograma de Desembolso dos Recursos Solicitados 

(Valores ern Reais) 

Gruposl Elementos 10 20 I===:J 40 I so I so I Total I de Despesas 

pESPESAS 1 .005.985,4~ 1.381 .666,7 0,01 0,01 0,01 0,01 2.387.652,2 
~ORRENTES 
putras Despesas 1.005.985,4 1.381.666, 7 0,01 0,01 0,01 0,01 2.387.652,2 
~orrentes 
putros seiVi~os de O,OC 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 
erceiros I Pessoa 

putros seiVi~os de 1 .005.985,4~ 1.381.666, 7 ~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 2.387.652,2 
lr erceiros I Pessoa 
pESPESAS DE 1 0.430.664,E 6.913.424,7E 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 17.344.089.~ 
~APITAL 
lnvestimentos 11 0.430.664,~ 6.913.424,7E 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 1 7.344.089.~ 

pbras e lnstala~oes 8.430.664,81 0,01 0,0~ 0,01 0,01 0,01 8 430 664,81 

"'quipamentos e 2.000.000,0( 6.91 3.424,7E ~~~;;:r913.424.7E lvtaterial Permanents 
Total Geral 11 .436.650, 8.295.091,5 0,0 0,0 0,0 19.731.7 41,E 
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B.3.4. Cronograma de Desembolso da Contrapartida e dos Outros Aportes Financeiros 

fUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO FAPEX-BA 

Gruposl Elementos 
de Despesas 

pESPESAS 
~ORRENTES 
Pessoal e Encarg os 
Sociais 
f,lencimentos e 
f;anta~ens Fixas -pbnga~oes Patrona1s I 
putras Despesas 
~orrentes 
piarias (Pessoal 
riviiiMilitar) 
~atenal de Consume I 
~assagens e I 

espesas com 
putros seiVi~os de 
erceiros I Pesso:a 

putros seiVi~os de 
lr erceiros I Pessoa 
pESPESAS DE 
~APITAL 
lnvest1mentos 

pbras e lnstala~oes 

quipamentos e 
aterial Permanents 

Total Geral I 

Versao: 1 

(Valores em Reais) 

10 =:]==:]~ so 
I==:=J~ 

0,0( 

~~~~~~ 0,0( 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0( 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 

0,0( 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 

0,0( 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 

0,0~ 0,0~ 
0,0( 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 

0,0( 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ '"1~ 0,0( 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 

0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 

0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 

o.oq o.oq o.oq o.oq o.oq o.oq 
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B.3.4. Cronograma de Desembolso da Contrapartida e dos Outros Aportes Financeiros 

RNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Gruposl Elementos 
de Despesas 

pESPESAS 
~ORRENTES 
Pessoal e Encarg os 
Sociais 
f,lencimentos e 
f;anta~ens Fixas -pbnga~oes Patrona1s I 
putras Despesas 
~orrentes 
piarias (Pessoal 
riviiiMilitar) 
~atenal de Consume I 
~assagens e I 

espesas com 
putros seiVi~os de 
erceiros I Pesso:a 

putros seiVi~os de 
lr erceiros I Pessoa 
pESPESAS DE 
~APITAL 
lnvest1mentos 

pbras e lnstala~oes 

quipamentos e 
aterial Permanents 

Total Geral I 

Versao: 1 

(Valores em Reais) 

10 =:]==:]~ so 
I==:=J~ 

0,0( 

~~~~~~ 0,0( 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0( 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 

0,0( 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 

0,0( 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 

0,0~ 0,0~ 
0,0( 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 

0,0( 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ '"1~ 0,0( 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 

0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 

0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 0,0~ 

o.oq o.oq o.oq o.oq o.oq o.oq 
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Detalhamento dos Subprojetos 

Subprojeto: 1 

Sigla: SIBI-UFBA 

Titulo: Amplia9ao e moderniza9ao do 
Sistema de Bibliotecas da UFBA 
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~i!tl a: S!B!-UFBA 

0 Sistema de Bib!iotecas da Universidade F edera! da Bahia (SIB!) represent a um 6rgao Estruturante responsave! 
pelo funcionamento sistemico das bibliotecas da UFBA (hoje, em um total de 17), a fim de oferecer suporte ao 
desenvo!vimento da pesquisa, bern como da inova9ao, do ensino e da extensao. 0 SIB I e, decerto, uma das 
estruturas mais fundamentais para a atividade de pesquisa, de sorte que podemos considerar sua amplia~ao e 
constante moderniza~ao uma meta institucional estrategica, tal como, alias, o contempla o Plano de 
Desenvolvimento lnstitucional da UFBA, que list a entre seus principais eixos de a9ao: (i) Recupera9ao e 
amplia~ao da infraestrutura de pesquisa e (ii) Acesso a informa~oes e sua difusao. 

Nesse sentido, nossa propos! a I em por objetivos a amplia9ao e a moderni za9ao do Sistema de Bibliotecas da 
UFBA- objetivos que se traduzem, de forma concreta e mais imediata, nas seguintes a~oes: (1) constru~ao do 
predio da Biblioteca Universitaria das Ciencias Humanas, biblioteca situada no Campus de Sao Lazaro e que 
concentra o acervo de ciencias humanas do sistema, tendo em conta condi~oes as mais adequadas para 
atividades de pesquisa; (2) requalifica~ao de espa~os atuais do sistema de bibliotecas para utiliza~ao por 
nucleos, grupos e laboratories de pesquisa, em particular, os oriundos de interven~oes fisicas de constru~ao; (3) 
otimiza~ao dos ambientes informacionais do sistema, com a implementa~tao de um ambiente computacional na 
web que possibilite a integra~ao do ambiente atual (no qual ja estao integrados o sistema de consulta de acervo 
impressa e o sistema de consulta ao acervo de monografias e teses) a um novo acervo multimidia (imagens, 
anima~oes, videos, audios e textos): (4) moderniza~ao do ambiente fisico e tecnol6gico de bibliotecas do 
sistema, satisfazendo exigencias de acessibilidade e oferecendo suporte computacional para atividades de 
pesquisa. Por est a proposta , cumprem-se de forma completa os objetivos (1) e (2), criando condi~oes para uma 
interven~ao de maior monta em todo Sistema de Bibliotecas e para o posterior cumprimento dos objetivos (3) e 
(4). 

Bibliotecas constituem, sem duvida, infraestrutura de pesquisa essencial de uma institui~ao universitaria. Em 
sendo assim, este subprojeto, a medida que beneficia todo o sistema da UFBA (por exemplo, ao criar condi9oes 
previas e necessarias a otimiza~ao do ambiente informacional do sistema e a moderniza~ao do ambiente fisico), 
associa·se a todas as areas de conhecimento e ao conjunto de grupos de pesquisa consolidados de nossa 
Universidade (hoje, cerca de 500). Por outro !ado, a medida que tambem supoe uma interven9ao fisica especffica 
ou constitui especffico aparato informacional, unidades, areas ou grupos podem e devem ser mencionados de 
modo mais direto - o que faremos em seguida, ao detalharmos nosso diagn6stico institucional do sistema de 
bibliotecas e das interven~oes mais urgentes, sem contudo esquecer que investimentos em tal sistema nunca 
sao t6picos. Esses investimentos, que devem sempre ser reiterados, sao relevantes por beneficiarem inteira e 
essencialmente a Universidade. 

[pustlflcatlva e Relevimcla 
0 sistema de bibliotecas e infraestrutura fundamental para a pesquisa. Em certos casos, mais que uma 
condi9ao previa, constitui o pr6prio Iugar do trabalho investigative. Esse, por exemplo, eo caso para certas 
disciplinas, como a filosofia , em que a biblioteca e o Iugar de dialogo entre as antigas e as novas gera~oes de 
pesquisadores, sendo hoje ademais, para todas as areas, o Iugar de conhecimento e interlocu~ao das pesquisas 
atuais, seja esse contato feito prioritariamente por livros, seja por peri6dicos. A biblioteca e, ainda, Iugar 
privilegiado de inclusao e de forma~ao de novos pesquisadores, quando nao Iugar mesmo do trabalho (coletivo ou 
individual) s obre dados, fontes e teorias. 

E tao clara a relevancia da biblioteca que justifica-la em demasia pode ser ate descartes com o avaliador. Assim, 
na verdade, trata·se sobretudo de justificar o investimento particular ora proposto. Nesse sentido, cumpre 
primeiro diz er que a necessidade suplanta em muito o que pode ser solicitado, enquanto subprojeto, nas 
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dimensoes desse edital. De to do modo, antecipamos que os investimento s a qui propostos comportam inteireza. 
Ou seja, uma vez aprovados, geram produtos que tern imediata e completa utiliza~ao como infraestrutura de 
pesquisa. Por outro lado, certamente devem ser continuados para o aperfei~oamento progressive do sistema. 

Com rela~ao a obras, foi identificada como mais urgente e de grande impacto para a pesquisa a constru~ao de 
urn verdadeiro predio para a area de humanas, uma vez que o predio atual da Biblioteca Universitaria lsafas Alves 
e o ponto mais crftico em deficiencias do sistema, sen do mais urn deposito que uma autentica biblioteca, 
malgrado a significativa dimensao do seu acervo e ainda apesar do fato de que, ao concentrar acervos das 
ciencias humanas, essa biblioteca deveria ter posi~ao a mais central como infraestrutura de pesquisa. A 
Biblioteca, afinal, e o principallaboratorio na area de humanas, agregando e fortalecendo a pesquisa em todos os 
nfveis, da in ic ia~ao cientffica ao doutorado, alem de associar a atividade de pesquisa ao ensino e a extensao. 

Alem disso, a complementa~ao adequada da infraestrutura fisica e condi~ ao para posterior e permanents 
aprimorame nto informacional do sistema, sobretudo por seu vies computa cional. Desse modo, uma biblioteca 
que satisfa~ta os requisites pr6prios desse tipo de edifica~ao, sendo destinada a pesquisa, tambem pro move a 
constitui~ao de urn ambiente informacional colaborativo de pesquisa, de forma que entao o sistema, alem de 
cumprir sua s fun~oes precfpuas, pode tambem (1) fornecer a seus usuaries acesso a urn acervo multimfdia 
atualizado pela Web; (2) disponibilizar tecnologias da web 2.0 que favore~am a no~ao de presen~a do usuario e a 
interatividad e entre esses e os bibliotecarios; (3) permitir a cria~ao e compartilhamento de conteudos por 
discentes e docentes da UFBA, fomentando a integra~ao e forma~ao de redes colaborativas entre os seus 
grupos de p esquisa. Tal otimiza~ao futura tambem pod era apoiar de forma integrada as a~oes de ensino e 
extensao e, adicionalmente, constituir urn espa9o para a integra9ao de teorias e praticas abordadas nos variados 
cursos de gradua~ao e pos-gradua~ao da Universidade. Sua relevancia esta na inser~ao da Universidade nos 
novos rumos que as bibliotecas modernas tern seguido, com projeto centrado no usuario, acervo multimfdia, alem 
de ser comunitariamente inovador, ja que a biblioteca podera mudar de acordo com as mudan9as da 
comunidade, podendo tambem ser atualizada pelos seus usuaries. 

[!mpactos P1 evlstos 

A realiza~ao progressiva das metas do SIBI·UFBA trara implica~oes de diversa ordem. 
[] 

Em primeiro Iugar, a existencia de espa~os de consulta e pesquisa academica, ou seja, de bibliotecas e nao de 
meros depositos, permitira investimentos de maior mont a no sentido da atualiza~ao dos acervos e no 
acolhimento de cole~oes especiais, provendo ao sistema infraestrutura de acessibilidade digital e de acesso 
mesmo ao espa~o fisico. Desse modo, pode ser fornecido, a urn so tempo, ambiente informacional e fisico 
adequado, tanto aos pesquisadores e grupos de pesquisa usuaries das Bibliotecas Universitarias da UFBA, 
quanto aos pr6prios profissionais que nelas trabalham. 

Em segundo Iugar, com a nova biblioteca, o espa~o atual sera imediatamente requalificado, ampliando 
laborat6rios existentes e abrigando grupos de pesquisa da F aculdade de Filosofia e Ciencias Humanas e do 
Institute de Psicologia. Com isso, sera refor9ada a integra9ao entre os programas, mas tambem serao 
melhoradas as condi~oes de permanencia dos pesquisadores na F aculdade e no Institute, com perspectiva clara 
de melhoria da qualidade das teses e disserta~oes e provavel diminui~ao do tempo medio de titula~ao. E 
inconcebfvel, afinal, uma dinamica de pesquisa na qual seus protagonist as, pela inexistencia de espa9os 
adequados a permanencia, ao convfvio, ao dialogo, que caracterizam a pe squisa, sejam reduzidos a mera 
condi~ao de horistas, que reduzem sua permanencia no espa~o universitario ao mfnimo. Desse modo, a 
uti liza~ao do espa~o da nova Biblioteca, ao lado da requalifica~ao do predio antigo em fun~ao da pesquisa, 
possibilitara o incremento do trabalho interdisciplinar, uma vez que, finalmente, estarao reunidos em espa~os e 
em condi~o es adequadas, grupos de pesquisa hoje disperses e mal acomodados, sem a oportunidade de 
confronto coletivo cotidiano para suas pesquisas ou mesmo de utiliza~ao intensiva dos muitos equipamentos ja 
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adquiridos atraves de editais palos diversos grupos, equipamentos hoje subutilizados. Essa nova disposi~ao tara 
assim, alem do beneficia para cad a grupo outrora isolado, o impacto proprio e bem conhecido da 
interdisciplinaridade, a saber, confronto de metodologias e perspectivas te6ricas, surpresas na constitui~ao de 
um vocabulario comum, maior intera~ao com segmentos da sociedade, otimiza~ao e compartilhamento dos 
recursos disponfveis em projetos, inova~ao academica. 

Em terceiro Iugar, a posterior otimiza~ao dos ambientes informacionais, associada a melhoria fisica das 
instala~oes como espa~o de pesquisa, permitira a realiza~ao de estudos mais aprofundados sobre produ~ao, 
dissemina~:llo, transferencia, media~ao e apropria~ao da informa~ao, considerando o acervo impressa e digital do 
SIBI-UFBA, especificando e estabelecendo os ciclos, processes, fluxos, habitos e comportamentos 
informacionais no ambients da Universidade, palos diferentes grupos de pesquisa. 

Alem disso, o SIBI-UFBA possibilitara a implementa~ao de um ambiente computacional que permita a consulta, 
at raves de uma mesma interface web, ao acervo impressa, ao acervo digital de teses e disserta~oes e ao novo 
acervo multimfdia, que ira contemplar outros conteudos digitais (livros digilais, vfdeos-documenlarios, palestras, 
imagens fixas e em movimento, relatorios tecnicos, artigos, entre outros) produzidos pelos grupos de pesquisa 
da institui~ao. Poderao, assim, nesse ambients computacional, estar disponfveis progressivamente tecnologias 
de groupware (ferramentas de colabora~ao: chats, wikis, foruns, entre outros) que propiciem o compartilhamento 
de informa~ oes e a colabora~ao entre os grupos de pesquisa, sendo tamoem possfvel, com novas condi~oes do 
sistema, atualizar e implementar Polfticas de Seguran~a e Preserva~ao, que englobem as necessidades dos 
acervos impressa e digital. 

Podemos ainda considerar como impactos decorrentes dessa infraestrutu ra de pesquisa: (i) a consolida~ao de 
programas de pos·gradua~ao, em especial dos novos cursos de doutorado; (ii) a eleva~ao dos conceitos dos 
programas; (iii) a melhoria da qualidade das pesquisas, tendo em conta um repert6rio bibliografico atualizado e 
amplo e me lhores condi~oes de pesquisa individual e cooperada; (iv) a diminui~ao do tempo medio de titula~ao 
de mestres e doutores, tendo em conta a facilidade do acesso a repertorio bibliografico compatfvel com o dos 
melhores centros; (v) o aumento de nossa capacidade de atra9ao de pesquisadores. 

Enfim, entre os diversos resultados, a melhoria fisica e informacional do sistema de bibliotecas pode ensejar 
novos investimentos no pr6prio sistema e favorecer a constitui9ao e amplia9ao de acervos especiais, refor9ando
lhe a condi~ao de locus privilegiado da atividade de pesquisa. 

[puallflca~.lo das Pos-Gtadua~oes vlnculadas ao subptojeto 

Qualifica~ao das Pos-Gradua~oes vinculadas ao subprojeto: 
Programa o Nfvel*o Conceito o Unidade o Ooutores o Permanentes o Bolsista s PQ 
ANTROPOLOGIAo M/0 040 FF CH o 190 140 7 
CIENCIA OA INFORMA~AOoM/Oo4oiCio15o11o1 
CIENCIAS SOCIAlS o M/0 o5o FFCH o37o21o9 
COMUNICA~AO E CULTURA CONTEMPORANEAo MID o5o FACOM o 1 B o 1605 
CULTURA E SOCIEOAOE-o M/0 o4o F ACOM o36o28o7 
OIFUSAO DO CONHECIMENTO o 0 o4o EOU o23o 15o2 
EOUCA~AO o M/0 o4o EOU o43o29o3 
FILOSOFIA o M/D o4o FFCH o26o 18o8 
HIST6RIAo M/D o5o FFCH o31o22o9 
PSICOLOG lAo M/0 o5o IPSio 19o 14o7 
000000 
*Legenda: M - Mestrado; D - Doutorado.o o o o o 
Obs.: Todos OS docentes sao Ooutores. 
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Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

0 predio novo da Biblioteca Universitaria lsafas Alves se situara no Campus de S§o Lazaro, em sua area central, 
voltando-se para o campo de esportes, em linha de continuidade como Casarao. A primeira rase da edifica~ao 
importa em 2.200 m2 de area construfda, permitindo o deslocamento de parte a mais substantiva do aceiVo, em 
conrormidade com padr5es adequados de acessibilidade e conrorto ambiental para a pesquisa, bem como de 
seguran~a para o aceiVo. 0 deslocamento do aceiVo para o novo pn3dio permite, entao, a imediata requalifica~ao 
do antigo predio, tendo em vista o interesse da pesquisa. Temos entao agora com est a proposta a segunda rase 
da edifica~ao, que importa em lOO< de area construfda, com o resultado de enfim termos na UFBA uma Biblioteca 
condizente com as necessidades de pesquisa das Ciencias Humanas. 
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Equipe Cientifica 

Panici11ante: Rosa Virginia Barretto de Mattos Oliveira e Silva 

Titnla~ao: Doutor I Ar·ea de Atna~ao1Es11eciali za~ao: Letras 

lnstitni ~aoiP afs/An o: USP I Brasill1971 I Classifi ca~()o CNPQ: 1A 

" " ~~iBI·LIFBA • Ampi~a~o e mo1iemrL'l~O 1io SISieiiUI 1ie Brbllotecas 1kl LIFBA 

Equipe Cientifica 

PaniciiHIIlte: Luiz Roberto de Barros Molt 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iioiESIJeciali za~iio: Hit6ria 

lustitnl~aoiPais/Auo : UNICAMP I BRASIL 11975 I Classifica~ao CNPQ: 1A 

" " [~18/·(IFBA • Amfl/~1~.10 e mo1/emrz.1~.1o 1/o Srste11~1 1/e Brblrotec.1s 1/a (IFBA 

Equipe Cientifica 

PaniciiHlllte: Joao Jose Reis 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~aoiEstJecializa~ao: Hist6ria 

lnstitui ~ii o/Pafsl An o: University of Minnesota IEUA I Classifi ca~iio CNPQ: 1A 

~~/8/·(/FBA • Ami>/~1~.10 e mo1/ermz.1~.10 1/o SISiem.1 1/e Brbllotec.1S 1/..1 (/FBA 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Antonio Albino Canelas Rubim 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~aoiEstJeciali za~ao: Comunica~ao 

lnstitui ~5 oiPafs/ An o: Comunica~ao I Classifi ca~iio CNPQ: 1A 

[~iBI·UFBA • Ampil."'~'io e mo1iemiz.1~'io 1io Sistem."' 1ie Bibllotec.1S 1/.."1 UFBA 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Wilson da Silva Gomes 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iioiEsjJeciali za~iio: Comunica~ao 

lustitnl~aoiPais/Au o : Pontificia Universita San I Classifica~ao CNPQ: 1A 

" " ~~IBI·LIFBA • Amfl/~1~.10 e mo1/et1rrz.1~.1o 1/o Srste11~1 1/e Brblrotec.1S 1/..1 LIFBA 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Naomar Monteiro de Almeida Filho 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~aoiEstJecializa~ao: Epidmiologia 

lnstitui ~iioiPaisiAno: University of North Carolina I EUA I Classifi ca~iio CNPQ: 1A 
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~~/81-l/FBA - AmJ>Ii.Wio e 1110(/emiz.J~.'io (/o Sistem.1 (/e Bibliotec.u (/.."1 l/FBA 

Equlpe Clentifica 

PanidiHlnte: Antonio Virgilio Bittencourt Bastos 

Titula~iio: Antonio Virg I Area de Atua~iio/Es1Jedaliza~iio: Psicologia 

lnstitui~iio/Pais/Ano: UnB I BRASIL 11994 I Classifica~iio CNP Q: 1A 

[~18/-liFBA - Amp/la~.'io e mo(/emlz.1~.'io (/o Slstem.1 (/e Blbllotecas (/.."1 UFBA 

Equlpe Clentifica 

PanidiHIIlte: Celina Maria de Souza 

Titula ~ii o: Douor I At·ea de Atua ~iioiESIJe cializa~iio: Cienca Politica 

lnstitui~ii oiPais/ An o: London School of Economics I I Classifica~iio CNPQ: 1B 

" " I~JBHIFBA o Amp/1.1~.10 e 1//0(/enuz.J~ao (/o Sistema (/e B1bl1otecas (/a l/FBA 

Equipe Cientifica 

PaniciiJante: Joao Carlos Salles Pires da Silva 

Titula~iio: DoutorFilofo I Area de Atua~iioiEs1teciali za~iio: Filosofia 

lnstitui ~ii oiP a is/ An o: UNICAMP I Brasill1999 I Classifi ca~iio CNPQ: 1B 

" " [~18/o(/FBA o Amf>lta~ao e 1110(/ermza~ao (/o S1stema (/e B1bltotecas (kl l/FBA 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Othon Fernando Jambeiro Barbosa 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iioiEsltecializa~iio: Comunicagao 

lnstitul~iio/Pais/ An o: Politecnica Central de Londres I I Classifica~ao CNPQ: 1B 

1~18/-l/FBA - Amfllk1~.'io e mo(/em1z.1~.'io (/o S1ste11k1 (/e B1bl1otecas (/.."1 l/FBA 

Equlpe Clentifica 

PanidiJante: lnaia Maria Moreira de Carvalho 

Titula~iio: Doutor I At·ea de Atua ~iioiEs1Je cializa~iio: Sociologia 

lnstitui~ii oiPais/ An o: USP I BRASIL 11986 I Classifica~iio CNPQ: 1B 

" " I~JBHIFBA o Amp/1.1~.10 e mo(/em1z.1~ao (/o Sistema (/e B1bl1otecas (/a l/FBA 
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Equipe Cientifica 

Panici11ante: Nelson De Luca Pretto 

Titnla~ao: Doutor I Ar·ea de Atna~ao1Es11eciali za~ao: Educa~§o 

lnstitui ~aoiPais/Ano: USPI BRASIL 11994 I Classifi ca~()o CNPQ: 1C 

" " ~~iBI·LIFBA • Ampi~a~o e mo1iemrL'l~O 1io SISieiiUI 1ie Brbllotecas 1kl LIFBA 

Equipe Cientifica 

Panici1Hmte: Charbel Nino EI-Hani 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iioiESIJeciali za~iio: Educa~ao 

lustitnl~aoiPais/Auo : USP I BRASIL 12000 I Classifica~ao CNPQ: 1C 

" " [~iBI·LIFBA • Amf1i~1~.1o e mo1iemrz.1~.1o 1io Srste11~1 1ie Brbirotec.1s 1i.1 (IFBA 

Equipe Cientifica 

PaniciiHlllte: Ligia Bellini 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~aoiEstJecializa~ao: Hist6ria 

lnstitui ~ii o/Paisl An o: University of Essex llnglaterra I I Classifi ca~iio CNPQ: 1C 

~~iBI·LIFBA • Ami>i~1~.10 e mo1iermz.1~.10 1io SISiem.1 1ie Brbllotec.1S 1/.."1 LIFBA 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Oliva I Freire Junior 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~iioiEstJeciali za~ao: Hist6ria da Ciencia 

lnstitui ~5 oiPais/ An o: USP I BRASIL 11995 I Classifi ca~iio CNPQ: 1C 

[~iBI·UFBA • Ampil."'~'io e mo1iemiz.1~'io 1io Sistem."' 1ie Bibllotec.1S 1/.."1 UFBA 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Carlos Alberto Caroso Soares 

Titula~iio: Douor I Area de Atua~iioiEsjJeciali za~iio: antropologia 

lustitul~aoiPais/ Au o: University of Calif6rnia I EUA I I Classifica~ao CNPQ: 1C 

" " ~~IBI·LIFBA • Amfl/~1~.10 e mo1/et1rrz.1~.1o 1/o Srste11~1 1/e Brblrotec.1S 1/..1 LIFBA 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Carlos Alberto Etchevarne 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~aoiEsjJecializa~ao: Arqueologia 

lnstitui ~ii oiPaisl An o: Museum National D'histoire- I Classifi ca~iio CNPQ: 1C 
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~~/81-l/FBA - AmJ>Ii.Wio e 1110(/emiz.J~.'io (/o Sistem.1 (/e Bibliotec.u (/.."1 l/FBA 

Equlpe Clentifica 

PanidiHlnte: Ana Cecflia de Sousa Bittencourt Bastos 

Titula~iio: Ooutor I Area de Atua~iio/Es1Jedaliza~iio: Psicologia 

lnstitui~iio/Pais/Ano: UnB I BRASIL 11994 I Classifica~iio CNP Q: 1C 

[~18/-liFBA - Amp/la~.'io e mo(/emlz.1~.'io (/o Slstem.1 (/e Blbllotecas (/.."1 UFBA 

Equlpe Clentifica 

PanidiHIIlte: Celi Nelza Zulke Taffarel 

Titula~iio: Ooutor I At·ea de Atua ~iioiEs1Je cializa~iio: Educa~ao 

lnstitui~iioiPais/Ano: UNICAMP I BRASIL 11993 I Classifica~iio CNPQ: 10 

" " I~JBHIFBA o Amp/ta~ao e 1//0(/enuz.J~ao (/o Ststema (/e Btbltotecas (/a l/FBA 

Equipe Cientifica 

PaniciiJante: Paulo Costa Lima 

Titula~iio: Ooutor I Area de Atua~iioiEs1teciali za~iio: Musica 

lnstitui ~ii oiP a is/ An o: UFBA I BRASIL/1999 I Classifi ca~5o CNPQ: 10 

" " [~18/o(/FBA o Amf>lta~ao e 1110(/ermza~ao (/o Ststema (/e Btbltotecas (kl l/FBA 
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F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Subprojeto: Amplia~ao e moderniza~ao do Sistema de Bibliotecas da UFBA 

I Meta Atividade lndicado1 Fisico Mes lnicio Mes Fim 

pegunda et apa da nova ic ita~ao e constru~ao Espa~o pronto para I 24 
~iblioteca Isaias Alves eceber parte do acervo 

e cien cias humanas 

I Meta Atividade lndicado1· Fisico Mes lnicio Mes Fim 

~quisi~ao de equipamentos "'mpenho e compra de Sistema modernizado, 24 24 
~ara o Sistema de Bibliotecas ~quipamentos om m:ais estantes e 

ecursos informacionais 

I Meta Atividade lndicado1 Fisico Mes lnicio MesFim 

flequalificagao de espa~os para pecisao nas respecitivas Espa~os sendo 24 24 
pesquisa ~ongrega~oes sobre ocupa~ao tilizad os por 

~os espa~os aborat6rios e grupos de 
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Rela~ao de ltens Solicitados 

~mtJIIa£1iO e modernlza£1iO do Sistema de Blbllotecas da UFBA 

ibbras e lnstalaG6es 

I 
Descri~!lo 

II 
Finalidade 

I 
Destina~!lo 

Constru~!lo da segunda Acolher acervo das 

I 
UFBA 

~tapa da Biblioteca iencias humanas, em 
~niversitariade Ciencias condi~oes adequadas de 
~umanas Isaias Alves. acesso e pesquisa. 

Valor Total da Rubrica: R$ 5.880.263,57 

ibutras Despesas com ServiGOS de Terceiros/Pessoa Jurfdica 

1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

(Valores em Reais) 

Valor Unitario 
I 

Valor Total 

I 
5.880.263.57 I 5.880.263,57 

(Valores em Reais) 

II 
Descri~!lo 

I 
Finalidade 

I 
Destina~!lo ~~N° Meses tyalor Unitariol Valor Total 

I 
F unda~!lo de Apoio a ~~espesas 

I 
FAPEX-BA I 1 

I 
1 248.755,57 1 248.755,57 

Pesquisa e Extens!lo peracionais e 
administrativas 

Confe~!lo de Projeto ~~labora~!lo do 
I 

UFBA 

I 
1 

I 
1 

1
294.013.18 I 294.013.18 

basico/executivo rojeto basico e/ou 
executive da Bibliteca 
Universitaria Isaias 
Alves. 

Valor Total da Rubnca: R$ 542.768 ,75 

(Valores em Reais) 

[~quipamento e Material Permanents Nacional 

II 
Descri~!lo 

I 
Finalidade 

I 
Destina~!lo 

I 
Qtde Valor Unitario I Valor Total 

I 
Estante de a~o para ~~brigo adequado e 

I 
UFBA 

I 
50 2.100,00 

I 
105.000,00 

multimfdia cessfvel para acervo 
multimfdia 

Sistema el etronico de ~~cesso do usuario a 
I 

UFBA 

I 
10 

I 
28.ooo.oo I 280.000,00 

seguran~a de acervos cervos abertos e 
magnetizados 
eletronicamente, 
garantindo tambem a 
preserva~§o do 
patrimonio. 

Computadores p/ ~~cesso do usuario ao I UFBA 

I 
300 

I 
999,00 

I 
299.700,00 

pesquisa (netbooks) ortal de peri6dicos e a 
web no ambiente do 
sistema de bibliotecas 

Kit de videoconferencia ~~eal iza~!lo de 

I 
UFBA 

I 
10 

I 
34.000.00 I 340.000,00 

c/ tv led 42", pedestal, onferencias entre 
instala~!lo e treinamento pesquisadores no 

ambients do sistema de 
bibliotecas. 
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Estante de a9o dupla IAbrigo adequado e I 
ace para livros ~cessfvel para acervo 

bibliografico 

UFBA 
I 

1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

soo I 1.688.24 I 844.120.00 

II Valor Total da Rubrica: R$ 1.868.820,00 

Valor Total do Subtlrojeto: Amtllia£iiO e moderniza£iiO do Sistema de Bibliotecas da UFBA : R$ 
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Rela~ao dos ltens da Contrapartida e dos Outros Aportes Financeiros 

rooroorool 
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F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

Subprojeto: 3 

Sigla: SIEDUFBA 

Titulo: Readequa9ao e reforma do Sistema 
Universitario Editorial da UFBA para 
difusao e visibilidade de sua 
produ9ao cientifica, tecnica e 
artistica 
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Descri~ao dos Subprojetos 

[ itulo: Readeguacao e reforma do Sistema Universitario Editorial da UFBA para ~i!tl a: S!EDUFBA 

[ b'etivo 

Este subprojeto tem por fina!idade obter recursos para a reforma, readequ:agao e modernizagao do Sistema 
Universitario Editorial (Sied. 6rgao estruturante. responsavel pelas atividad es de disseminagao da produgao 
cientffica, tecnica e artfstica) da (UFBA) Universidade Federal da Bahia, sediado no campus de Ondina? com 
quase 20 a nos de experiencia dando suporte a comunidade. principalmente na produgao de livros e peri6dicos 
em formate impressa e eletronico ? para tornar o Sied mais complete e qualificado. Nesse sentido, o Sied e uma 
das estruturas mais importantes para a atividade de pesquisa, pois alem de reali zar, em seu processo editorial, 
adequagao e tratamento dos originais para sua publicagao, participa ativamente da comunicagao desses 
resultados, aspecto fundamental para o desenvolvimento cientifico e tecnol6gico, atendendo, desse modo as 
orientag5es e exigencias da Capes no que se refere a produgao cientffica dos programas de p6s-graduagao, bem 
como para uma instituigao que busca em seu Plano de Desenvolvimento I nstitucional "Promover uma insergao 
qualificada da instituigao no panorama academico nacional e internacional pela difusao de sua produgao 
cientffica , tecnica e artfstica." 0 subprojeto beneficia a toda UFBA e est a associado a todas as areas do 
conhecimento e a aproximadamente 500 grupos de pesquisa certificados pel a Universidade. Algumas unidades, 
areas ou grupos podem ser identificados mais diretamente, como sera demonstrado a seguir de forma mais 
detalhada n este subprojeto. 

Objetivos Especificos quanto a Pesquisa e a lnovagao: disseminagao cientifica e realimentagao 

Sao quatro as principais a96es propostas neste subprojeto, destas, Ires estao diretamente relacionadas a 
pesquisa e a inovagao: 

1. o a cria9ao do Nucleo de Peri6dicos; 
2. o a manutengao e ampliagao do Programa de Edigao Eletronica de Textos de Pesquisa, Criagao e lnovagao da 
UFBA (E-LIVRO); 
3. o a cria9ao de um se1Vi9o de informa9ao para a divulga9ao dos conteud os disponfveis no Reposit6rio 
lnstitucional da UFBA atraves do Nucleo de Disseminagao do Conhecimento (NDC); 

A cria9ao do Nucleo de Peri6dicos, em parceria com a Pr6-Reitoria de Pesquisa, Cria9ao e lnova9ao (PROPCI), 
busca envolvimento com outras agoes no plano nacional e se apresenta como uma forma de dotar a instituigao 
de uma ins! ancia que estabelega estrategias, tragando politicas e met as para atender uma demanda ja 
reprimida. 0 Nucleo de Peri6dicos most ra-se como uma oportunidade de tra zer a luz as quest5es polfticas, 
conceituais, tecnol6gicas e tecnicas que envolvem a publicagao de period icos com um grupo de pesquisadores 
envolvidos a integrados sobre a importilncia da publicagao de resultados de pesquisa atraves deste canal. E 
importante obse!Var que esta agao nao !rata apenas da produgao cientffica da UFBA, mas tambem de outras 
insti tui~oes nacionais e estrangeiras e de seus pesquisadores, docentes e discentes, visto que oferece 
condigoes para a manutengao de revistas que cumpram com sua fungao de fazer com que o conhecimento 
circule. Na :atualidade, a UFBA possui 37 peri6dicos, sendo que 12 deles estao disponfveis eletronicamente e 
utilizam o Sistema Eletr6nico de Editora~ao de Revistas (SEER). A readequa~ao e reforma do espa~o ffsico do 
Sied, possibilitara uma ampliagao no numero de peri6dicos em especial o s eletronicos. 
0 Programa E-Livro e outra parceria entre o Sied e a PROPCI e surgiu com o prop6sito de estimular 
pesquisadores e o corpo docente e discente a publicar seus resultados de pesquisa em livros no suporte 
eletronico. Um dos objetivos deste programa e universalizar a produ~ao de livros para a comunidade da UFBA, ou 
seja, garantir financiamento para que TODA a demanda qualificada da UFBA possa ser publicada. Busca 
tambem inserir o Sied no novo panorama editorial de publica9ao de livros eletr6nicos, caracterizando-se, 
portanto, como uma experiencia inovadora que reafirma os ideais de acesso livre a produ~ao cientifica e, ao 
mesmo tempo, acompanha as tendencias do mercado editorial. Para enfrentar est a realidade a editora ja est a 
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capacitando seu corpo tecnico do setor de editora~ao para atender, sobretudo, as demandas dos Programas de 
P6s-Gradua~ao, parceiros em diversas publica~oes que compoem seu catalogo. Est a a~ao, alem de facilitar o 
acesso a conteudos, possibilita a amplia~ao da visibilidade dos pesquisadores e da lnstitui~ao e contribui para a 
redu~ao de custos. 
Constitufdo pel a produ~ao intelectual de alunos, docentes e pesquisadore s da Universidade, o Rl e uma fonte 
inesgotavel- por ser permanentemente ampliado com novas produ9oes - de conhecimento, registrado de maneira 
organizada, dentro de parametres internacionais. Po de, pais, ser consulta do por qualquer pessoa que tenha 
acesso a Internet. 0 trabalho do NDC sera o de estimular este acesso por parte de publicos considerados 
preferenciais: a comunidade da pr6pria UFBA, as demais comunidades academicas da Bahia, do Brasil e dos 
pafses de lingua portuguesa, alem de segmentos da sociedade com potencial para se beneficiar dos 
conhecimentos depositados no Rl - empresas, Oscips, governos, profissionais liberais e pessoas que 
individualmente busquem conhecer a produ~ao cientffica, artfstica e cultural da UFBA. 
A implanta9ao das a~oes supracitadas justifica o investimento nos equipa mentos e infraestrutura, por si s6 de 
utiliza~ao multiusuaria, e gera beneffcios diretos a comunidade da UFBA por dar suporte a publica~ao e a 
disponibiliza~ao de sua produ~ao cientffica. 

Objetivos Especfficos quanta ao Ensino: 
A Universidade !em dentre seus prop6sitos a transferencia do conhecimento qualificado, de modo a contribuir 
para a forma~ao de alunos e da sociedade na qual est a inserida, para atender tambem a demandas do mercado 
de trabalho. Atraves da dissemina~ao e da difusao de sua produ~ao cientffica a universidade estara contribuindo 
para desenvolver a capacidade de reflexao crftica e de absor~ao de conhecimento por parte de seus alunos. 
As publica9oes, sobretudo livros e peri6dicos, sao fonte de pesquisa tanto para pesquisadores quanta para 
estudantes em nfvel de gradua~ao e p6s-gradua~ao. As obras de reforma, amplia~ao e moderniza~ao do Sied 
segurament e causarao impacto na qualidade das publica~oes , uma vez que suas etapas de produ~ao 
acontecerao em condi~oes mais adequadas, favorecendo tambem o trabalho de divulga~ao, que somente 
completa seu ciclo depois que as obras sao conhecidas, comentadas e c itadas por seu publico. Busca-se 
tambem dar continuidade e ampliar o trabalho de forma~ao de estagiarios que participam das varias etapas do 
processo editorial- normaliza9ao, revisao, editora9ao, concep9ao de projeto grafico e acompanhamento de 
produ~ao, d ivulga~ao e distribui~ao. As atividades dos estagiarios, oriundos de diversos cursos de gradua~ao 
(Biblioteconomia, Letras, Desenho industrial, Economia, Administra~ao, Comunica~ao, entre outros) possibilitam 
experiencias bastante ricas. 

Objetivos Especfficos quanta a Extensao: 
Uma das a9oes propostas neste subprojeto e a cria~ao de um Nucleo para cursos de extensao para capacita~ao 
de profissionais e estudantes da comunidade interna e externa. 
0 objetivo do Nucleo de cursos de extensao e fazer com que o Sied torne-se uma referencia na oferta de cursos 
de capacita~ao e aperfei~oamento de curta dura~ao vohados para a comunica~ao , divulga~ao e editora~ao 
cientifica para atender uma demanda reprimida de profissionais ligados a area editorial, tanto em Salvadore 
demais municfpios baianos quanta em outros estados brasileiros, notadamente no Nordeste, carente de 
iniciativas d esse carater 

IPnstificativa e Relevancia 

Alguns aspectos justificam a adequa~ao e moderniza~ao da infraestrutura do Sistema Universitario Editorial, 
sistema est e fundamental para a pesquisa na lnstitui~ao , uma vez que e um dos instrumentos responsaveis por 
sua dissemina~ao. Destacam-se os seguintes: 

- o enquadramento nos objetivos do Plano de Desenvohimento lnstitucional da UFBA, em particular naquele que 
!em por fin a lidade "Promover uma inser~ao qualificada da institui~ao no panorama academico nacional e 
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internacional pel a difusao de sua produ~ao cientffica, tecnica e artfstica. " A proposta se encaixa nest a prioridade 
do projeto institucional da universidade e fortalece seus vefculos e mecani smos para a divulga~ao da produ~ao 
cientffica , cultural e artfstica , na medida em que possibilita a amplia~ao e visibilidade dessa produ~ao. 
- 0 carater interdisciplinar da proposta e fat or preponderant e. tanto para 0 desenvolvimento cientffico quanta para 
a sociedade. 0 envolvimento da capacidade ja instalada de unidades e programas de p6s-gradua~ao de 
diferentes areas do conhecimento possibilita urn importante dialogo entre elas. Essa questao favorece tambem a 
descoberta de lacunas para que os pesquisadores possam vir a explorar outras linhas vinculadas ao 
conhecimento sabre comunica~ao e divulga~ao cienlffica e seus desdobramentos; 
- esta em conformidade com as a~oes do Institute Brasileiro de lnforma~ao em Ciencia e Tecnologia (IBICl) e da 
Associa~ao Brasileira de Editores Cientfficos (ABEC). Ressaltam-se duas questoes que tern sido amplamente 
divulgadas: no ambito do IBICT percebe-se o empenho na cria~ao de uma polftica nacional de informa~ao 
cientffica at raves de urn conjunto de a~oes que facilitam o registro e a dissemina~ao da produ~ao cientffica 
brasileira e a integra~ao das produ~oes cientfficas nacional e internaciona I, visando o alcance de maior 
visibilidade. 0 IBICT, a lam de subscrever os argumentos em pro I do acesso livre assinando declara~oes , 

desenvolveu urn projeto sabre publica~oes peri6dicas de acesso livre junto a FINEP, absorveu e customizou 
tecnologias de tratamento e dissemina~ao para dar suporte as a~oes de acesso livre , dentre outras. Destaca-se 
que a cria~ao do Nucleo de Dissemina~ao do Conhecimento e uma a~ao complementar ao trabalho que vern 
sendo realizado pela equipe do Reposit6rio lnstitucional da UFBA [gerida de forma integrada na institui~ao pela 
PROPCI, PROPG (Pr6-Reitora de Ensino de P6s-Gradua~ao), Sied, SIBI (Sistema Universitario de Bibliotecas), 
STI (Sistema de Tecnologia de lnforma~ao, atraves do CPO) e ICI (lnstituto de Ciencia da lnforma~ao)], que em 
2011 ganho u urn concurso promovido pelo IBICT porter efetuado o maior numero de depositos de artigos 
cientfficos entre abril e outubro. Na esfera de a9ao da ABEC, seu encontro anual tern produzido diversos f6runs 
com o objet ivo valorizar e qualificar editores e peri6dicos brasileiros; 
- melhoria e organiza~ao do fluxo de trabalho, promovendo a readequa~ao do ambiente e tornando-o salubre. 

Diante do exposto, os investimentos em infraestrutura aqui propostos, no que diz respeito a melhoria das 
instala~oes fisicas, com toda certeza repercutira no desempenho da dissemina~ao produ~ao cienlffica da 
lnstitui9ao como urn todo. 

[!mpacto& P1evistos 

Incremento da Produ~ao Cientffica , Abertura e Consolida~ao de Linhas de Pesquisa e de Cursos de P6s
Gradua~ao: 
A implanlayao da infraestrutura possibilitani, em primeiro Iugar, condi~oes objetivas de trabalho para a equipe do 
Sied, o que implicara em melhor desempenho e maior produtividade. Ou s eja, a otimiza~ao dos ambientes, 
buscando a dequa~ao ao fluxo informacional e amplia~ao para melhor acomoda~ao da equipe e melhoria das 
instala~oes fisicas e essencial para a amplia~ao na capacidade de atendimento. Em segundo Iugar, espera-se 
que as quat ro a~oes propostas progressivamente deem conta de aumentar a visibilidade da institui~ao bern como 
de seus docentes e pesquisadores, at raves da produ~ao cientffica, tecnica e artfstica publicada. lsto implicara 
tambem em tornar a institui~ao mais atraente para novas oportunidades de coopera~ao. Estima-se que as 
melhorias em infraestrutura associadas a outras a9oes como o amplia9ao do quadro de funcionarios possa gerar 
urn aumento de 30% na capacidade de atendimento e consequentemente na publica~ao de livros e divulga~ao 
das pesquisas realizadas na UFBA. Alem disso, com o desenvolvimento do Nucleo de Peri6dicos e das a~oes 
que envolvem o Reposit6rio lnstitucional espera-se ampliar a visibilidade da produ9ao da UFBA e de seus canais 
de dissemina~ao estimulando a produ~ao , em cerca de 10% ja no primeiro a no. 

Amplia~ao e Cria~ao de Novas Oportunidades de Coopera~ao com Outras lnstitui~oes: 
A atua~ao do Sied na area editorial permite naturalmente a~oes integradas para, por exemplo, a publica~ao de 
livros em co-edi~ao. 0 fato de a Edufba ser membra da Associa~ao de Editoras Universitarias lorna possfveis 
outras iniciativas que promovem e divulgam coletivamente a produ~ao cientffica brasileira, inclusive por meio da 
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rede de dis! ribui~ao nacional de livros mantida pel a Abeu, e que abrange t odas as editoras universitarias 
brasileiras. A amplia~ao e reform a das instala~oes, alem de possibilitar m elhores condi~oes de trabalho, tara 
com que o set or comercial e o almoxarifado trabalhem com uma integra~llo ainda maior, agili zando o 
atendimento a pedidos de livros para eventos, distribuidores e pontos de vendas nas diversas regioes do pais. 

lmpactos na lnova91lo, na Extensao e na Presta91lo de Setvi9os: 
Um dos ma iores impactos deste subprojeto e seu potencial de atingir dive rsos segmentos da sociedade ? 
empresas, Oscips, governos, profissionais liberais e indivfduos ? at raves do acesso aos conteudos 
disponibilizados via Portal de Peri6dicos e Reposit6rio lnstitucional. A pr6pria comunidade da UFBA e outras 
comunidades academicas locais, nacionais e internacionais terao um mai or conhecimeto da produ~ao cientffica , 
artfstica e cultural da UFBA. No que lange a oferta de cursos de extensao, o Sied podera contribuir para a 
forma~ao e capacita~ao de profissionais envolvidos na industria editorial local e regional. 

lmpactos no Ensino de Gradua~ao: 
0 Sied podera ser vista na institui~ao como uma referencia para as demai s unidades e 6rgaos no que se refere a 
forma~ao de futuros profissionais para atuar no mercado de trabalho e especialmente na area editorial. 0 Sied 
contribuira tambem para a oferta de textos academicos a serem utilizados como bibliografia basica de diversos 
cursos oferecidos na universidade, reduzindo a atua~ao de copiadoras existentes no entorno da universidade. 

lmpactos Sociais: 
Uma das fun~oes da comunidade cientffica e garantir a divulga~ao do conhecimento cientffico ao cidadao comum 
e governos e, embora venha ganhando amplitude, ainda e pouco praticada. No entanto, as atividades de 
populariza~ao das pesquisas atualmente sao consideradas de alta relevancia, ja que prestar contas a sociedade 
e imperativo fundamental de um sistema democratico. Este subprojeto contribui para a forma~ao de cidadaos 
crfticos e conscientes, devido a disponibiliza~ao de conteudos em diversos suportes e aposta no carater 
transformad or da informa~ao, alinhado as polfticas inst~ucionais de amplia~ao do numero de vag as e inclusao de 
estudantes atraves do programa de colas, ja que o acesso a produ~ao cientifica da UFBA atraves desses 
suportes, como por exemplo o Rl, e livre e ilimitado. 

lmpactos Ambientais: 
0 aumento do uso de livros e peri6dicos eletr6nicos e uma tendencia mundial que traz impact a significative para 
o ambients com a redu~ao de impressao e emissao de componentes poluentes na natureza. Nesse sentido, o 
Sied ja cola bora com a coleta de papal proveniente de perda de impressao para reciclagem. 

lmpactos Economicos: 
A publica~a o e a disponibiliza~ao de resultados de pesquisa assim como da produ~ao tecnica e artfstica, 
sobretudo a financiada com recursos publicos, constitui-se no principal impacto no aspecto economico. A~oes 
como essas apontam para uma maior transparencia no que se refere ao trabalho realizado no ambito da 
universidade, pais prestar contas a sociedade e imperative fundamental num sistema democratico. Alem disso, o 
projeto coni ribui tambem para impulsionar o desenvolvimento cientffico e tecnol6gico, evitando a duplica~ao de 
esfor~os e favorecendo a coopera~ao entre a comunidade cientffica. Por fim, a mudan~a de dire~ao , dando 
enfase a pu blica~ao de livros e peri6dicos em format a eletronico, em detrimento do papel, contribui 
significativamente para a redu~ao dos custos de publica~ao 

iPualifica~.lo das Pos-Gtadua~oes vincnladas ao subptojeto 
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Programao Nfvel*o Conceito o Unidade o Ooutores o Permanentes o Bolsistas PQ 
ANTROPOLOGIAo M/Oo 4o FFCHo 190 140 
ARQUITETURA E URBANISMO M/Oo 50 FAUFBAo 
12 
ARTES C~NICASo M/Do 60 TEATROo 
CIENCIA OA INFORMA9Ji.Oo M/Oo 40 ICio 

1 
CI~NCIAS SOCIAISo M/Do 5o FFCHo 370 
COMUNICA9Ji.O E CULTURA M/Do 50 FACOMo 
5 
CONTEMPORANEAS 
CULTURA E SOCIEDADE**o M/Do4o FACOMo 36 
OIFUS.ii.O DO CONHECIMENTO 0 040 EOUo 230 
EOUCA9Ji.Oo M/Oo4o EOUo 430 
FILOSOFIAo M/Do4o FFCHo 260 
HISTORIAo M/Oo5o FFCHo 310 
LETRAS E LINGUfSTICAo M/Oo5o LETo 480 
PSICOLOGIAo M/Do5o IPSio 190 
000000 
*Legenda: M - Mestrado; 0 - Ooutorado. 
Obs.: Todos OS docentes sao Doutores. 

iDesc1iciio das Ob1as e dos P1incipais Eqnipamentos 
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A amplia~ao e reforma do pr~dio do SlED, situado no campus de Ondina, possui uma ~rea total de 1.024m2. A 
primeira fas e de execu~ao do projeto compreende a demoli~ao manual de alvenaria, forro e piso. A segunda fase 
compreende a constru~ao e acabamento de areas para redistribui~ao dos espa~os fisicos atendendo ao fluxo do 
processo editorial. 0 pr~dio abrigar~ as atividades editoriais da universidade, sobretudo as relacionadas as a~8es 
propostas e ocupara apenas um pavimento. 0 metro quadrado da reforma custara R$ 719,19, justificado nas 
planilhas preenchidas por profissional qualificado lotado na propria institui~ao devidamente registrado no CREA. 
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Equipe Cientifica 

Panici11ante: Robert Evan Verhine 

Titnla~ao: Doutor I A1·ea de Atna~ao/Es11eciali za~ao: Educa~§o 

lnstitni ~ao/Pais/Ano: Universitat I Classifi ca~()o CNPQ: -
" . . . .. [~IEDUFBA • Reac/equa~o e retorma c/o SIStema Umversll:mo Eclltorkll cia UFBA para cllfusao e 

Equipe Cientifica 

Panici1Hmte: Rubens Ribeiro Gon~alves da Silva 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iio/ESIJeciali za~iio: Ciencia da lnforma~ao 

lustitnl~ao/Pais/Auo : UFRJ/BRASIL.J2002 I Classifica~ao CNPQ: -

" ... " ~~IEDUFBA • Re.1clecJ11.1~.1o e refom1.1 c/o S1sle111.1 Umvers1t.1110 Eclltorr.1/ c/.1 UFBA f1.11.1 cilf11s.1o e 

Equipe Cientifica 

PaniciiHlllte: Flavia Rosa 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Counica9ao 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: UFBA I BRASIL /2011 I Classifi ca~iio CNPQ: -
. . . . ~~IEDUFBA • Re.1c/eq11.1~.10 e retom1.1 c/o SISIII/11.1 Umvers1t.1110 Eciltott.11 c/.1 UFBA J>.1t.1 cilfus.1o e 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Anete Brito Leallvo 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~ao/Estleciali za~ao: Sociologia e Ciencia polftica 

lnstitui ~5o/Pais/ An o: UFPE /Brasil/2004 I Classifi ca~iio CNPQ: 

[~IEDUFBA • Re.1cleq11.1~'io e refom1.1 c/o S/ste111.1 U~rlverslt.1tlo Eclltor/.1/ c/.1 UFBA f>.1t.1 cllfus.'io e 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Gilberta Corso Pereira 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EstJeciali za~iio: Arquitetura e Urbanismo 

lustitnl~ao/Pais/Auo : UNESP/Rio Claro - 1999 I Classifica~ao CNPQ: -

" ... " l~tEDUFBA • Re.1clecJ11.1~.1o e refom1.1 c/o Srste111.1 Umversrt.1110 Eclrtorr.1/ c/.1 UFBA f>.1t.1 clrf11s.1o e 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Francisco de Ass is Costa 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Arquitetura e Urbanismo 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: Escuela Tecnica Superior de I Classifi ca~iio CNPQ: -
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~~IEDUFBA - Re.1(/eqt~oWio e retom1.1 (/o Siste111.1 U11iversit.irio £(/itori.11 (/.1 UFBA f>.1t.1 (/ifus.'io e 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHlnte: Alberto Brun 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1Jecializa~iio: Ffsica 

lnstitui~iio/Pais/Ano: University of I Classifica~iio CNP Q: 

[~IEDUFBA - Rea(/ec;ua~.'io e retorma (/0 Slste111.1 Ut~lversltarlo E(/l!otl.11 (/.1 UFBA f>.1ta (/lfus.'io e 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHIIlte: Florentina da Silva Souza 

Titula ~ii o: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Eslte cializa~iio: Letras 

lnstitui~ii o/Pais/ An o: UFMG -2000 I Classifica~iio CNPQ: 2 

" - ' - . " I~IEDUFBA • Re.1(/equa~ao e retorma (/o Srstema Umversrt.mo f(/llolla/ (/.1 UFBA f>.11.1 (/tflls.1o e 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Evelina de Carvalho Sa Hoisel 

Titula~iio: Doutora I Area de Atua~iio/Es1teciali za~iio: Letras 

lnstitui ~ii o/P a is/ An o: USP/ BRASIL /1996 I Classifi ca~iio CNPQ: 2 

" - ' - - " [~IEDUFBA • Rea(/equa~ao e reforma (/o SIStema Umversrumo f(/rtorN!I (i:! UFBA f>.:lt.'l (/tfusao e 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Jocelio Teles dos Santos 

Titula ~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Esltecializa~iio: Ciilncias Sociais 

lnstitul~iio/Pais/ An o: USP- 2000 I Classifica~ao CNPQ: 2 

' ' ' I~JEDUFBA - Re.1(/ec;ua~.'io e refom1.1 (/o Srste111.1 Umversrt.11ro E(/ttorla/ (/.1 UFBA fJ.1ra (/tfus.'io e 

Equlpe Clentifica 

Paniciltante: Marcelo F elgueiras Napoli 

Titula~iio: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Eslte cializa~iio: Ciencias Biol6gicas 

lnstitui~ii o/Pais/ An o: UFRJ/Brasil/2001 I Classifica~iio CNPQ: 2 

" - ' - . " I~JEDUFBA • Re.1(/equa~ao e retorma (/o Srstema Umversrt.mo f (/llolla/ (/.1 UFBA f>.11.1 (/tflls.1o e 
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Equipe Cientifica 

Panici11ante: Marcelo Embiru~u de Souza 

Titnla~ao: Doutor I A1·ea de Atna~ao/Es11eciali za~ao: engenharia Qufmica 

lnstitni ~ao/Pais/Ano: UFRJ/Brasil/1998 I Classifi ca~()o CNPQ: 2 

" . . . .. [~IEDUFBA • Reac/equa~o e retorma c/o SIStema Umversll:mo Eclltorkll cia UFBA para cllfusao e 

Equipe Cientifica 

Panici1Hmte: Renaldo Lopes Oliveira 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iio/ESIJeciali za~iio: Zootecnia 

lustitnl~ao/Pais/Auo : UFV/BRASIL/2001 I Classifica~ao CNPQ: 2 

" ... " ~~IEDUFBA • Re.1clecf11.1~.1o e refom1.1 c/o S1sle111.1 Umvers1t.1110 Eclltorr.1/ c/.1 UFBA f1.11.1 cilf11s.1o e 

Equipe Cientifica 

PaniciiHlllte: Marcos Palacios 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Comunica9§o 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: The University of Liverpool - 1979 I Classifi ca~iio CNPQ: 1A 

. . . . ~~IEDUFBA • Re.1c/eq11.1~.10 e refom1.1 c/o SISIII/11.1 Umvers1t.1110 Eciltott.11 c/.1 UFBA J>.1t.1 cilfus.1o e 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Wilson da Silva Gomes 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~ao/Estleciali za~ao: Comunica~ao 

lnstitui ~5o/Pais/ An o: Pontificia Universita San I Classifi ca~iio CNPQ: 1A 

[~IEDUFBA • Re.1cleq11.1~'io e refom1.1 c/o S/ste111.1 U~rlverslt.1tlo Ec//tot/.11 c/.1 UFBA f>.1t.1 cllfus.'io e 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Naomar Monteiro de Almeida Filho 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EsjJeciali za~iio: Epidemiologia 

lustitnl~ao/Pais/Auo : University of North Carolina I EUA I Classifica~ao CNPQ: 1A 

" ... " l~tEDUFBA • Re.1clecf11.1~.1o e refom1.1 c/o Slsle/11.1 Umvers1t.1110 Eciltorr.1/ c/.1 UFBA f>.1t.1 cilfus.1o e 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Armindo Jorge Carvalho Biao 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Artes Cenicas 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: Sorbonne Paris 5 Rene I Classifi ca~iio CNPQ: 1A 
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~~IEDUFBA - Re.1(/eqt~oWio e retom1.1 (/o Siste111.1 U11iversit.irio £(/itori.11 (/.1 UFBA f>.1t.1 (/ifus.'io e 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHlnte: Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1Jecializa~iio: Letras e Lingufstica 

lnstitui~iio/Pais/Ano: UFRJ -2002 I Classifica~iio CNP Q: 1B 

[~IEDUFBA - Rea(/ec;ua~.'io e retorma (/0 Slste111.1 Ut~lversltarlo E(/l!otl.11 (/.1 UFBA f>.1ta (/lfus.'io e 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHIIlte: Othon Jambeiro 

Titula~iio: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Eslte cializa~iio: Ciencia da lnforma~ao 

lnstitui~ii o/Pais/ An o: University Of Westminster- 1935 I Classifica~iio CNPQ: 1B 

" - ' - . " I~IEDUFBA • Re.1(/equa~ao e retorma (/o Srstema Umversrt.mo f (/llolla/ (/.1 UFBA f>.11.1 (/tflls.1o e 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Nelson De Luca Pretto 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1teciali za~iio: Educa~ao 

lnstitui ~ii o/P a is/ An o: USP/ BRASIL /1994 I Classifi ca~iio CNPQ: 1C 

" - ' - - " [~IEDUFBA • Rea(/equa~ao e reforma (/o SIStema Umversrumo f(/rtorN!I (i:! UFBA f>.:lta (/tfusao e 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Charbel Nino EI-Hani 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Esltecializa~iio: Educa~ao 

lnstitul~iio/Pais/ An o: USP I BRASIL /2000 I Classifica~ao CNPQ: 1C 

' ' ' I~JEDUFBA - Re.1(/ec;ua~.'io e refom1.1 (/o Srste111.1 Umversrt.11ro E(/ttorla/ (/.1 UFBA fJ.1ra (/tfus.'io e 

Equlpe Clentifica 

Paniciltante: Angelo Szaniecki Perret Serpa 

Titula~iio: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Eslte cializa~iio: Geografia 

lnstitui~ii o/Pais/ An o: Universitaet FOr Bodenkultur I Classifica~iio CNPQ: 1C 

" - ' - . " I~JEDUFBA • Re.1(/equa~ao e retorma (/o Srstema Umversrt.mo f (/llolla/ (/.1 UFBA f>.11.1 (/tflls.1o e 
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Equipe Cientifica 

PanicitJante: Dante Eustachio Lucchesi Ramacciotti 

Titnla~ao: Doutor I A1·ea de Atna~ao/EstJeciali za~ao: Letras e Lingufstica 

lnstitui ~5o/Pais/ An o: UFRJ/BRASIL/2000 I Classifi ca~()o CNPQ: 1C 

" . . . .. [~IEDUFBA • Reac/equa~o e retorma c/o SIStema Umversll:mo Eclltorkll cia UFBA para cllfusao e 

Equipe Cientifica 

PanicitHmte: Paulo Costa Lima 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EstJeciali za~iio: Musica 

lustitnl~ao/Pais/Auo : UFBA I BRASIL/ 1999 I Classifica~ao CNPQ: 10 

" ... " ~~IEDUFBA • Re.1clecf11.1~.1o e refom1.1 c/o S1sle111.1 Umvers1t.1110 Eclltorr.1/ c/.1 UFBA f1.11.1 cilf11s.1o e 
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Subprojeto: Readequa~ao e reforma do Sistema Universitario Editorial da UFBA para 

I Meta Atividade lndicado1 Fisico Mes lnicio Mes Fim 

~mplia9ao do Pnldio do Projetos complementares ao Relat6rio/projeto com I 2 
~IED/EDUFBA projeto arquitetonico poio de tecnicos da 

PCU 

icita9ao da Obra ~icita9ao I 6 

Promo9ao da empresa vencedor< arta e assinatura do I 7 
ontrato 

~companhamento e fiscaliza9ao elat6rio de ~ 23 
~a obra medic5 es/acompanhame 

ela PCU 

~istoria Final Vistoria pela PCU I 24 

Recebimento da Obra Recebimento da Obra 24 24 
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J\eadetiiHI£1iO e refonna do Sistema Unlve•·sitarlo Editorial da UFBA 11ara dlfnslio e vlslbllldade de sua 

(Valores em Reais) 

[Pbras e lnstalaG6es 

I 
Descri~!lo 

II 
Finalidade 

I 
Destina~!lo Valor Unitario 

I 
Valor Total 

Reform a do predio da Atender a~oes 

I 
UFBA 1.089.923.26 I 1.089.923,26 

~ditora da UFBA ~stabelecidas que 
envolvem: nucleo de 
peri6dicos' nucleo de 
dissemina~!lo do 
conhecimento, Reposit6rio 
institucional e Programa E-
Livro 

Valor Total da Rubnca: R$ 1.089.923,26 

(Valores em Reois) 

[b utras Despesas com ServiGOS de Terceiros/Pessoa Jurfdica 

II 
Descri~!lo 

I 
Finalidade 

I 
Destina~!lo ~~N°Meses tyalor Unitariol Valor Total 

F unda~!lo de Apoio a ~~espesas 
I 

FAPEX-BA I 1 

I 
1 35.394,42 I 35.394,42 

Pesquisa e Extens!lo peracionais e 
administrativas 

Confe~!lo do Projeto ~~labora~!lo do 
I 

UFBA 
I 

1 
I 

1 I 54.496 .16 I 54.496 ,16 
Basico/Exe cutivo rojeto basico e/ou 

executive dao 
Sistema Universitario 
Editorial da UFBA 

Valor Total da Rubnca: R$ 89.890,58 

Valor Total do Sub11rojeto: Readetllla£1iO e refonna do Sistema Universitfulo Editorial da UFBA 11ara 
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[ itulo: Lal:lorat6rios lntegrados e Multifuncionais em Ciencias Exatas e da Terra- IV ~i!tl a: L!MCET-!V 

[ b'etivo 

0 subprojeto "Laborat6rios !ntegrados e Mu!tifuncionais em Ciencias Exatas e da Terra IV" objetiva o 
fortalecimento da infraestrutura de pesquisa e das atividades academicas dos programas de p6s-gradua~ao 

(PPGs) vincu!ados aos lnstitutos de Ffsica, Qufmica e Geociencias. Assim, busca-se a implanta9ao, 
moderniza~ ao. amplia~ao e recupera~ao dos laborat6rios de pesquisa associados aos PPGs desses institutos. 
por meio de reform as. obras e aquisi~ao de equipamentos de grande e media porte, de carater multiusuario, 
fortalecendo o seu parque instrumental como intuito de impactar positivamente na qualidade da pesquisa, 
conduzindo a internacionaliza~ao da pesquisa desenvotvida na UFBA. As propostas anteriores deste subprojeto 
foram aprovadas parcialmente nos editais PROINFRA -01/2008 (LIMCEl) e PROINFRA - 01/2010 (LIMCET Ill) e 
totalmente no Edital PROINFRA- 01/2009 (L!MCET It). No presente subprojeto, solicita-se especificamente um 
equipament o de grande porte e equipamentos de media porte para am\lises fisicas e quimicas de materiais 
naturais e artificiais, nos Laborat6rios lntegrados e Multifuncionais em Fisica (L!MF), no IF. e no Laborat6rio 
Multiusuario de Pesquisa em Qufmica (LAMPEQ). no IQ. No IGEO. um equipamento de vfdeo-conferencia e 
solicitado. alem de adequa~ao de espa~os fisicos para o funcionamento de equipamentos e de atividades de 
pesquisa re lacionadas com os seus PPGs. 
0 L!MF e composto pelos Laboratories: de Propriedades Opticas (LAPO); de Fotoacustica; de Ffsica 
Computacional Aplicada (LFCA); de lnstrumenta~ao XPS/UPS/LEED; Multiusuario em Microscopia Eletr6nica 
(LAMUME); de Espectroscopia Molecular e Filmes Finos (LEMFF) e de Ffsica Nuclear Aplicada (LFNA). Este 
ultimo e um parque laboratorial de carater multiusuario que tem forte inter! iga~ao com o IGEO e o IQ. Esses 
laborat6rios sao utili zados pelos grupos de pesquisa do IF [Ffsica Basica e Aplicada em Materiais 
Semicondutores (GFBAMS); Espectroscopia Molecular e Filmes Finos (GEMFF), Ffsica Atomica e Molecular 
(GFAM); Ffsica Estatfstica e Sistemas Complexes (FESC); Teoria de Campos/Ffsica Matematica (GTCFM); 
Ffsica de Superficies e Materiais (GSUMA); e Nanoestruturas Moleculares e Materiais Nanoestruturados 
(GNMMN)] e por pesquisadores do IGEO, IQ e IF que trabalham com modelagem oceanica, aplica~oes na 
Meteorologi a. progn6sticos de mudan~as climaticas globais e vulnerabilidade dos ecossistemas costeiros. 
is6topos ambientais, entre outros. 
No LAMPEQ a infra-estrutura e destinada as atividades dos seguintes grupos: Estudos em Cinetica e Catalise 
(GECCA 1); Pesquisa em Polfmeros e Catalise (GPC); Pesquisa em Qufmica de Coordena~ao (GPQC); 
Laborat6rio de Qufmica Analftica Ambient a! (LAQUAM); Energia e Ciencia dos Materiais (GECIM); Estudo de 
Substancias Naturais (GESNA 1); Laborat6rio de Biotecnologia e Qufmica de Microrganismos (LBQM); Pesquisa 
em Catalisa e Materiais (GPCM); Pesquisa em Materiais Semicondutores F otocataliticos (GPMSF); Qufmica de 
Produtos Naturais (GPPN); Pesquisa em Sfntese Qufmica e Bioatividade Molecular (GPSQ); Pesquisa em 
Qufmica An alftica (GPQA); e Polfmero e Petr61eo (GPPEl). 
0 Laborat6rio de Prepara~ao e Analise de Amostras de Geociencias (LAPAG) abrigara unidades integradas e 
mu!tifuncionais vo!tadas para ao recebimento. gerenciamento. prepara~ao de amostras de materiais geo16gicos e 
de fluidos n:aturais. analises petrofisicas. mineral6gicas, imageamento de estruturas porosas e rugosas. e 
centralizara a recep~ao e gerenciamento de amostras, funcionando de modo articulado com as demandas de 
diversos grupos de pesquisa envolvidos neste projeto. 0 LAPAG sera composto pelos laborat6rios de: 
Gerenciamento e Armazenamento de Amostras e Testemunhos; Lamina~ao e corte de Plugues; Redu~ao 
Granulometrica; Secagem; Separa~ao Mineral; Microscopia/Descri~ao Petrografica e Digitaliza~ao 6tica de 
testemunhos; Difratometria de Raios-X; limpeza de plugues; e Qualifica~ao Tecnica. 
Esses laborat6rios, situados no Complexo de Qufmica e Ffsica e seus anexos (atualmente em obras de 
recupera~ao e amplia~ao) e no IGEO, ja funcionam de forma articulada, com equipamentos multiusuarios, 
atendendo as necessidades das pesquisas conduzidos nesses Ires institutes e em outras unidades da UFBA. 0 
fortalecimento da infra-estrutura, preconizado nas varias propos! as do LIMCET, contribuira para a melhoria do 
nfvel cientffico e tecnol6gico dos trabalhos de pesquisa basica e aplicada em desenvolvimento nos Ires institutes. 
viabilizando a realiza~ao de estudos experimentais e te6ricos de ponta no contexte nacional e internacional e 
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melhorando a formagao de recursos humanos em ciencias exatas e da terra. 
No LIMCET IV, o principal equipamento e um microscopic eletronico de transmissao (MEl), com sistemas 
acess6rios, que far:l parte do LAMUME, Laborat6rio Multiusuario instalado no predio do LFNA, que ja conta com 
um microscopic eletronico de varredura e tem recursos aprovados para um microscopic de forga atomica (no 
LIMCET 1), um elipsometro, entre outros. Com o MET, o LAMUME tornara um centro de excelencia em 
microscopia eletr6nica no Estado da Bahia, disponfvel para grupos do IQ (GECCAT, GPC, GPQC, GECIM, 
GPCM, GPMSF, LAQUAM e GPPEl), do IF (GFBAMS, GEMFF, GSUMA, GNMMN), do IGEO e de outras 
unidades da UFBA (Institute de Biologia, Escola Politecnica) que participaram do seu projeto original (PROINFRA 
01/2005). 0 MET impactara significativamente na qualidade da produgao cientffica da UFBA e na formagao de 
pessoal, pe rmitindo a realizagao de pesquisas aprofundadas e independents de outros centros de pesquisa. 
Equipamentos de medio porte sao tambem previstos no LIMCET IV, onde destacamos: sistema para medida de 
Fluorescencia no Ultraviolet a de Vacuo (UVv') de amostras gasosas, lfquidas e s61idas, de interesse dos grupos 
GEMFF, GFBAMS e GFAM, do IF, e do GQPC, do IQ, alem de grupos do IGEO; sistema de No-Breaks para o 
LFCA e equipamentos do LIMF; equipamento de ressonancia magnetica nuclear (RMN) 90 MHz com sonda de 
carbona 13 e hidrogenio, que beneficiani grupos do IQ GESNAT, LBQM, GPSQ, GPPN e LBQM; 
espectrofluorfmetro, que beneficiara os grupos GPPET e GPMSF; cromat6grafo liquido para analise de especies 
organicas e ionicas, beneficiando os grupos LAQUAM, LBQM, Grupo de Geoqufmica das Interfaces e LFNA; 
espectomet ro de massas dedicado a medidas de troca isot6pica e estocagem de oxigenio, que ira beneficiar os 
grupos GECCAT, CPC, GPCM e GPMSF, alem de grupos do IF: acess6ri os de um espectrometro Raman, para 
atender aos GPC e GPCM; e sistema de vfdeo-conferencia, beneficiando as PPGs do IGEO e a comunidade do 
IF e IQ. 
Os equipamentos previstos neste subprojeto irao viabili zar o desenvolvimento de atividades de pesquisa de alto 
nfvel, de forma interdisciplinar, em temas fundamentais e aplicados, voltados a inovagao tecnol6gica. Os 
pesquisadores envolvidos nesses trabalhos atuam em diversos temas da Ffsica, da Qufmica e das Geociencias, 
e em areas afins como Energia, Biologia, Saude, Materiais, Astronomia e Engenharias, apoiados pelos PPGs. 
Nestes trabalhos, os grupos ja utilizam a infraestrutura disponfvel, de modo pleno e compartilhado, conduzindo a 
uma otimizagao de recursos humanos e materiais. 0 UMCET IV devera consolidar essas agoes atraves da 
aquisi9ao de um equipamento de grande porte, cuja opera9ao, coordena9ao e utili za9ao ocorrerao de forma 
compartilha da entre pesquisadores das Ires unidades. 
Assim, os principais objetivos deste subprojeto sao: aquisigao e instalaga o de um MET e de equipamentos de 
medio porte, fundamentais para a amplia9ao, diversifica9ao e melhoria da qualidade da produ9ao cientffica nas 
referidas areas; aumento da capacitagao cientffico-tecnol6gica visando a uma interagao proficua com outras 
areas de pe squisa, criando uma massa crftica de profissionais que possam atender as demandas atuais da 
sociedade baiana, nordestina e brasileira; diminuir a dependencia a centros de pesquisa externos para o uso de 
equipament os de grande porte; prosseguir no esforgo de colo 

IPnstilicativa e Relevcincia 

0 rapido de senvolvimento cientffico e tecnol6gico e as crescentes demandas sociais e economicas tem 
valorizado, cad a vez mais, o papel da pesquisa cientffica na descoberta de novos materiais, processes, 
conceitos e abordagens. As a9oes do Est ado brasileiro voltadas para pesquisa, desenvolvimento e inova9ao 
(PD&I) tem focado a ampliagao e a modernizagao da infra-estrutura de pesquisa do Pais, que se encontra em 
sua maior parte instalada nas universidades publicas e centros de pesquisa. 
As agencias de fomentos nacionais tam apoiado a melhoria da infra-estrutura nas institui9oes brasileiras, tanto 
pelo foment o a grupos de pesquisa isolados, quando a grupos integrados que atuam de forma articulada e 
interdisciplinar usando uma infra-estrutura multiusuaria. A constituigao, por parte do IF, IQ e IGEO, dos 
Laborat6rios lntegrados e Multifuncionais em Ciencias Exatas e da Terra (LIMCEl) est<\ em consonancia com 
est a segunda linha, pois busca a aquisigao de equipamentos de grande e medio porte e a criagao de espagos 
dedicados a ciencia basica e aplicada que funcionem de forma articulada e no formate multiusuario, de uso 
compartilha do por diferentes areas de pesquisa. 
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0 presents subprojeto visa fortalecer e intensificar o desenvolvimento de p esquisas nas areas das ciencias 
exatas e da terra at raves do compartilhamento de infra-estrutura, conhecimento e experiencia dos profissionais 
envolvidos. Os equipamentos e infra-estrutura previstos para o LIMCET s§o essenciais para as ciencias basicas 
e aplicadas , mostrando aderencia com o planejamento estrategico institucional de valorizagao da pesquisa 
cientffica e estfmulo a inovagao tecnol6gica e provendo a UFBA de equipamentos e infra-estrutura adequados 
para desenvolver suas atividades de PD&I. A consolida9§o do LIMCET est a em consonancia com os objetivos 
institucionais da UFBA de se inserir no contexte mundial, contribuindo para atender as demandas sociais e 
economicas, at raves do desenvolvimento de materiais, processes e estudos avangados. Essa a gao auxiliara que 
a UFBA eleve qualitativa e quantitativamente as atividades de pesquisa desenvolvidas por seus docentes e 
estudantes de p6s-graduagao. 
Neste contexte, a instalagao do Microscopic Eletronico de Transmissao transformara o LAMUME em um Centro 
de Excelencia em microscopia eletr6nica, permit indo o conhecimento da materia em nfvel quase at6mico e 
proporciona ndo o entendimento da qufmica e fisica dos s61idos e materiais, auxiliando na produgao de materiais 
otimizados. 0 MET permits a realizagao de micro-analises de materiais catalfticos, ceramicos e polimericos, 
monitorame nto de atomos e moleculas em materiais semicondutores e suas aplicagoes em nanotecnologia, 
levando a compreensao de um novo mundo, em escala nanometrica , abrindo oportunidades em diversas areas do 
conhecimento. A tarefa de desenvolvimento de novas dispositivos e de me digao na escala atomica exige um 
unico e dive rsificado conjunto de competencias cientfficas e tecnol6gicas. 
A aquisig§o de equipamentos de media porte ajudara na consolidag§o dos laborat6rios existentes, ampliando a 
realizagao de trabalhos cientfficos e de inovagao dos Merentes grupos ligados aos PPGs do IF, IQ e IGEO. 0 
Sistema para Medidas de Fluorescencia no Ultravioleta de Vacuo (U\N) permite analisar f6tons emitidos por 
amostras gasosas, lfquidas e filmes finos excitadas porfontes com energia no intervale do ultravioleta e 
ultravioleta de vacuo, sendo de amplo interesse para a Qufmica, Ffsica e Geociencias. 0 espectrometro 
ressonancia magnetica nuclear permits realizar analises corriqueiras e/ou preliminares, acompanhamento de 
rea9oes, avalia9§o de extratos e fra9oes obtidas nos processes de purifica9§o. 0 sistema de cromatografia a 
lfquido de alta performance permite a analise de compostos organicos na atmosfera, produtos de metabolismo de 
HPAs em urina, compostos inorganicos em agua do mar e sedimentos, compostos organicos de origem 
biol6gica, impurezas interferentes em sistemas estudados, cloreto, nitrites, nitrates, fosfatos e am6nio, assim 
como o estudo geoqufmico das interfaces da geologia ambiental e qualida de das aguas. 0 espectrometro de 
massas permits a medida da difusao do oxigenio em dWerentes classes de 6xidos metalicos, tais como 6xidos 
ceramicos e geomateriais. 0 espectrofot6metro de fluorescencia objet iva a identifica9§o quantitativa e qualitativa 
de compost os e marcadores fluorescentes, o estudo do comportamento fotofisico e fotoqufmico de sistemas 
homogeneo s e heterogeneos e a caracterizagao de compostos fluorescentes sinteticos ou naturais. 
No IGEO, as adequagoes de espagos fisicos contribuirao para o funcionamento de equipamentos e da atividade 
de pesquisa relacionadas com os seus PPGs. 0 equipamento de vfdeo-conferencia para o LAPAG/IGEO 
auxiliara no intercambio inter-laboratorial para padronizagao de metodologias com intuito de promover discussoes 
em tempo real visando o desenvolvimento de processes tecno16gicos a pro priados para metodos de preparagao de 
amostras. Este equipamento concorrera para uma melhor adapta~ao do LAPAG/IGEO para as condi~oes 
tecnol6gicas exigidas pela ciencia. 
Alem disso, o LIMCET, por meio dos laboratories vinculados ao IF e IQ, contribuira para o esforgo da UFBA em 
conhecer, descobrir potencialidades e desenvolver aplica~oes em nanociencia e nanotecnologia em colabora~§o 
com outras instituigoes academicas e com a industria, especialmente na area de novas materiais, energia, 
biotecnologia, catalise e produtos naturais, entre outros. Por outro I ado, vi a os parques laboratoriais do IGEO e 
do LFNA, o LIMCET devera contribuir para uma aprofundada compreens§o da qualidade de rochas reservat6rio de 
hidorcarbon etos, ou para o desenvolvimento de pesquisas paleoclimaticas e das mudan~as climaticas globais 
com alta resolugao temporal, notadamente com a utilizagao dos is6topos de oxigenio e de carbona da agua do 
mar, de carbonates de organismos marinhos como corais e foraminfferos, e de solo. 
Destaca-se que o LIMCET esta a disposi~ao da comunidade regional, visando os pesquisadores, estudantes de 
graduagao e p6s-graduagao do IF, IQ e IGEO e demais unidades da UFBA, assim como instituigoes de ensino 
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superior e de pesquisa estaduais e federais. Ha tambem forte interagao dos pesquisadores do LIMCET com 
grupos de p esquisa nacionais e internacionais que atuam em nanociencia e nanotecnologia, cat<\lise, sistemas 
dinamicos, ciencia dos materiais e biomoleculas, datagao de materiais contendo carbona, entre outros, 
particularmente em Ffsica, Qufmica, Engenharia de Materiais, Geofisica, Geologia, Geoqufmica, Astronomia, 
F armacia, Biologia e Saude. 0 LIMCET !era participagao efetiva na forma,.ao de profissionais graduados e p6s
graduados nas areas das ciencias exatas e da terra, com capacita9ao interdisciplinar, aptos a atender as 
demandas crescentes de novas tecnologias do mercado e as necessidades das pesquisas basicas e 
fundamenta is. Essa e uma forma de auxiliar na redugao da desigualdade cientffica e tecnol6gica que exists entre 
as diferentes regi6es do Pafs e mesmo entre estados da mesma regiao, que e urn dos objetivos centrais do 
Plano Nacional de P6s-Graduagao (PNPG 2011-2020). Os docentes e pesquisadores envolvidos no presente 
subprojeto tern larga experiencia na formagao de pessoal p6s-graduado devido as atuagoes nos PPGs em Ffsica, 
em Qufmica, em Geofisica, em Geologia e em Geoqufmica: Petr61eo e Meio Ambient e. entre outros. 
0 LIMCET contribuira tambem para estabelecer urn ambiente favoravel para a formagao de spin-offs e 
oportunidad es empreendedoras na area de desenvolvimento e inovagao tecnol6gica. Pode-se levar em 
consideragao que o envolvimento dos docentes e pesquisadores ligados ao LIMCET nas atividades de formagao 
de recursos humanos, ensino e divulgagao cientffica, em consonancia com as diretrizes do Conselho Tecnico 
Cientffico da Educagao Basica da CAPES, podera contribuir de forma significativa para a inclusao da cultura 
cientffica na Bahia e no Brasil. 

l!mpactos P1 evistos 

Os impactos previstos, em conseqOencia dos equipamentos a serem adquiridos atraves do projeto e instalados 
nos Laborat 6rios lntegrados e Multifuncionais em Ciencias Exatas e da Terra, sao os seguintes: 
1. lmpacto positive na qualidade das pesquisas desenvolvidas na UFBA pelos resultados gerados a partir de 
experimentos usando o microsc6pio eletr6nico de transmissao. Este equipamento permit ira a investiga9ao das 
estruturas clos s61idos em nfvel quase atomico, viabilizando a explicagao das propriedades e do desempenho dos 
materiais sob estudo e, assim, conduzindo a obtengao de materiais otimizados, com propriedades pre
determinadas. Alem de melhorar a qualidade das publica96es (artigos, patentes e outros), isto ira acelerar a 
passagem dos trabalhos do nfvel cientffico para o nfvel tecnol6gico. 
2. Auxiliara na internacionalizagao da UFBA, como conseqOencia da melhoria da qualidade dos estudos de 
pesquisa, desenvolvimento e inova9ao. 
3. Aumento na quantidade e qualidade de produtos gerados (artigos, patentes, capftulos de livros e outras 
publicagoes), pela maior rapidez de obtengao dos resuhados a partir da aquisigao do microscopic eletronico de 
lransmissao e dos outros equipamenlos para o LIMCET. 
4. Consolidagao dos Programas de P6s-Graduagao participantes, atraves da aquisigao de equipamentos de 
grande e media porte, para atender aos grupos de pesquisa que atuam de forma articulada no desenvolvimento 
de estudos disciplinares e interdisciplinares, utilizando urn parque laboratorial multiusuario. Este ambiente e 
propfcio ao desenvolvimento do potencial dos estudantes de p6s-graduaglio, proporcionando-lhes uma s61ida 
formagao cientffica e/ou tecnol6gica. Atraves dos equipamentos adquiridos no subprojeto sera garantido, ao p6s
graduando, o acompanhamento e/ou execugao dos seus pr6prios experimentos, garantindo a sua formagao 
adequada nas ciencias experimentais. 
5. Sedimentagao da colaboragao entre os pesquisadores do LIMCET, no desenvolvimento de pesquisas 
interdisciplinares, a partir das oportunidades criadas pel a existencia de laborat6rios multiusuarios. 
6. Amplia91io dos projetos de coopera9ao entre os lnstdutos de Ffsica (IF), Qufmica (IQ) e Geociencias (IGEO), e 
outras Unidades da UFBA, alem de 6rgaos e instituigoes de ensino e pesquisa do estado da Bahia, para a 
realizagao de estudos basicos, desenvolvimento de tecnologias e aplicagoes em energia fotovoltaica, catalise, 
farmacos, reag6es qufmicas, petr61eo e gas natural, recursos hfdricos, saude, nanotecnologia, novas materiais 
semicondut ores, meio ambiente, biotecnologia, qufmica ambiental, otic a quantica , dentre outras. 
7. Alcance das metas associadas aos projetos de pesquisa em execugao palos Programas de PG/UFBA 
envolvidos no subprojeto, e a conseqOenle consolidagao dos mesmos. 
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8. Ampliagao da capacidade analftica e dinamizagao dos laborat6rios existentes nos lnstitutos de Geociencias, 
Ffsica e Qufmica, aumentando o potencial interno da UFBA para a Pesquisa, Desenvolvimento e lnovagao (PD&I) 
nas areas ja citadas, alem de areas correlatas como Engenharias, Farmacia, Biologia e Saude. 
9. Criagao de novas linhas de pesquisa basicas e aplicadas relacionadas com as ciencias fisicas, qufmicas e da 
terra devido ao aumento da capacidade experimental e computacional nos lnstitutos envolvidos; 
10. Amplia9ao da capacidade de forma9ao de pessoal de nfvel superior e p6s-graduado, principalmente nas areas 
de Ffsica, Qufmica, Geofisica, Geologia e Geoqufmica, entre outros, auxil iando a criagao uma massa crftica de 
profissionais voltados para aspectos cientfficos e tecnol6gicos e aptos a atuarem nas empresas, centros de 
pesquisa e demais universidades no Est ado da Bahia, na Regiao Nordeste e no Brasil. Deve-se destacar que a 
aquisigao do microscopic eletronico de transmissao permitira, ao estudante, vivenciar os experimentos 
relacionados ao conhecimento das micro e nanoestruturas dos s61idos, ampliando e sedimentando a sua 
formagao; 
11. F omenta do desenvolvimento da pesquisa tecnol6gica, at raves do aprofundamento das analises realizadas 
em diferentes rases experimentais, acelerando o desenvolvimento tecnol6gico associado a operagao de plantas 
piloto em conjunto e com oulras unidades da UFBA, intensificando a aproximagao da universidade com o setor 
privado; 
12. Redugao da dependencia de outros centros de pesquisa, no que se refers a analises detalhadas de 
amostras, permitindo o desenvolvimento de trabalhos cientfficos e tecnol6gicos de alto nfvel e de conhecimentos 
cientfficos e tecnol6gicos. lsto permitira que se alcance mais rapidamente o nfvel de excelencia dos trabalhos da 
UFBA e que se facilite a protegao do conhecimento gerado, at raves de patentes. 
13. F omenta da cultura de trabalho em sistema multiusuario, minimizand o os custos de infraestrutura e recursos 
humanos, e maximizando os resultados. 
13. Diminuigao do tempo de titulagao medio dos programas de p6s-graduagao envolvidos, pela melhoria da 
infraestrutura experimental. 
A consolidagao do LIMCET da UFBA, por meio da instalagao do microsc6pio eletr6nico de transmissao e de 
equipament os de medio porte ira sedimentar o seu papel de um polo de referencia que atraira pesquisadores de 
outras instil uigoes de pesquisa do Estado e do Pais, contribuindo para o i ntercambio entre cientistas e 
estudantes em areas de fronteira do conhecimento, na amplia9ao de convenios entre institui9oes no pafs e 
exterior, alem de apoiar projetos de pesquisa inter e transdisciplinares. Par outro lado, a ampliagao da 
infraestrutura destes laboratories contribuira para a consolidagao das pes quisas e da produgao do conhecimento 
cientffico e tecno16gico, assim como para o fortalecimento dos cursos de p6s-graduagao e de graduagao nas 
areas envolvidas neste projeto. 
Outra questao relevante e fato de que os Programas de P6s·Graduagao em Ffsica, Qufmica e Geociencias, na 
ultima avaliagao da CAPES e por meio de visit a de consult ores, receberam a recomendagao de melhoria de suas 
instalagoes fisicas e capacidade experimental, apontadas como um fat or limitante ao seu crescimento. Os 
lnstitutos de Ffsica e Qufmica estao em obras de ampliagao, constituindo o Complexo Ffsica-Qufmica e o 
lnslituto de Geociencias foi recenlemenle ampliado. Complementando essas agoes, o presenle subprojelo 
devera contribuir, de forma impact ante, para superar essa deficiencia apontada pela CAPES, alem de implicar no 
crescimento e consolidagao dos grupos envolvidos, no aumento da produ~ao cientffica e da capacidade de 
formagao de pessoal qualificado em pesquisa experimental. 
Visando a desempenhar um papel relevante na comunidade local, contribuindo para a formagao de pessoal 
tambem em nfvel de graduagao, o LIMCET da acesso tambem a estudantes da graduagao que poderao realizar 
trabalhos de iniciagao cientffica, conclusao de curso, estagios curriculares, entre outros, ampliando a integragao 
da gradua9§o com a p6s-gradua9ao atraves da pesquisa basica e aplicada e contribuindo, desta forma, para a 
formagao de jovens pesquisadores. 
Em relagao ao impacto social oriundo deste subprojeto, a expectativa e de que ele possa ser refletido no 
aumento da insergao competitiva dos profissionais altamente qualificados no mercado de trabalho, 
independentemente do set or no qual venham a ser absorvidos. Estes profi ssionais terao, inevitavelmente, um 
importante papal como agentes de mudanga nas estruturas sociais existantes, na medida em que os resultados 
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e processes, desenvolvidos ou aperfei~oados por ales, impliquem na melh aria da qualidade de vida da 
comunidade atrelada as inova~oes tecnologicas que forem sendo absorvid as por ela e na medida em que os 
projetos de pesquisa foquem est as necessidades. 

[pnalifica~ao das Pcis-G•·adna~oes vincnladas ao snbp•·ojeto 

Os seguintes cursos de Mestrado (M) e Doutorado (D) do IF, IQ e IGEO estao diretamente relacionados como 
LIMCET: Programa de Pos·Gradua~ao em Ffsica (M e D, 4); em Qufmica (M e D, 5); em Geoffsica (M e D, 4); 
em Geologia (Me D, 4); e em Geoqufmica: Petr61eo e Meio Ambients (M, 3). Por outro lado, diversos 
pesquisadores do LIMCET atuam em outras PGs da UFBA e de outras inst i tui~oes como os em Engenharia 
Qufmica (M, 3 e Doutorado Multi·institucional UFBA e UNIFACS, 4), em Energia e Ambients (D, 4), em 
Mecatronica (M e D, 4), em Engenharia Industrial (M, MP e D, 4), Multi-institucional em Ensino, Filosofia e 
Historia das Ciencias (UFBA e UEFS, M e D, 5) , em Saude, Ambiente e Trabalho (M, 3) , em Biotecnologia 
(UEFS, D, 5) e em Ecologia e Biomonitoramento (M e D, 4). As unidades laboratoriais do LIMCET atendem 
docentes, pesquisadores, estudantes e grupos de pesquisa de varias Unidades Academicas da UFBA e IES da 
Bahia. 
0 Programa de Pos-Gradua~ao em Ffsica (PPGF) foi criado em 1975, com a implanta~ao do Mestrado em Ffsica 
do Estado Solido. Atualmente, o Programa conta com 30 docentes permanentes, 1 visitants e 7 colaboradores, 
sendo 4 bolsistas de produtividade nfvel 1 e 10 nfve12. As atividades de ensino, pesquisa e orienta~ao que vem 
sendo dese nvolvidas pelos docentes do PPGF estao concentradas em 4 areas principais: Ffsica Atomica e 
Molecular; Ffsica Estatfstica; Ffsica de Solidos e Materiais; e Teoria Quantica de Campos, Gravita~ao e 
Cosmologia. 0 Programa mantem forte intercambio com universidades e centros de pesquisa no pafs e no 
exterior. De staca-se que, com a crescenta importancia do PPGF e dos trabalhos cientfficos de seus docentes no 
cenario internacional, a CAPES credenciou em 2006 o Doutorado, iniciado em 2007. 0 PPGF possui 47 alunos 
de Mestrado e 43 de Doutorado. Nos ultimos 05 anos foram defendidas 49 disserta~oes de Mestrado. No caso 
do Doutorado, ocorreram nos do is ultimos a nos as primeiras 05 defesas de teses de doutorado. F oram 
publicados no mesmo perfodo mais de 250 artigos cientfficos em revistas internacionais indexadas, sendo que 
mais de 40 com a participa~ao de estudantes. 
0 Programa de Pos-Gradua~ao em Qufmica, em nfvel de Mestrado, foi fundado em 1968, nas areas de Qufmica 
Analftica e Qufmica lnorganica, ampliado em 1987, com a cria~ao das areas de Ffsico-Qufmica e Qufmica 
Organica, e em 1992, com o Doutorado. 0 Programa foi auxiliado inicialmente pelo Programa MEC-BID e pelo 
Programa d as Na~oes Unidas para o Desenvolvimento. Na amplia~ao , o PPGQ contou com recursos do Polo 
Petroqufmico de Cama~ari, em um acordo envolvendo o MEC, Governo da Bahia, UFBA, FINEP, CAPES, CNPq, 
COFIC, CEPED e FAPEX. 0 Programa encontra-se consolidado e desenvolve pesquisas basicas e aplicadas em 
diferentes campos de Qufmica visando integra~ao com as necessidades do parque industrial. 0 Programa 
mantem forte intercambio com universidades e centros de pesquisa no pa fs e no exterior e funciona em 
articula~ao com as industrias da regiao. Atualmente, conta com 32 professores doutores com 80 alunos de 
Mestrado e 106 de Doutorado, tendo formado 343 mestres e 132 doutores. Suas linhas de pesquisa sao: 
Catalise, Ci netica e Dinamica Moleculares, Oceanografia Qufmica, Qufmica Ambiental, Qufmica Analftica 
Aplicada, Q ufmica de Produtos Naturais, Sfntese de Compostos lnorganicos e Sfntese de Compostos Organicos. 
0 Programa de P6s-Gradua9ao em Geoffsica foi criado em 1969 como Programa de Pesquisa e PG em 
Geofisica (PPPG), um programa interdisciplinar de pesquisa e ensino pos-graduado em Geofisica Nuclear, 
Geofisica Aplicada e Geologia, envolvendo professores e pesquisadores dos institutes de Ffsica e de 
Geociencias. Em 1972 o PPPG foi oficialmente institufdo e reconhecido pelo CNPq como Centro de Excelencia. 
A estruturagao do PPPG como um Centro de Pesquisa em Geofisica e Geologia come~ou em 1971 como apoio 
do Ministeri o do Planejamento ao Projeto Geofisica. Des de sua cria~ao , foram formados 62 doutores e 212 
mestres. Em 1997, o PPPG foi desmembrado e criado o Centro de Pesquisa em Geofisica e Geologia, CPGG, 
como um orgao suplementar da UFBA, e o PPG em Geofisica , mantendo seu carater interdisciplinar envolvendo 
o IF e o IGEO. Em 2009 foi criada a area de concentra~ao em Oceanografia Ffsica. As atividades de pesquisa da 
PG em Geofisica sao desenvolvidas no CPGG e financiadas por projetos em execu~ao com recursos externos. 
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Esse relacionamento com o CPGG garante ao curso a participa~ao de professores visitantes e o vinculo de 
pesquisas colaborativas com institui~oes cientfficas nacionais e estrangei ras atuantes na area da Geofisica, e 
com empresas publicas e privadas nas areas de agua, meio ambient e. recursos naturais, petr61eo e gas. As 
areas de pesquisa sao: Geofisica de Explora~ao de Petr61eo, Teoria dos Metodos Geofisicos, Geofisica de 
Explora~ao de Agua Subterranea, Estudo de Propriedades Ffsicas das Rochas, Geofisica de Explora~ao Mineral, 
Hidrologia lsot6pica, Cicio do Carbona e Climatologia do Nordeste, Oceanografia Costeira e Estuarina e 
Oceanografia de Meso e Larga Escala. Atualmente o curso conta com corpo docente formado por 14 
pesquisadores permanentes, sendo 3 bolsistas de produtividade nfvel 1 e 4 no nfvel 2. 
0 Programa de P6s-Gradua~ao em Geologia iniciou suas atividades em 1969 como Mestrado e em 1992 foi 
criado o Doutorado. 0 programa possui Ires areas de concentra~ao: Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar; 
Petrologia, Metalogenese e Explora~ao Mineral; Geologia Ambiental, Hidrogeologia e Recurso Hfdricos. 0 corpo 
docente e compost a por 19 professores, sendo 14 permanent as e 5 colaboradores. Desses, 13 sao bolsistas de 
produtividad e, 7 no Nfvel1 e 6 no Nfvel 2. Ja foram formados 162 mestres e 60 doutores em Geologia. Ele vem 
atuando com o apoio da FINEP, CNPq, CAPES, FAPESB, Petrobras e outras empresas do ramo da minera~ao. 

Os docentes da PG em Geologia desenvolvem suas atividades em laborat6rios de Sedimentologia; Petrologia 
Aplicada; de Hidrodinamica; de Estudos Costeiros; e Hidrogeologia. Eles tem destacada atua~ao em estudos na 
evolu~ao do Craton Sao Francisco e de suas mineraliza~oes , na evolu~ao da zona costeira, entre outros. 
Recentemente foram incorporados estudos das mudan~as climaticas globais por meio de indicadores 
estratigrafic os de alta-resolu~ao no meio marinho fundamentados em estu dos isot6picos. Disso resulta intensa 
colabora~ao entre est a PG e a de Geofisica, que sao importantes tambem em estudos da origem e da evolu~ao 
das bacias sedimentares marginais brasileiras, apoiados pel a Petrobras. 
0 Programa de P6s-Gradua9ao em Geoqufmica: Petr61eo e Meio Ambiente (POSPETRO) iniciou suas atividades 
academicas em 2009. Este PPG recebe suporte do Nucleo de Estudos Ambientais (NEA/IGEO/UFBA), por meio 
do apoio do conglomerado de laboratories disponibilizados pelo NEA, notadamente palo Laborat6rio de Estudos 
do Petr61eo (LEPETRO/NEA/IGEO/UFBA). Os pesquisadores do POSPETRO desenvolvem estudos relacionados 
com a integra~ao de dados da geoqufmica do meio ambiente e do petr61eo. Esta PG conta com 10 professores 
permanents s 03 professores colaboradores, sendo do is pesquisadores de produtividade do CNPq nfvel1 , um nfvel 
2 e 02 pesquisadores DTI A Suas linhas de pesquisa sao remedia9ao de areas impactadas por petr61eo e 
Geoqufmica e avalia~ao de ecossistemas. 
E important a que seja destacado que uma parte significativa de ex-alunos que cursaram essas PGs atua como 
professores de universidades e institutes federais e estaduais de ensino do Estado da Bahia e demais estados 
ou atuam nas industrias da regiao. Dessa forma, esses Programas de P6s-Gradua~ao tem cumprido um papel 
relevante na forma~ao de quadros de professores de nfvel superior e pesquisadores com atua~ao efetiva em 
diversas areas ligadas a ciencia, tecnologia e inova~ao, inclusive em IES e Centros de Pesquisa, no Est ado da 
Bahia, na R egiao Nordeste e no Brasil 

[pesc•isiio dc1s Ob1c1s e dos P1incipc1is Eqnipc1mentos 

0 subprojeto LIMCET IV objetiva fortalecer o parque instrumental de destinado a pesquisa basica e aplicada, e 
das atividades academicas dos cursos de p6s-gradua~ao vinculados ao LIMF (IF), ao LAMPEG (IQ) e ao LAPAG 
(IGEO). E previsto a aquisi9ao de um equipamento de grande porte e outros de media porte que possam conduzir 
um impacto positive na qualidade da pesquisa em desenvolvimento. Alem disso, e solicitada a adequa~ao de 
espa~os fisicos que permitam o bom funcionamento de equipamentos e d emais atividades de pesquisa 
relacionadas com os PPGs do IGEO. A descri9ao dos principais equipamentos e da reforma previstos e 
apresentada abaixo. 
Equipamento de Grande Porte: Microscopic Eletronico de Transmissao (MEl) de 200 kV, equipado com 
dispositive para varredura, difra~ao de eletrons, EDS e EELS, a ser integrado no LAMUME/UFBA Este 
equipament o atendera a pesquisas em ciencia e engenharia de materiais, catalise, semicondutores, petrologia, 
nanotecnologia, nanoeletronica, celulas a combustfvel, maio ambients, materiais gemol6gicos, biomoleculas e 
geologia, entre outros. Ele permitira a analise microestrutural de materiais de diferentes naturezas, tais como 
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catalisadores, ceramicas, nanotubos, nanopartfculas, nanocomp6sitos, adsorventes, solos, rochas e polfmeros, 
atendendo a qufmicos, fisicos e geocientistas. At raves dessa tecnica, pode-se inferir sobre o tamanho e 
morfologia de nanopartfculas suportadas ou n§o, padr5es de difra~§o e microanalises qufmicas permitindo 
explicar o comportamento desses materiais nas diferentes aplica~oes e projetar materiais otimizados. Nao 
existe, na Bahia, urn equipamento com essas caracterfsticas, de modo que dependemos de outros centros de 
pesquisa para obter essas informa~5es. Alem disso, no Brasil n§o ha equ ipamentos suficientes para atender a 
demanda, o que leva os pesquisadores a realizarem essas analises no ex terior. Tambem e solicitado o acess6rio 
EELS (espectroscopia eletronica de perda de energia) que permits analisar a energia cinetica do feixe de eletrons 
gerado pelo microsc6pio eletr6nico ap6s atravessar a amostra. Essa anali se revela a composi~§o at6mica e a 
estrutura eletronica do material, sendo valioso no estudo de minerais, 6xidos e semicondutores e catalisadores, 
e representando urn aprimoramento decisive da caracterizagao de materia is com o MET. Essas informagoes sao 
especialmente importantes na caracteri za~§o de nanotubos de carbono e varias outras nanoestruturas, materiais 
estudados por varios pesquisadores do LIMCET. A fim de preparar as amostras de forma adequada e explorar 
to do o potencial do equipamento, estao sendo solicitados: evaporador a vacuo, destinado a preparagao de 
amostras de materiais finamente divididos; Crio Ultramicrotome com criogenia e Sistema Polidor, destinados a 
prepara~ao de amostras de resinas, polfmeros ou materiais inorganicos. Para instalar adequadamente o TEM, 
estao sendo solicitados mesa vibrat6ria, gaiola de Nernst e recursos para a adaptagao do laborat6rio on de o 
equipament o sera instalado, alem de capela para a preparagao de amostras e banho ultrassonico. E importante 
ressaltar que diversos grupos do IF, IQ e IGEO possuem experiencia em microscopia eletr6nica de transmiss§o 
com diversas publicagoes com essa tecnica, inclusive por meio de colabo ragoes com grupos nacionais e 
estrangeiros. Dessa forma, o LIMCET ja possui experiencia e maturidade para instalar adequadamente urn 
equipament o de tal porte e utili za-lo em toda a sua plenitude. 0 MET representara urn avan~o qualitative na 
caracterizagao de catalisadores e materiais em estudo na UFBA. 0 equip amento sera instalado no LAMUME 
localizado no subsolo do LFNA. Para tanto, e solicitado recursos para a adequagao do espago fisico para o 
acolhimento de urn equipamento deste porte. Nesta mesma linha, esta sendo solicitada uma gaiola de Helmhotz 
para isolam ento do campo magnetico e uma mesa ant~vibrat6ria para isol ar as vibragoes. 
Equipamentos de Medio Porte: 
Sistema para Medidas de Fluorescencia no Ultraviolet a de Vacuo (U\N). Para o funcionamento desse sistema, 
sao necess arios: uma fonte de radia~ao UW monocromatizada e urn sistema de detec~ao de fluorescencia 
UW. A fonts de radiagao prevista tern fluencia elevada, alto poder de foca lizagao, condigoes operacionais 
estaveis e e compatfvel com diversos gases de trabalho para ter acesso a uma faixa de energia de 10,2 a 42 eV. 
0 sistema de detec~ao previsto e composto por urn espectrometro de em issao (monocromador), compatfvel com 
ultra-alto vacuo, com diversas grades para cobrir comprimentos de onda de 30 nm a 1100 nm; tubo 
fotomultiplicador, para contagem de f6tons; fendas de entrada e safda; dimara experimental para am\lises de 
filmes, gases e solu~oes; sistema de vacuo para o sistema e acess6rios. 0 sistema complete e de interesse de 
diversos grupos do IF, IQ e IGEO. Ambos os equipamentos serao instalados no LEMFF, mas serao de uso 
compartilhado com outros laboratories do LIMCET. Destaca-se que tern disponfvel no LIMCET lampadas e laser 
para o infravermelho e visfvel, e equipamentos, como o XPS, que trabalham com raios-X. Mas nenhuma fonte de 
radiagao no UW est a disponfvel. 0 sistema de fluorescencia podera ser acoplado ao laser de corante que est a 
sendo adqu irido no projeto LIMCET I. 
Ressonancia Magnetica Nuclear (RMN) 90 MHz com sonda e carbono-13 e hidrogenio com campo gerado por 
urn ima permanents, que elimina os custos com criogenia. Os pesquisadores do LIMCET tern acesso ao 
espectrometro de 500 MHz, pertencente ao LABAREMN (laborat6rio Baiano de Ressonancia Magnetica 
Nuclear), mas ele e muito sensfvel, estando reservado para analises mais sofisticadas de substancias em alto 
grau de pureza e obtidas em menor quantidade. Alem dis so, este equipamento atende a to do o Estado da Bahia 
existindo uma alta demanda, o que dificulta os trabalhos dos pesquisadores do LIMCET. Equipamento a ser 
instalado no LAMPEQ. 
Sistema de cromatografia a lfquido de alta performance (HPLC) para analise de especies organicas e ionicas 
(anions e cations) e faixa de pressao de ate 600 bar, de grande interesse de pesquisadores do IQ, IGEO e IF. 
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Equipamento a ser instalado no LAMPEQ. 
Espectrometro de massas destinado a medidas de mobilidade do oxigenio na rede dos materiais. Esta tecnica 
permite a medida da difus§o do oxigenio em diferentes classes de 6xidos metalicos amplamente estudados 
pelos pesquisadores do LIMCET. Essas medidas permitirao conhecer o processo da difusao, alem de permitir 
caracteriza,.ao dos defeitos pontuais da estrutura dos 6xidos e explicar a atividade de muitos catalisadores. 
Equipamento a ser instalado no LAMPEQ. 
Espectrofotometro de Fluorescencia, que permite a identifica~ao quantitativa e qualitativa de especies 
fluorescentes e atendera as demandas dos pesquisadores da qufmica analftica, fisico-qufmica, organica e 
inorganica. 
Equipamento de videoconferencia com acess6rios. Este equipamento permitira que o LAPAG/IGEO se adeque 
as condi~oes tecnol6gicas atuais, contribuindo para a minimiza~ao de custos, rapidez na troca de informa~oes e 
melhoria da qualidade dos produtos e processes laboratoriais destinados as pesquisas dos PPGs do IGEO. 
Tambem se preve a realiza~ao de adequa~oes de espa~os fisicos para a i nstala~ao de equipamentos modernos 
para o LAPAG, que iniciou sua reforma e amplia~ao na epoca do Edital PROINFRA - 01 /2008. Essa re
acomoda~ao melhorara instala~oes fisicas laboratoriais e de pesquisa do IGEO, visando adapt a-las para o 
desenvolvimento de estudos e metodologias voltadas para a inova~ao tecnol6gica. 
E importante destacar que, apesar de destinados a determinados laboratories, todos os equipamentos serao 
utilizados dentro de uma nova cultura academica implantada com a cria~iio do LIMCET, voltada para a pesquisa, 
desenvolvimento e inova~§o tecnol6gica, de forma que ter§o seu uso compartilhado e os respectivos laborat6rios 
poderao ser utilizados por todos os grupos de pesquisa da UFBA. 
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1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Lilian Maria Tosta Simplicia Rodrigues 

Titnla~ao: Doutor I A1·ea de Atna~ao/EstJeciali za~ao: UFB.AJBrasil/2009 

lnstitui ~5o/P ais/ An o: UFB.AJBrasil/2009 I Classifi ca~()o CNPQ: -
' 

. . ,,_ 
~~IMCET·N • Labotatonos lllleytallos e Mulllftmct0/1.1/S em Ctellctas Exat:Js e 1/a Tetta • N 

Equipe Cientifica 

PanicitHmte: Rosangela Regia Lima Vidal 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EstJeciali za~iio: UFRN/Brasil/2006 

lustitnl~ao/Pais/Au o : UFRN/Brasil/2006 I Classifica~ao CNPQ: -

' 
.. '" [pMcET-N - L.1boratorros lllleyra11os e Mulllftmcrorrars em Crerrc~1s Exatas e 1/a Tetta - N 

Equipe Cientifica 

PanicitHmte: Nadia Mamede Jose 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: UNICAMP/BRASIU2002 

lnstitui ~iio/Pafs/Ano: UNICAMP/BRASIU2002oMateriai I Classifi ca~iio CNPQ: -
l tMCET-N' - L.1bot.11orios lllleyt.11ios e Multiftmcio11.1is em Cie11ci.1S Ex.1t.1s e 1/.1 T ett.1 -N 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Arthur Mascarenhas 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~ao/Estleciali za~ao: UNICAMP/Brasil/2003 

lnstitui ~ao/Pafs/An o: Catalise e Qufmica lnorganica I Classifi ca~iio CNPQ: 

[ IMCET·N • L.1bor.1tor/os lllleyt.111os e Multlftmcloll.11s em CUmci.1S Ex.1t.1s e 1/.1 Tett.1 • N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Fabio Gorzoni Doro 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EstJeciali za~iio: USP/Brasil/2008 

lustitul~ao/Pais/ Au o: USP/Brasil/2008 I Classifica~ao CNPQ: -

' 
.. '" IPMCET-N - L.1boratorros lllleyra11os e Mulllfmrcrorrars em Crerrc~1s Exat.1s e 1/.1 T etta - N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Maria Luiza dos Santos Correa 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Catalise 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: UNICAMP/BRASIU1997 I Classifi ca~iio CNPQ: -
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1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

j iMCET-N' - L.1bor.1torios lllleyr.1(/os e Muitiftmciou.1is em Cieuci.u £)(,11.15 e (/.1 T ett.1 -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHlnte: Marcos Malta dos Santos 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1Jecializa~iio: Materiais/Eietroqufmica 

lnstitui~iio/Pais!Ano: USP/Brasil/2004 I Classifica~iio CNP Q: 

' ' -jpMcET-N -Laboratorlos Jmeyta(/os e Multlfuuclouals em Cleucl.1s E)(atas e (/a T etta -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHIIlte: Vera Lucia Cancio Souza Santos 

Titula ~ii o: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Eslte cializa ~ii o: Oceanografia 

lnstitui~iio/Pais!Ano: University of I Classifica~iio CNPQ: 

j JMCEToN o Labor.11orios /llleyr.1(/os e Multiftmcio11.1is em Cieucias £)(,11.1S e (/.1 Tett.1 oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Carlos A D. Lentini 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1teciali za~iio: Oceanografia Ffsica 

lnstitui ~ii o/P a is! An o: U. Miami/USA/2003 I Classifi ca~iio CNPQ: -
' 

. . "-j~JMCEToN o Laborato11os lllleyta(/os e Multrftmctollats em CteiiCU/S E)(al.'ls e (i:! Tetta oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Adriane Viana do Rosario 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Esltecializa~iio: Oceanografia Geologica 

lnstitul~iio/Paisl An o: UFSCAR/Brasil/2002 I Classifica~ao CNPQ: -

' 
. . "-[pMcET -N - Laboratonos /rrteyra(/os e Multrfullctollars em Cre11Ck1S E)(atas e (/a T etta - N 

Equlpe Clentifica 

Paniciltante: Antonio Fernando de Souza Queiroz 

Titula~iio: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Eslte cializa~iio: Geoqufmica Ambiental 

lnstitui~iio/Pais!Ano: ULP/F ran~a/1 992 I Classifica~iio CNPQ: -

jpMCEToN o Labor.11orios /rrteyr.1(/os e Multifrmcio11.1is em Cie11cias £)(,11.1S e (/.1 Tett.1 oN 
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1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

Equipe Cientifica 

Panici11ante: Olivia Maria Cordeiro de Oliveira 

Titnla~ao: Doutor I A1·ea de Atna~ao/Es11eciali za~ao: Geoqufmica Ambientai/Geoqufmica 

lnstitni ~ao/P afs/An o: UFF /Brasil/2000 I Classifi ca~()o CNPQ: -
' 

. . ,,_ 
~~IMCET·N • Labotatonos lllleytallos e Mulllftmct0/1.1/S em Ctellctas Exat:Js e 1/a Tetta • N 

Equipe Cientifica 

Panici1Hmte: Soraia Teixeira Brand§o 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iio/ESIJeciali za~iio: Cinetica e Catalise 

lustitnl~ao/Pais/Au o : UNIVERSIDADE DE MILAO/ I Classifica~ao CNPQ: -

' 
.. '" [pMcET-N - L.1boratorros lllleyra11os e Mulllftmcrorrars em Crerrc~1s Exatas e 1/a Tetta - N 

Equipe Cientifica 

PaniciiHlllte: Emerson Andrade Salles 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Cinetica e Catalise 

lnstitui ~iio/Pafs/Ano: Universite Paris VII/Fran~a /1996 I Classifi ca~iio CNPQ: -
l tMCET-N' - L.1bot.11orios lllleyt.11ios e Multiftmcio11.1is em Cie11ci.1S Ex.1t.1s e 1/.1 T ett.1 -N 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Maria da Gra~a Martins Carneiro da Rocha 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~ao/Estleciali za~ao: Cinetica e Catalise 

lnstitui ~ao/Pafs/An o: Universite Claude Bernarde Lyon I Classifi ca~iio CNPQ: 

[ IMCET·N • L.1bor.1tor/os lllleyt.111os e Multlftmcloll.11s em CUmci.1S Ex.1t.1s e 1/.1 Tett.1 • N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Valeria Cristina Fernandes 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EsjJeciali za~iio: Eletroqufmica 

lustitnl~ao/Pais/Au o : UFSCAR/Brasil/2008 I Classifica~ao CNPQ: -

' 
.. '" IPMCET-N - L.1boratorros lllleyra11os e Mulllfmrcrorrars em Crerrc~1s Exat.1s e 1/.1 T etta - N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Soraia F reaza Lobo 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Ensino da Qufmica 

lnstitui ~ii o/Pafs/ An o: UFBA/Brasil/2004 I Classifi ca~iio CNPQ: -
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1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

j iMCET-N' - L.1bor.1torios lllleyr.1(/os e Muitiftmciou.1is em Cieuci.u £)(,11.15 e (/.1 T ett.1 -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHlnte: Nelson Rui Ribas Bejarano 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1Jecializa~iio: Ensino de Ciencias 

lnstitui~iio/Pais!Ano: USP/Brasil/2001 I Classifica~iio CNP Q: 

' ' -jpMcET-N -Laboratorlos Jmeyta(/os e Multlfuuclouals em Cleucl.1s E)(atas e (/a T etta -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHIIlte: Edilson Fortuna Moradillo 

Titula ~ii o: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Eslte cializa~iio: Ensino-Aprendizagem em Quimica 

lnstitui~iio/Pais!Ano: UFBA!Brasil/2010 I Classifica~iio CNPQ: 

j JMCEToN o Labor.11orios /llleyr.1(/os e Multiftmcio11.1is em Cieucias £)(,11.1S e (/.1 Tett.1 oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Jose Luis de Paula Barros Silva 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1teciali za~iio: Ensino-Aprendizagem em Qufmica 

lnstitui ~ii o/P a is! An o: UFBA!Brasil/2004 I Classifi ca~iio CNPQ: -
' 

. . "-j~JMCEToN o Laborato11os lllleyta(/os e Multrftmctollats em CteiiCU/S E)(al.'ls e (i:! Tetta oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Thierry Jacques Lemaire 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Esltecializa~iio: lnstrumentagao em Fisica 

lnstitul~iio/Pais! An o: Universite d Aix Marseille I Classifica~iio CNPQ: -

' 
.. "-[pMcET -N - Laboratonos /rrteyra(/os e Multrfullctollars em Cre11Ck1S E)(atas e (/a T etta - N 

Equlpe Clentifica 

Paniciltante: Martins Dias de Cerqueira 

Titula ~ii o: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Eslte cializa~iio: Quimica Organica 

lnstitui~iio/Pais!Ano: UFBAIBRASIL/2009 I Classifica~iio CNPQ: -

jpMCEToN o Labor.11orios /rrteyr.1(/os e Multifrmcio11.1is em Cie11cias £)(,11.1S e (/.1 Tett.1 oN 
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1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

Equipe Cientifica 

Panici11ante: Wilson Araujo Lopes 

Titnla~ao: Doutor I A1·ea de Atna~ao/Es11eciali za~ao: Qufmica Organica 

lnstitni ~ao/P ais/An o: UFBA/Brasil/2007 I Classifi ca~()o CNPQ: -
' 

. . ,,_ 
~~IMCET·N • Labotatonos lllleytallos e Mulllftmct0/1.1/S em Ctellctas Exat:Js e 1/a Tetta • N 

Equipe Cientifica 

Panici1Hmte: Regina Maria Geris dos Santos 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iio/ESIJeciali za~iio: Qufmica Organica 

lustitnl~ao/Pais/Au o : UFSCar/Brasil/2003 I Classifica~ao CNPQ: -

' 
.. '" [pMcET-N - L.1boratorros lllleyra11os e Mulllftmcrorrars em Crerrc~1s Exatas e 1/a Tetta - N 

Equipe Cientifica 

PaniciiHlllte: Elisangela Fabiana Boffo 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Qufmica Organica 

lnstitui ~iio/Pais/Ano: UFSCar/Brasil/2009 I Classifi ca~iio CNPQ: -
l tMCET-N' - L.1bot.11orios illleyt.11ios e Multiftmcio11.1is em Cie11ci.1S Ex.1t.1s e 1/.1 T ett.1 -N 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Frederico Guare Cruz 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~ao/Estleciali za~ao: Qufmica Organica 

lnstitui ~ao/Pais/An o: USP/Brasil/1991 I Classifi ca~iio CNPQ: 

[ IMCET·N • L.1bor.1tor/os lllleyt.111os e Multlftmcloll.11s em CUmci.1S Ex.1t.1s e 11.1 Tett.1 • N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Dirceu Martin 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EsjJeciali za~iio: Qufmica Organica 

lustitnl~ao/Pais/Au o : USP/Brasil/1 996 I Classifica~ao CNPQ: -

' 
.. '" IPMCET-N - L.1boratorros lllleyra11os e Mulllfmrcrorrars em Crerrc~1s Exat.1s e 11.1 T etta - N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Mauricio Morass Victor 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Qufmica Organica 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: Unicamp/Brasil/2000 I Classifi ca~iio CNPQ: -
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1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

j iMCET-N' - L.1bor.1torios lllleyr.1(/os e Muitiftmciou.1is em Cieuci.u £)(,11.15 e (/.1 T ett.1 -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHlnte: Claudia Rocha Martins 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1Jecializa~iio: Qufmica Analftica 

lnstitui~iio/Pais!Ano: UFB.AJBrasil/2000 I Classifica~iio CNPQ: 

' ' -jpMcET-N -Laboratorlos Jmeyta(/os e Multlfuuclouals em Cleucl.1s E)(atas e (/a T etta -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHIIlte: Alailson Falcao Dantas 

Titula~iio: Doutor I At·ea de Atua~iio/Esltecializa~iio: Qufmica Analftica 

lnstitui~iio/Pais!Ano: UFB.AJBrasil/2005 I Classifica~iio CNPQ: 

j JMCEToN o Labor.11orios /llleyr.1(/os e Multiftmcio11.1is em Cieucias £)(,11.1S e (/.1 Tett.1 oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Ana Maria Pinto dos Santos 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1teciali za~iio: Qufmica Analftica 

lnstitui ~ii o/P a is! An o: UFB.AJBrasil/2006 I Classifi ca~iio CNPQ: -
' 

. . " -j~JMCEToN o Laborato11os lllleyta(/os e Multrftmctollats em CteiiCU/S E)(al.'ls e (i:! Tetta oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Neyla Margarida Lopo de Araujo 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Esltecializa~iio: Qufmica Analftica 

lnstitul~iio/Pais! An o: UFB.AJBrasil/2007 I Classifica~ao CNPQ: -

' 
.. "-[pMcET -N - Laboratonos /llleyra(/os e Multtfmtctollats em Cte11Ck1S E)(atas e (/a T etta - N 

Equlpe Clentifica 

Paniciltante: Ucia Passos dos Santos Cruz 

Titula~iio: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Esltecializa~iio: Qufmica Analftica 

lnstitui~iio/Pais!Ano: UFB.AJBrasil/2007 I Classifica~iio CNPQ: -

jpMCEToN o Labor.11orios /llleyr.1(/os e Multifmrcio11.1is em Cie11cias £)(,11.1S e (/.1 Tett.1 oN 
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1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

Equipe Cientifica 

Panici11ante: Maria da Concei~ao Marinho Oki 

Titnla~ao: Doutor I A1·ea de Atna~ao/Es1Jeciali za~ao: Qufmica lnorg§nica 

lnstitni ~ao/P ais/An o: UFBS/Brasil/2006 I Classifi ca~()o CNPQ: -
' 

. . , __ 

~~IMCET·N • Labotatonos lllleytallos e Mulllftmct0/1.1/S em Ctellctas Exat:Js e 1/a Tetta • N 

Equipe Cientifica 

PaniciiHIIlte: V§nia Palmeira Campos 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iio/ESIJeciali za~iio: Qufmica Atmosferica 

lustitnl~ao/Pais/Au o : UFBA/Brasil/1996 I Classifica~ao CNPQ: -

' 
.. '" [pMcET-N - L.1boratorros lllleyra11os e Mulllftmcrorrars em Crerrc~1s Exatas e 1/a Tetta - N 

Equipe Cientifica 

PaniciiHlllte: Renata Galvao de Lima 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Qufmica Bio-lnorg§nica 

lnstitui ~iio/Pais/Ano: USP/Brasil/2006 I Classifi ca~iio CNPQ: -
l tMCET·N· • L.1bot.11orios lllleyt.11ios e Multiftmcio11.1is em Cie11ci.1S Ex.1t.1s e 1/.1 T ett.1 • N 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Sergio Telles de Oliva 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~ao/Estleciali za~ao: Qufmica Analftica Ambiental 

lnstitui ~ao/Pais/An o: UFBA/Brasil/2006 I Classifi ca~iio CNPQ: 

[ IMCET·N • L.1bor.1tor/os lllleyt.111os e Multlftmcloll.11s em CUmci.1S Ex.1t.1s e 1/.1 Tett.1 • N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Tania Mascarenhas Tavares 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EstJeciali za~iio: Qufmica Analftica Ambiental 

lustitnl~ao/Pais/Au o : USP/Brasil/1 990 I Classifica~ao CNPQ: -

' 
.. '" IPMCET·N • L.1boratorros lllleyra11os e Mulllfmrcrorrars em Crerrc~1s Exat.1s e 1/.1 T etta · N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Jaime Soares Boaventura Filho 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Celulas a 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: University of Delaware/USA/1939 I Classifi ca~iio CNPQ: . 
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1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

j iMCET-N' - L.1bor.1torios lllleyr.1(/os e Muitiftmciou.1is em Cieuci.u £)(,11.15 e (/.1 T ett.1 -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHlnte: Isabel Cristina Rigoli 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1Jecializa~iio: Ffsico-qufmica 

lnstitui~iio/Pais!Ano: USP/Brasil/2005 I Classifica~iio CNPQ: 

' ' -jpMcET-N -Laboratorlos Jmeyta(/os e Multlfuuclouals em Cleucl.1s E)(atas e (/a T etta -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHIIlte: Luiz Augusto Carvalho Malbouisson 

Titula ~ii o: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Eslte cializa~iio: Ffsica Atomica e Molecular 

lnstitui~iio/Pais!Ano: CBPF /Brasil/1985 I Classifica~iio CNPQ: 

j JMCEToN o Labor.11orios /llleyr.1(/os e Multiftmcio11.1is em Cieucias £)(,11.1S e (/.1 Tett.1 oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Edmar Moraes do Nascimento 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1teciali za~iio: Ffsica Atomica e Molecular 

lnstitui ~ii o/P a is! An o: UFSCAR/Brasil/2003 I Classifi ca~iio CNPQ: -
' . -

, __ 

j~JMCEToN o Laborato11os lllleyta(/os e Multrftmctollats em CteiiCU/S E)(al.'ls e (i:! Tetta oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Antonio Moreira Cerqueira Sobrinho 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Esltecializa~iio: Ffsica Atomica e Molecular 

lnstitul~iio/Pais! An o: UFSCAR/Brasil/2004 I Classifica~ao CNPQ: -

' . ' "" [pMcET -N - Laboratonos /rrteyra(/os e Multrfullctollars em Cre11Ck1S E)(atas e (/a T etta - N 

Equlpe Clentifica 

Paniciltante: Luiz Antonio Vieira Mendes 

Titula~iio: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Eslte cializa~iio: Ffsica Atomica e Molecular 

lnstitui~iio/Pais!Ano: UFF-Brasii/Univer. Paris-Sud XI- I Classifica~iio CNPQ: -

jpMCEToN o Labor.11orios /rrteyr.1(/os e Multifrmcio11.1is em Cie11cias £)(,11.1S e (/.1 Tett.1 oN 
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1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Aline Medina dos Santos 

Titnla~ao: Aline Medina I A1·ea de Atna~ao/EstJeciali za~ao: Ffsica At8mica e Molecular 

lnstitni ~ao/P ais/An o: UFRJ-Brasii/Univer. Paris-Sud XI- I Classifi ca~()o CNPQ: . 

' 
. . , .. ~~IMCET·N • Labotatonos lllleytallos e Mulllftmct0/1.1/S em Ctellctas Exat:Js e 1/a Tetta • N 

Equipe Cientifica 

PanicitHmte: Angelo Marconi Maniero 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EstJeciali za~iio: Fisica Atomica e Molecular 

lustitnl~ao/Pais/Au o : UnB/Brasil/2003 I Classifica~ao CNPQ: . 

' 
.. , .. 

[pMcET·N • L.1boratorros lllleyra11os e Mulllftmcrorrars em Crerrc~1s Exatas e 1/a Tetta • N 

Equipe Cientifica 

PanicitHmte: Jose David Mangueira Vianna 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Ffsica At6mica e Molecular 

lnstitui ~iio/Pais/Ano: Univ. Genebra/Sufga/1 973 I Classifi ca~iio CNPQ: . 

l tMCET·N· • L.1bot.11orios lllleyt.11ios e Multiftmcio11.1is em Cie11ci.1S Ex.1t.1s e 1/.1 T ett.1 • N 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Marcus Vinicius Santos da Silva 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~ao/Estleciali za~ao: Ffsica da Materia Condensada 

lnstitui ~ao/Pais/An o: UFBA/Brasil/2011 I Classifi ca~iio CNPQ: 

[ IMCET·N • L.1bor.1tor/os lllleyt.111os e Multlftmcloll.11s em CUmci.1S Ex.1t.1s e 1/.1 Tett.1 • N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Ossamu Nakamura 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EstJeciali za~iio: Ffsica da Materia Condensada 

lustitnl~ao/Pais/Au o : UNICAMP/Brasil/1 991 I Classifica~ao CNPQ: . 

' 
.. , .. 

IPMCET·N • L.1boratorros lllleyra11os e Mulllfmrcrorrars em Crerrc~1s Exat.1s e 1/.1 T etta · N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Denis Gilbert Francis David 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Ffsica da Materia Condensada 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: Univ. Caen/F ranga/1979 I Classifi ca~iio CNPQ: . 

Versao: 1 99 



1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

j iMCET-N' - L.1bor.1torios lllleyr.1(/os e Muitiftmciou.1is em Cieuci.u £)(,11.15 e (/.1 T ett.1 -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHlnte: Luciano Melo Abreu 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1Jecializa~iio: Ffsica das Partfculas e Campos 

lnstitui~iio/Pais!Ano: CBPF /Brasil/2005 I Classifica~iio CNPQ: 

' ' -jpMcET-N -Laboratorlos Jmeyta(/os e Multlfuuclouals em Cleucl.1s E)(atas e (/a T etta -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHIIlte: Esdras Santana dos Santos 

Titula~iio: Doutor I At·ea de Atua~iio/Esltecializa~iio: Ffsica das Partfculas e Campos 

lnstitui~iio/Pais!Ano: UNESP/Brasil/2003 I Classifica~iio CNPQ: 

j JMCEToN o Labor.11orios /llleyr.1(/os e Multiftmcio11.1is em Cieucias £)(,11.1S e (/.1 Tett.1 oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Fernando Martins Carvalho 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1teciali za~iio: Ffsica das Partfculas e Campos 

lnstitui ~ii o/P a is! An o: University of I Classifi ca~iio CNPQ: -
' 

. . " -j~JMCEToN o Laborato11os lllleyta(/os e Mulllftmctollats em CteiiCU/S E)(al.'ls e (i:! Tetta oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: lracema Reimao 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Esltecializa~iio: Cat<ilise e Qufmica lnorgilnica 

lnstitul~iio/Pais! An o: USP/Brasil/1 986 I Classifica~iio CNPQ: 2 

' 
.. "-[pMcET -N - Laboratonos /llleyra(/os e Multtfmtctollats em Cte11Ck1S E)(atas e (/a T etta - N 

Equlpe Clentifica 

Paniciltante: Vanessa Hatje 

Titula~iio: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Esltecializa~iio: Oceanografia 

lnstitui~iio/Pais!Ano: Universidade de Sidnei, I Classifica~iio CNPQ: 2 

jpMCEToN o Labor.11orios /llleyr.1(/os e Multifmrcio11.1is em Cie11cias £)(,11.1S e (/.1 Tett.1 oN 

Versao: 1 100 



1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

Equipe Cientifica 

Panici11ante: Mauro Cirano 

Titnla~ao: Doutor I A1·ea de Atna~ao/Es11eciali za~ao: Oceanografia Ffsica 

lnstitui ~5o/Pais/ An o: UNSW/2000 I Classifi ca~()o CNPQ: 2 

' 
. . ,,_ 

~~IMCET·N • Labotatonos lllleytallos e Mulllftmct0/1.1/S em Ctellctas Exat:Js e 1/a Tetta • N 

Equipe Cientifica 

PaniciiHIIlte: Altair de Jesus Machado 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iio/ESIJeciali za~iio: Oceanografia Geologica 

lustitnl~ao/Pais/Auo : UFRGS/1981 I Classifica~ao CNPQ: 2 

' 
.. '" [pMcET-N - L.1boratorros lllleyra11os e Mulllftmcrorrars em Crerrc~1s Exatas e 1/a Tetta - N 

Equipe Cientifica 

PaniciiHlllte: Ruy Kanji Papa de Kikuchi 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Oceanografia Geol6gica 

lnstitui ~iio/Pais/Ano: UFBA/Brasil/2000 I Classifi ca~iio CNPQ: 2 

l tMCET-N' - L.1bot.11orios illleyt.11ios e Multiftmcio11.1is em Cie11ci.1S Ex.1t.1s e 1/.1 T ett.1 -N 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Simone Cerqueira Cruz 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~ao/Estlecializa~ao: Geologia 

lnstitui ~ao/Pais/Ano: UFOP/2004 I Classifi ca~iio CNPQ: 2 

[ IMCET·N • L.1bor.1tor/os lllleyt.111os e Multlftmcloll.11s em CUmci.1S Ex.1t.1s e 1/.1 Tett.1 • N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Luiz C~sar Correa-Gomes 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EstJeciali za~iio: Geologia 

lustitul~ao/Pais/ Au o: Unicamp/Brasil/2000 I Classifica~ao CNPQ: 2 

' 
.. '" IPMCET-N - L.1boratorros lllleyra11os e Mulllfmrcrorrars em Crerrc~1s Exat.1s e 1/.1 T etta - N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Amin Bassrei 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Geoffsica Aplicada 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: UFBA/1990 I Classifi ca~iio CNPQ: 2 

Versao: 1 101 



1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

j iMCET-N' - L.1bor.1torios lllleyr.1(/os e Muitiftmciou.1is em Cieuci.u £)(,11.15 e (/.1 T ett.1 -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHlnte: Reynam Pestana 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1Jecializa~iio: Geofisica Aplicada 

lnstitui~iio/Pais!Ano: UFB.A/1988 I Classifica~iio CNP Q: 2 

' ' -jpMcET-N -Laboratorlos Jmeyta(/os e Multlfuuclouals em Cleucl.1s E)(atas e (/a T etta -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHIIlte: Clemente Tanajura 

Titula ~ii o: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Eslte cializa~iio: Meterologia 

lnstitui~iio/Pais!Ano: U. Maryland/USA/1996 I Classifica~iio CNPQ: 2 

j JMCEToN o Labor.11orios /llleyr.1(/os e Multiftmcio11.1is em Cieucias £)(,11.1S e (/.1 Tett.1 oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Manoel Jeronimo Moreira Cruz 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1teciali za~iio: Petrologia/Geoqufmica Ambiental 

lnstitui ~ii o/P a is! An o: Universite Pierre & Marie Curie, I Classifi ca~iio CNPQ: 2 

' 
. . "-j~JMCEToN o Laborato11os lllleyta(/os e Multrftmctollats em CteiiCU/S E)(al.'ls e (i:! Tetta oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Maria do Carmo Rangel Santos Varela 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Esltecializa~iio: Cinetica e Cat<ilise 

lnstitul~iio/Pais! An o: Universite Claude Bernarde Lyon I Classifica~iio CNPQ: 2 

' . ' "-[pMcET -N - Laboratonos /rrteyra(/os e Multrfullctollars em Cre11Ck1S E)(atas e (/a T etta - N 

Equlpe Clentifica 

Paniciltante: Silvio do Desterro Cunha 

Titula ~ii o: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Eslte cializa~iio: Quimica Organica 

lnstitui~iio/Pais!Ano: Unicamp/Brasil/1 999 I Classifica~iio CNPQ: 2 

jpMCEToN o Labor.11orios /rrteyr.1(/os e Multifrmcio11.1is em Cie11cias £)(,11.1S e (/.1 Tett.1 oN 

Versao: 1 102 



1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Leonardo Sena Gomes Teixeira 

Titnla~ao: Doutor I A1·ea de Atna~ao/EstJeciali za~ao: Qufmica Analftica 

lnstitni ~ao/P ais/An o: UFBA/Brasil/2001 I Classifi ca~()o CNPQ: 2 

' 
. . ,,_ 

~~IMCET·N • Labotatonos lllleytallos e Mulllftmct0/1.1/S em Ctellctas Exat:Js e 1/a Tetta • N 

Equipe Cientifica 

PanicitHmte: Heloysa M. C. Andrade 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EstJeciali za~iio: Qufmica Analftica 

lustitnl~ao/Pais/Au o : USP/Brasil/1 986 I Classifica~ao CNPQ: 2 

' 
.. '" [pMcET-N - L.1boratorros lllleyra11os e Mulllftmcrorrars em Crerrc~1s Exatas e 1/a Tetta - N 

Equipe Cientifica 

PanicitHmte: Maria das Gragas Andrade Korn 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EsjJecializa~ao: Qufmica Analftica 

lnstitui ~iio/Pais/Ano: USP/Brasil/1996 I Classifi ca~iio CNPQ: 2 

l tMCET-N' - L.1bot.11orios illleyt.11ios e Multiftmcio11.1is em Cie11ci.1S Ex.1t.1s e 1/.1 T ett.1 -N 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Gisele Olimpio da Rocha 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~ao/Estleciali za~ao: Qufmica Analftica 

lnstitui ~ao/Pais/An o: Universidade Estadual Paulista I Classifi ca~iio CNPQ: 2 

[ IMCET·N • L.1bor.1tor/os lllleyt.111os e Multlftmcloll.11s em CUmci.1S Ex.1t.1s e 1/.1 Tett.1 • N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Zenis Novais Rocha 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EstJeciali za~iio: Qufmica lnorganica 

lustitnl~ao/Pais/Au o : UNESP/Brasil/1995 I Classifica~ao CNPQ: 2 

' 
.. '" IPMCET-N - L.1boratorros lllleyra11os e Mulllfmrcrorrars em Crerrc~1s Exat.1s e 1/.1 T etta - N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Kleber Queiroz Ferreira 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Qufmica lnorganica 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: USP/Brasil/2004 I Classifi ca~iio CNPQ: 2 
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1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

j iMCET-N' - L.1bor.1torios lllleyr.1(/os e Muitiftmciou.1is em Cieuci.u £)(,11.15 e (/.1 T ett.1 -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHlnte: Luciana Almeida da Silva 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1Jecializa~iio: Qufmica de Materiais 

lnstitui~iio/Pais!Ano: UFB.AJBrasil/2001 I Classifica~iio CNPQ: 2 

' ' -jpMcET-N -Laboratorlos Jmeyta(/os e Multlfuuclouals em Cleucl.1s E)(atas e (/a T etta -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHIIlte: Suani Tavares Rubim de Pinho 

Titula~iio: Doutor I At·ea de Atua~iio/Esltecializa~iio: Ffsica Estatfstica 

lnstitui~iio/Pais!Ano: USP/Brasil/1998 I Classifica~iio CNPQ: 2 

j JMCEToN o Labor.11orios /llleyr.1(/os e Multiftmcio11.1is em Cieucias £)(,11.1S e (/.1 Tett.1 oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Jose Garcia Vivas Miranda 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1teciali za~iio: Ffsica Estatfstica 

lnstitui ~ii o/P a is! An o: Univ. La Coruna/Espanha/2000 I Classifi ca~5o CNPQ: 2 

' 
. . " -j~JMCEToN o Laborato11os lllleyta(/os e Multrftmctollats em CteiiCU/S E)(al.'ls e (i:! Tetta oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Roberto Rivelino de Melo Moreno 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Esltecializa~iio: Ffsica Atomica e Molecular 

lnstitul~iio/Pais! An o: USP/Brasil/2003 I Classifica~5o CNPQ: 2 

' 
.. "-[pMcET -N - Laboratonos /llleyra(/os e Multtfmtctollats em Cte11Ck1S E)(atas e (/a T etta - N 

Equlpe Clentifica 

Paniciltante: Frederico Vasconcellos Prudente 

Titula~iio: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Esltecializa~iio: Ffsica Atomica e Molecular 

lnstitui~iio/Pais!Ano: UnB/Brasil/1 999 I Classifica~iio CNPQ: 2 

jpMCEToN o Labor.11orios /llleyr.1(/os e Multifmrcio11.1is em Cie11cias £)(,11.1S e (/.1 Tett.1 oN 

Versao: 1 104 



1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

Equipe Cientifica 

Panici11ante: Ricardo dos Reis Teixeira Marinho 

Titnla~ao: Doutor I A1·ea de Atna~ao/Es1Jeciali za~ao: Ffsica At8mica e Molecular 

lnstitni ~ao/P ais/An o: UnB/Brasii/2003Fisica Atomica e I Classifi ca~()o CNPQ: 2 

' 
. . ,,_ 

~~IMCET·N • Labotatonos lllleytallos e Mulllftmct0/1.1/S em Ctellctas Exat:Js e 1/a Tetta • N 

Equipe Cientifica 

Panici1Hmte: Fernando de Brito Mota 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iio/ESIJeciali za~iio: Fisica da Materia Condensada 

lustitnl~ao/Pais/Au o : USP/Brasil/1 999 I Classifica~ao CNPQ: 2 

' 
.. '" [pMcET-N - L.1boratorros lllleyra11os e Mulllftmcrorrars em Crerrc~1s Exatas e 1/a Tetta - N 

Equipe Cientifica 

PaniciiHlllte: Jailton Souza de Almeida 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Ffsica da Materia Condensada 

lnstitui ~iio/Pais/Ano: Univ. Uppsala/Suecia/2006 I Classifi ca~iio CNPQ: 2 

l tMCET-N' - L.1bot.11orios lllleyt.11ios e Multiftmcio11.1is em Cie11ci.1S Ex.1t.1s e 1/.1 T ett.1 -N 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: luri Muniz Pepe 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~ao/EsjJeciali za~ao: Ffsica da Materia Condensada 

lnstitui ~ao/Pais/An o: Univ. Catholique de I Classifi ca~iio CNPQ: 2 

[ IMCET·N • L.1bor.1tor/os lllleyt.111os e Multlftmcloll.11s em CUmci.1S Ex.1t.1s e 1/.1 Tett.1 • N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Milton Jose Porsani 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EsjJeciali za~iio: Geoffsica Aplicada 

lustitnl~ao/Pais/Au o : UFBA/Brasil/1986 I Classifica~ao CNPQ: 1A 

' 
.. '" IPMCET-N - L.1boratorros lllleyra11os e Mulllfmrcrorrars em Crerrc~1s Exat.1s e 1/.1 T etta - N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Jose Maria Landim Dominguez 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Geologia/Oceanografia Geol6gica 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: U. Miami/USA/1987 I Classifi ca~iio CNPQ: 1A 
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1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

j iMCET-N' - L.1bor.1torios lllleyr.1(/os e Muitiftmciou.1is em Cieuci.u £)(,11.15 e (/.1 T ett.1 -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHlnte: Sergio Luis Costa Ferreira 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1Jecializa~iio: Qufmica Analftica 

lnstitui~iio/Pais!Ano: PUC-RJ/Brasil/1990 I Classifica~iio CNP Q: 1A 

' ' -jpMcET-N -Laboratorlos Jmeyta(/os e Multlfuuclouals em Cleucl.1s E)(atas e (/a T etta -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHIIlte: Jailson Bittencourt de Andrade 

Titula ~ii o: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Eslte cializa~iio: Qufmica Analftica 

lnstitui~iio/Pais!Ano: PUC-RJ/Brasil/1 985 I Classifica~iio CNPQ: 1A 

j JMCEToN o Labor.11orios /llleyr.1(/os e Multiftmcio11.1is em Cieucias £)(,11.1S e (/.1 Tett.1 oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Antonio Ferreira da Silva 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1teciali za~iio: Ffsica da Materia Condensada 

lnstitui ~ii o/P a is! An o: Univ. Linkoping/Suecia/1979 I Classifi ca~iio CNPQ: 1A 

' . -
, __ 

j~JMCEToN o Laborato11os lllleyta(/os e Multrftmctollats em CteiiCU/S E)(al.'ls e (i:! Tetta oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Olivar Ant6nio Lima de Lima 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Esltecializa~iio: Geoffsica Aplicada 

lnstitul~iio/Pais! An o: UFBA/Brasil/1979 I Classifica~ao CNPQ: 18 

' . ' "" [pMcET -N - Laboratonos /rrteyra(/os e Multrfullctollars em Cre11Ck1S E)(atas e (/a T etta - N 

Equlpe Clentifica 

Paniciltante: Zelinda Margarida de Andrade Nery Leao 

Titula~iio: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Eslte cializa~iio: Oceanografia Geologica 

lnstitui~iio/Pais!Ano: U. Miami/USA/1982 I Classifica~iio CNPQ: 1C 

jpMCEToN o Labor.11orios /rrteyr.1(/os e Multifrmcio11.1is em Cie11cias £)(,11.1S e (/.1 Tett.1 oN 

Versao: 1 106 



1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

Equipe Cientifica 

Panici11ante: Michael Holz 

Titnla~ao: Ooutor I A1·ea de Atna~ao/Es11eciali za~ao: Geologia 

lnstitni ~ao/P ais/An o: UFRGS/1981 I Classifi ca~()o CNPQ: 1C 

' 
. . ,,_ 

~~IMCET·N • Labotatonos lllleytallos e Mulllftmct0/1.1/S em Ctellctas Exat:Js e 1/a Tetta • N 

Equipe Cientifica 

Panici1Hmte: Roberto Fernandes Silva Andrade 

Titul a~iio: Ooutor I Area de Atua~iio/ESIJeciali za~iio: Fisica Estatistica 

lustitnl~ao/Pais/Au o : Univ. Regensburg/Aiemanha/1981 I Classifica~ao CNPQ: 1C 

' 
.. '" [pMcET-N - L.1boratorros lllleyra11os e Mulllftmcrorrars em Crerrc~1s Exatas e 1/a Tetta - N 

Equipe Cientifica 

PaniciiHlllte: Abilio Carlos da Silva Pinto Bittencourt 

Titula~ao: Mestre I Area de Atua~ao/EsjJecializa~ao: Oceanografia Geol6gica 

lnstitui ~iio/Pais/Ano: UFBA/1972 I Classifi ca~iio CNPQ: 10 

l tMCET-N' - L.1bot.11orios lllleyt.11ios e Multiftmcio11.1is em Cie11ci.1S Ex.1t.1s e 1/.1 T ett.1 -N 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Johildo Salomao Figueiredo Barbosa 

Titula~ao: Ooutor I Area de Atna~ao/Estleciali za~ao: Geologia 

lnstitui ~ao/Pais/An o: U. Paris/Fran~a/1986 I Classifi ca~iio CNPQ: 10 

[ IMCET·N • L.1bor.1tor/os lllleyt.111os e Multlftmcloll.11s em CUmci.1S Ex.1t.1s e 1/.1 Tett.1 • N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Aroldo Misi 

Titula~iio: Ooutor I Area de Atua~iio/EsjJeciali za~iio: Geologia 

lustitnl~ao/Pais/Au o : UFBA/1 979 I Classifica~ao CNPQ: 10 

' 
.. '" IPMCET-N - L.1boratorros lllleyra11os e Mulllfmrcrorrars em Crerrc~1s Exat.1s e 1/.1 T etta - N 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mala Hermida 

Titula~ao: Ooutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Espectroscopia 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: University of Sussex/UK/1993 I Classifi ca~iio CNPQ: 10 

Versao: 1 107 



1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

j iMCET-N' - L.1bor.1torios lllleyr.1(/os e Muitiftmciou.1is em Cieuci.u £)(,11.15 e (/.1 T ett.1 -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHlnte: Jorge Mauricio David 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1Jecializa~iio: Qufmica Organica 

lnstitui~iio/Pais!Ano: USP/Brasil/1991 I Classifica~iio CNP Q: 10 

' ' -jpMcET-N -Laboratorlos Jmeyta(/os e Multlfuuclouals em Cleucl.1s E)(atas e (/a T etta -N 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHIIlte: Leonardo Sena Gomes Teixeira 

Titula ~ii o: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Eslte cializa~iio: Qufmica Analftica 

lnstitui~iio/Pais!Ano: UFBA!Brasil/2001 I Classifica~iio CNPQ: 10 

j JMCEToN o Labor.11orios /llleyr.1(/os e Multiftmcio11.1is em Cieucias £)(,11.1S e (/.1 Tett.1 oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Pedro Afonso de Paula Pereira 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1teciali za~iio: Qufmica Analftica Ambiental 

lnstitui ~ii o/P a is! An o: UFBA!Brasil/1 997 I Classifi ca~iio CNPQ: 10 

' 
. . "-j~JMCEToN o Laborato11os lllleyta(/os e Mulllftmctollats em CteiiCU/S E)(al.'ls e (i:! Tetta oN 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Jorge Mario Carvalho Malbouisson 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Esltecializa~iio: Ffsica das Partfculas e Campos 

lnstitul~iio/Pais! An o: USP/Brasil/1996 I Classifica~iio CNPQ: 10 

' 
.. "-[pMcET -N - Laboratonos /llleyra(/os e Multtfmtctollats em Cte11Ck1S E)(atas e (/a T etta - N 
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Subprojeto: Laborat6rios lntegrados e Multifuncionais em Ci encias Exatas e da Terra - IV 

I Meta Atividade lndicado1 Fisico Mes lnicio Mes Fim 

f',o1oderniza9ao dos Laborat6rios ~quisi9ao do Microsc6pio Microsc6pio Eletronico I 12 
ntegrados e Multifuncionais em ~letronico dquirido 
~iencias Exatas e da Terra 

~dequa~ao do Espa~o Fisico do LAMUME adquadro para~ 12 
~MUME lnstala 9ao dos 

quipamentos 

nstala9ao do Microsc6pio Equipamentos I 24 
~letronico nstalados e em 

~uncionamento 

I Meta Atividade lndicado•· Fisico Mes lnicio Mes Fim 

f'Aodernizayao dos Laborat6rios ~quisi~ao do Sistema de Pagamento pela FAPEX ~ 12 
ntegrados e Mullifuncionais do ~edidas de Fluorescencia na Entrega do 
F-UFBA ~egiao do UW Equipamento 

nstala9ao do Sistema de Equipamentos I 24 
~edidas de Fluorescilncia na nstalados e em 
~egiao do UW ~uncionamento 

~quisi~ao do sistema de No- Pagam ento pel a FAPEX 1 12 
~reaks para o LFC.AJUMF Entrega do 

Equipamento 
nstala~ao do sistema de No- Equipamentos 7 24 
~reaks nstalados e em 

uncionamento 

I Meta Atlvldade lndlcado1 Fisico Mes lniclo Mes Fim 

f',o1oderniza9ao do Laborat6rio ~quisi9ao do ressonancia Pagamento pela FAPEX 1 12 
~ultiusuario de Pesquisa em [nagnetica nuclear Entrega do 
puimica Equipamento 

nstala~ao do ressonancia Equipamento instalado 7 24 
[nagnetica nuclear em funcionamento 

fA.quisi9ao do espectrofluorfmetro Pagamento pela FAPEX ~ 12 
Entrega do 
quipamento 

nstala~ao do espectrofluorfmetro Equipamento instalado I 24 
em funcionamento 

fA.quisi9ao do cromat6grafo Pagamento pela FAPEX ~ 12 
iquido de alta eficiencia Entrega do 

quipamento 

nstala~ao do cromat6grafo Equipamento instalado 7 24 
iquido de alta eficiencia em funcionamento 
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fA.quisi~ao do espectrometro de 
~assas 

nstala~ao do espectnSmetro de 
~assas 

~quisi~ao dos acess6rios 
~aman 400F 

nstala~ao dos acess6rios 
Raman 400 F 

I Meta Atividade 

Reforma de espa~os fisicos 
para implanta~ao de 

Processos de licita~ao 

~quipamentos e mobiliarios do 

flealiza~ao das adequa~oes de 
~spa~o fisico 

~ompra e importa~ao dos 
~quipamentos do LAPAGIIGEO 

nstala~ao dos Equipamentos 

I Meta Atlvldade 

fvlodernizayao dos Laborat6rios 
~o LAPAG!IGEO 

fv1oderniza9ao dos Laborat6rios 
~o LAPG/GEO 

nstala~ao de Equipamentos 
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Pagam ento pel a FAPEX 1 12 
Entrega do 

Equipamento 

Equipamento lnstalado 7 24 
em funcionamento 

Pagamento pela FAPEX ~ 12 
Entrega do 

Equipamento 

Equipamento lnstalado I 24 
em funcionamento 

lndicado1· Fisico Mes lnicio Mes Fim 

~icita~ao I 2 

Espa~os reformados e ~ 6 
rontos para instala~oes 

e mobiliarios e 

Recebimento dos 1 11 
quipamentos 

Equipamentos 11 24 
nstalados e em 
uncionamento 

lndlcado1 Fisico Mes lniclo Mes Fim 

c.ompra e importa9ao I 24 
os Ed uipamentos do 

LAOGE/GEO 

quipamentos 11 24 
nstalados e em 
uncion amento 
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Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

~aborat6rlos lnteurados e Multifunclonais em Clencias Exatas e da Tena -IV 

(Valores em Reais) 
ibespesas Acess6rias de lmportacao 

I 
Descri~!lo 

I 
Finalidade 

I 
Destina~!lo 

I 
Qtde. Valor Unitario I Valor Total 

I 
1; Despesa de ~agamento da I UFBA 

I 
1 4.692,51 

I 
4.692,51 

1mporta~!lo dos espesa de importa~!lo 
acess6rios Raman dos acess6rios Raman 

Despesa de ~agamento das I UFBA 

I 
1 

I 
6.709,08 

I 
6.709,08 

importa~!lo do espesa de importa~!lo 
espectrofluorfmetro do espectrofluorfmetro 

Despesa de ~agamento da I UFBA 
I 

1 
I 

16.146,83 
I 

16.146,83 
importa~!lo do espesa de importa~!lo 
espectr6metro de do espectr6metro de 
massas massas 

Despesa de ~agamento da I UFBA 
I 

1 
I 

25.388,96 
I 

25.388,96 
imposta~!lo do espesa de imposta~!lo 
cromat6grafo liquido de do cromat6grafo liquido 
alta eficiencia de alta eficiencia 
Despesas acessorias ~agamento de 

I 
UFBA 

I 
1 

I 
54.817.80 I 54.817,80 

com importa~!lo do espesas com a 
ressonancia magnetica importa~!lo do 
nuclear ressonancia magnetica 

nuclear 

Despesa com a ~agamento das I UFBA 

I 
1 

I 
54.880.15 I 54.880,15 

importa~ao do sistema espesas com a 
de fluorescencia no importa~ao do sistema 
ultravioleta de vacuo de fluorescencia no 
(UVV). ultravioleta de vacuo 

(UVV) de amostras 
gasosas, lfquidas e 
filmes finos. 

Despesa d a fonte de ~agamento das 

I 
UFBA 

I 
1 

I 
67.597.95 I 67.597,95 

radia~ao ult ravioleta de espesas com a 
wacuo (UVV), com importa~!lo da fonte de 
acess6rios. radia~!lo ultravioleta de 

~acuo (UVV), com 
monocromador, sistema 
de vacuo incluso e 
acess6rios. 

Despesas do ~agamento de I UFBA 

I 
1 I 528.994 .37 I 528.994,37 

microscopic eletronico espesas do 
de transmiss!lo microsc6pio eletr6nico 

de transmissao 
Valor Total da Rubrica: R$ 759.227 ,65 
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(Valores em Reals) 

II 
Descri~ao 

I 
Finalidade 

I 
Destina~ao ~~N°Meses tyalor Unit<iriol Valor Total 

I 
I, Adapta~ao do ltdapta~ao do I UFBA 

I 
1 

I 
1 60.000,00 I 60.000,00 

laborat6rio LAMUME aborat6rio LAMUME 
para instala~ao do (existente) para 
microsc6pio acomodar o 
eletronico de microscopic 
ransmissao eletronico de 

lransmissao 
Taxa de ~agamento a FAPEX I FAPEX-BA I 1 

I 
1 

1
204.497 ,09 I 204.497 ,09 

administra~ ao da ara adm1n1strar o 
FAPEX projeto (valor 3%) 

Readequa,.ao de ~~dequa~ao de 
I 

UFBA 

I 
1 

I 
1 1416.588,07 1 416.588,07 

espa~os fis icos para spa~os para 
instala~ao de instal~ao de 
equipament os dos equipamentos, 
Grupos de Pesquisa mobiarios etc. dos 
do LAPAG. Grupos de Pesquisa 

do LAPAG/IGEO 
Valor Total da Rubnca: R$ 681 .085 ,16 

(Valores em Reais) 

[Eauioamento e Material Permanents Nacional 

I 
Descri~ao 

I 
Finalidade 

I 
Destina~ao 

I 
Qtde. Valor Unitario I Valor Total 

I 
Capela com sistema Capela com sistema FAPEX-BA 1 30.000,00 30.000,00 
de exaustao ~e exaustao 
No-Break de 3,0 kVA I Sistema de UFBA 10 8.400,00 84.000,00 

p,1 kW ~stabi lidade e 
continuidade da Rede 
Eletrica dos 
Laborat6rios 
Computacional e 
Experimentais do IF-
UFBA 

Equipamento de video- ~Auxiliar no intercambio I UFBA 

I 
1 I 200.757.20 I 200.757,20 

conferencia com nter-laboratorial para 
acess6rios padroniza~ao de 

metodologias com 
intuito de promover 
discussoes em tempo 
real visando o 
desenvolviment 

Valor Total da Rubrica: R$ 314.757 ,20 
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iEquipamento e Material Permanents lmportado 

II 
Descri~ao 

I 
Finalidade 

I 
Destina~ao 

I 
Qtde. 

~tcess6rio s Raman ~~omplementar a 
I 

UFBA 

I 
1 

OOF onfigura~ao do 
' equipamento Raman 

400F 
Espectrofluorfmetro ~~entifica~ao I UFBA 

I 
1 

uantit~tiva e qualitativa 
de espec1es 
fluorescentes 

Espectrom etro de ~Medida da estocagem I UFBA 

I 
1 

massas troca isot6pica de ... 
OX1gen10 

Cromat6grafo liquido de ~n~lise de esp~cies 
I 

UFBA 

I 
1 

alta eficiencia rganicas e ionicas 
(anions e cations) 

Sistema de ~~etermina~ao I UFBA 

I 
1 

resson§ncia magn~tica strutural das 
nuclear substancias organicas 

Sistema de ~~edidas de I UFBA 

I 
1 

~uorescenc ia no uorescencia de 
ultravioleta de vacuo solu~oes , filmes finos e 
(UW) de gases, gases no UW. 
lfquidos e filmes finos. 
Fonte de radia~ao ~onte de Radia~ao I UFBA 

I 
1 

ultraviolet a de vacuo W monocromatizada, 
(UW), com com f6tons de 10 a 41 
monocromador, sistema eV, utilizada em 
de vacuo e acess6rios. experimentos de 

fluorescencia no UW, 
entre outros. 

Microsc6pio eletr6nico ~~aracteriza~ao de I UFBA 

I 
1 

de transmissao anocatalisadores, 
nanomateriais, 6xidos, 
etc 

Valor Total da Rubnca: R$ 5.061 .499,58 

1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

(Valores em Reals) 

Valor Unit<i rio I Valor Total 

I 
31.283,38 I 31.283,38 

I 
44.727.17 I 44.727,17 

I 107.645.53 I 107.645,53 

1
169.259,70 I 169.259,70 

I 365.452.00 I 365.452,00 

I 365.867 .68 I 365.867,68 

I 450.635.00 I 450.635,00 

13.526.629 '12 1 3.526.629 '12 

I Valor Total do Sub11rojeto: Laborat6rios lntet1rados e Multifuncionais em Ciencias Exatas e da Terra -
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Titulo: Amplia9ao do Centro lnterdisciplinar 
de Estudos para o Desenvolvimento 
Social 
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[ itulo: Ampliacao do Centro lnterdisciplinar de Estudos para o Desenvolvimento Social ~i!tl a: C!EDS 

[ b'etivo 

0 Centro !nterdiscip!inar de Estudos para o Desenvo!vimento Social (C!EDS) da Facu!dade de Fi!osofia e 
Ciencias Humanas da Universidade Federal da Bahia foi criado para possi bilitar condi~oes ao desenvolvimento 
das ciencias humanas e uma maior eficacia na ap!ica9ao de seu conhecimento no meio social, visando. em 
Ultima insta ncia. a (i) oferecer condi~oes adequadas para o funcionamento pleno de grupos de pesquisa 
consolidados da FFCH e tambem do Institute de Psicologia; (ii) integrar o conhecimento produzido nas ciencias 
humanas com os projetos de desenvolvimento social e econ6mico, particularmente aqueles volt ados para a 
inclusao social; e (iii) assegurar aos diversos setores da sociedade civil comprometidos com o combate a 
exclusao social apoio na elabora~ao e desenvolvimento de projetos de pesquisa e de interven~ao. A cria~ao de 
tal Centro, que foi apoiada pelo CT-INFRA 03/2003 em sua primeira etapa, veio ao encontro de um dos eixos do 
Plano de Desenvolvimento lnstitucional da UFBA, o que preve a cria~ao de Centros ou Nucleos interdisciplinares 
de ensino e pesquisa em torno de temas abrangentes e atuais. 

0 CIEDS hoje congrega os seguintes grupos e nucleos de pesquisa: o ECSAS (Nucleo de Estudos em Ciencias 
Sociais e Saude); o PINEB (Programa de Pesquisa Povos lndigenas do Nordeste); NBICO (coordenado por Nubia 
Rodrigues); Nucleo de Pesquisas sobre lnfancia; Nucleo de Pesquisas sobre Tradi~oes e Sociabilidades 
Contemporaneas; Nucleo de Pesquisas Cogni9ao Social e Representa9oes -- e um Laborat6rio de Psicologia; o 
Grupo de Pesquisa em Hegemonia e Contra-hegemonia. Esses grupos, nucleos e laborat6rio estao vinculados a 
Ires dos Programas de P6s-Gradua~ao (Sociologia, Antropologia e Psicologia) sediados na FFCH e no Institute 
de Psicolog ia. Gra9as a sua natureza interdisciplinar e carater academico convergent e. tem, efetivamente, 
potencializado a produ~ao do conhecimento nas Ciencias Humanas, com elevados efeitos sociais. 

Tendo sido planejado desde o infcio para Ires andares, nos quais deveria a oferecer espa9o adequado as 
atividades de cerca de 30 grupos de pesquisa, bem como para atividades integradas e laborat6rios, o CIEDS s6 
!eve construfdo seu primeiro andar. Desse modo, o objetivo da proposta e clara e simples. Trata-se de construir 
os dois and ares rest antes do CIEDS, contemplando mais 27 salas, alem de reali zar reformas no atual espa9o, 
corrigindo d eficiencias na rede de informatica e de telefonia do predio. 

Vale observar que as plantas estao prontas de ha muito com todos os detalhes de execu9ao, e esta 
completamente atualizado seu or~amento. Alem disso, trata-se de proposta cujo merito ja foi reconhecido pela 
FINEP, que apoiou a constru~ao de seu andar terreo. Com efeito, essa obra favorece a a~ao integrada da FFCH 
e do lnstituto de Psicologia, disponibilizando um equipamento de grande impacto para a atividade de pesquisa 
em ciencias humanas, em todas as suas dimensoes, pois liga o trabalho dos 40 bolsistas de produtividade que 
atuam em Sao Lazaro, com seus grupos de pesquisa consolidados, fort a I ecendo ademais os 7 programas de 
p6s-gradua,.ao em que atuam e programas especfficos de pesquisa, como o de inicia~ao cientffica. De modo 
mais direto , podemos associar est a propos! a diretamente aos grupos de pesquisa consolidados da FFCH e do 
lnstituto de Psicologia, que serao seus principais beneficiaries, com espao;os adequados para o exercfcio da 
pesquisa e da forma~ao de novos pesquisadores: 

1. oAfrica hist6ria e identidades 
2. o Bahia Arqueol6gica 
3. oCifnica Psicanalftica: Interfaces, Controversias e Perspectivas 
4. oCultura e Sociedade 
5. o Cultura Material, Antiguidade e Cotidiano 
6. oEncruzilhada de Saberes: Cultura, Corpo e Ambiente 
7. oEscravidao e inven~ao da liberdade 
8. o Espa~o. Poder e Desigualdades Sociais 
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9. oEstudos sabre o significado de infancia 
10. oF en om enologia e hermeneutica 
11. oFilosofia Moderna e Contemporanea 
12. oGrupo lnterdisciplinar de Estudo sabre Substancias Psicoativas 
13. oHist6ria da cultura do mundo luso-brasileiro 
14. olndivfduo, organiza96es e trabalho: Processes Psicossociais 
15. o lnstitui.;oes Polfticas Subnacionais 
16. o Laborat6rio Ciencia como Cultura - LACIC 
17. oLaborat6rio de Estudos em Seguran9a Publica, Cidadania e Solidariedade - LASSOS 
18. o Laborat6rio de Estudos Vinculares e Saude Mental 
19. oMarx no Seculo XXI 
20. oMente, Realidade e Conhecimento: Grupo de lnvestiga96es Filos6ficas 
21. o Nucleo de Antropologia Visual da Bahia - NAVBA 
22. oNucleo de Estudos Ambientais e Rurais - Nuclear 
23. oNucleo de Estudos e Pesquisas de Genera, Ra9a!Etnia e Gera9ao - (NEPGREG) 
24. oNucleo de Pesquisa Sabre lnfancia, Desenvolvimento e Contextos Culturais 
25. o 0 Som do Lugar e o Mundo 
26. o0bservat6rio da Vida Estudantil UFBA 
27. o Observe- Observat6rio de Monitoramento da lmplementa9ao da Lei Maria da Penha 
28 oOficina Cinema-Hist6ria 
29. oPanoramas urbanos: grupo interdisciplinar de estudos urbanfsticos 
30. oPolftica e poderes na Bahia 
31. o Processes de Hegemonia e Contra-Hegemonia 
32. oPrograma A Cor da Bahia- Programa de Pesquisa e Forma9ao sabre Rela96es Raciais, Cultura e 
ldentidade Negra na Bahia. 
33. o Programa de Pesquisas sabre Povos lndfgenas do Nordeste Brasileiro - PINES 
34. oPrograma multidisciplinar de pesquisa em rela96es etnico-raciais e estudos africanos 
35. oRepresenta96es sociais: arte, ciencia e ideologia 
36. o Subjetividade, Representa9ao, Linguagem 
37. oTrabalho, Trabalhadores e Reprodu9ao Social 
38. oViolencia e escola 

IPnstificativa e Relevimcia 

A Faculdade de Filosofia e Ciencias Humanas tern corpo docente caracterizado em sua quase totalidade pelo 
regime de trabalho de 40 horas com Dedica9ao Exclusiva, ou seja, seus docentes se caracterizam como 
pesquisadores. Nao por acaso, portanto, podemos registrar em seus quadros urn numero significative de 
bolsistas de produtividade, a saber, cerca de 30% de seus docentes, mais precisamente, 32 bolsistas. Alem 
disso, a FFCH abriga 6 programas de p6s-gradua9ao, todos com Mestrado e Doutorado. Tambem o Institute de 
Psicologia, que compartilha o espa9o de Sao Lazaro com a FFCH, tern intensa atividade de pesquisa, com 7 
bolsistas de produtividade e urn destacado programa de p6s-gradua9ao, com Mestrado e Doutorado e nota 5 na 
CAPES. Alem disso, FFCH eo Institute de Psicologia abrigam juntos cerca de 40 grupos de pesquisa 
consolidados, de sorte que tern ambas as unidades o perfil de fortes institui96es de pesquisa, configurando-se 
como urn p61o regional do trabalho de qualidade em ciencias humanas. 

Considerando essa situa9ao funcional dos docentes e a caracteriza9ao do perfil institucional, seria de esperar 
que pesquisadores contassem com gabinetes adequados e cada grupo consolidado tivesse espa9o para 
promover re unioes de trabalho, orienta9ao e para, ademais, abrigar seus equipamentos de pesquisa. Essa e a 
mais comum e condi9iio minimamente desejavel para o funcionamento de grupos de pesquisa na area de 
humanas. Ao contrario, podemos considerar que a atual distribui9ao do espa9o fisico em Sao Lazaro amea9a o 
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trabalho de pesquisa. Constatamos, afinal: a) F alta de espa~o para os equipamentos adquiridos por projetos 
ligados a grupos, com utiliza~ao menos compartilhada que a desejavel; b) Dificuldade de acompanhamento das 
pesquisas; c) Dificuldade de permanencia dos professores na Faculdade; d) Dificuldade em organizar eventos e 
reunioes de trabalho; e) Dificuldade em atrair pesquisadores de ponta, pouco dispostos a migrar para nossa 
institui~ao, tendo em conta condi~oes inadequadas de trabalho. 

Sem gabinetes para seus grupos de pesquisa, professores nao tem como permanecer no espa~o realizando 
atividades p recfpuas de pesquisa. A constru~ao do primeiro pi so do CIEDS teve imediato impacto nas pesquisas 
desenvolvidas pelos grupos que nele puderam ser abrigados. Sua complementa~ao, entao, most ra-se mais que 
necessaria, de modo que nao tenhamos mais bolsistas ou grupos de pesquisa consolidados sem espa~o mfnimo 
adequado para o bom trabalho que, contra toda adversidade, ja realizam. 

Alilm disso, podemos registrar que o espa~o destinado a um grupo de pesquisa em humanas tem multipla 
fun~ao , fazendo confluir o andamento da pesquisa com o processo de forma~ao de recursos humanos e ainda 
com atividades de extensao marcadas pelo interesse da pesquisa. Em no ssa area, especialmente, nao se 
separam os processes de forma~ao de novos pesquisadores, por exemplo, dos processes de ensino, assim 
como a pes quisa precisa interagir com essas duas dimensoes, sendo um ganho te6rico muitas vezes 
condicionado pela apresenta~ao publica dos resultados de pesquisa. Em tais espa~os, entao, serao organizados 
os arquivos com os dados colhidos em pesquisa, o material bibliografico e ainda os equipamentos, possibilitando 
a permanen cia do docente, a presen~a dos alunos bolsistas, alem da organiza~ao das reunioes de trabalho e 
dos eventos vinculados a pesquisa, cabendo notar que, em ciencias humanas, encontros e col6quios nao sao 
mero Iugar de divulga9ao de resultados elaborados alhures, mas sim um verdadeiro laborat6rio de determina9ao 
de conceito s e de analise de dados. 0 espa~o comporta gabinetes espec fficos para os grupos e ambientes mais 
amplos de reuniao. Alguns dos grupos ja estao contemplados com a atua I estrutura. Com a amplia~ao, os 38 
grupos serao contemplados distributivamente com gabinetes e coletivamente com espa9os comuns de trabalho. 

[!mpactos P1evistos 

A importancia de um espa~o organizado e informatizado para o funcionamento regular dos grupos mais ativos, 
que em muito concentram e alimentam a pesquisa dos programas fica tanto mais evidente quando consideramos 
a extensao de seus maiores beneficiaries. Afinal, em torno desses grupos, Iemos mais de 300 alunos de p6s
gradua~ao , entre mestrandos e doutorandos, alem dos alunos de gradua~ ao envolvidos com a in ic ia~ao cientffica. 
Esses alunos estao vinculados aos 7 programas de p6s-gradua~ao (com seus cursos de mestrado e doutorado), 

uma vez concernidos em grande medida pelos grupos de pesquisa que atuam no espa~o da Faculdade. Com a 
amplia~ao do CIEDS, sera refor~ada a integra~ao entre os programas, mas tambem serao melhoradas as 
condi~oes de permanencia dos pesquisadores na F aculdade, com perspe ctiva clara de melhoria da qualidade 
das teses e disserta~oes e provavel diminui~ao do tempo medio de titula~ ao. E inconcebfvel uma dinamica de 
pesquisa na qual seus protagonist as, pela inexistencia de espa~os adequados a permanencia, ao convfvio, ao 
dialogo, que caracterizam a pesquisa, sejam reduzidos a mera condi~ao de horistas, que reduzem sua 
permanenci a no espa~o universitario ao mfnimo. 

Sao tambem impactos previstos: 
· Consolida~ao dos programas, em especial dos novos cursos de doutorado. 
- Eleva9ao dos conceitos dos programas, sendo preciso que superem a barreira da nota quatro, na qual estao 
estacionados ha algum tempo ou a qual chegaram recentemente. 
- Melhoria d a qualidade das pesquisas, tendo em conta o incremento da intera~ao entre pesquisadores. 
- Diminui~ao do tempo medio de titula~ao de mestres e doutores, tendo em con! a a facilidade do acesso a 
repert6rio bi bliografico compatfvel com o dos melhores centros. 
- Aumento de nossa capacidade de atra~ao de pesquisadores, consolidando nossa condi~ao de polo regional da 
pesquisa em ciencias humanas. 
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Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

- Incremento do trabalho interdisciplinar, uma vez que, finalmente, estarao reunidos em um unico espa~o e em 
condi~oes adequadas, grupos de pesquisa hoje disperses e mal acomodados, sem a oportunidade de confronto 
coletivo cotidiano para suas pesquisas ou mesmo de utili za~ao intensiva dos muitos equipamentos ja adquiridos 
at raves de editais pelos diversos grupos, equipamentos hoje subutilizados. Essa nova disposi~ao tera assim, 
alem do beneficia para cad a grupo outrora isolado, o impacto proprio e bem conhecido da interdisciplinaridade, a 
saber, confronto de metodologias e perspectivas te6ricas, surpresas na constitui9ao de um vocabulario comum, 
maior intera ~ao com segmentos da sociedade, otimiza~ao e compartilhamento dos recursos disponfveis em 
projetos, inova~ao academica. 

iPualificas.lo das Pos-G1 adnasoes vincnladas ao snbp1 ojeto 

ANTROPOLOGIA: Conceit a 4 
Docentes permanentes: 14 o Docentes colaboradores: 5 
Bolsistas de produtividade: 7 

CIENCIAS SOCIAlS: Conceit a 5 
Docentes permanentes: 21 o Docentes colaboradores: 16 
Bolsistas de produtividade: 9 

FILOSOFIA Conceito 4 
Docentes permanentes: 18 o Docentes colaboradores: 5 
Bolsistas de produtividade: 10 

HIST6RIA: Conceito 5 
Docentes permanentes: 22oDocentes colaboradores: 9 
Bolsistas de produtividade: 9 

PSICOLOGIA: Conceit a 5 
Docentes permanentes: 14 o Docentes colaboradores: 5 
Bolsistas de produtividade: 8 

OBSERVA~Ao: 0 Programa de Estudos lnterdisciplinares sabre Genera e F eminismo e o Programa de Estudos 
Etnicos e Africanos, embora estejam vinculados a FFCH, nao foram listados entre os programas ligados ao 
CIEDS. 0 primeiro conta com um predio proprio no Campus de Sao Lazaro, enquanto o segundo esta sediado 
fora desse mesmo Campus, em predio no Largo 2 de Julho. 

[J)esc•isao das Ob1·as e dos P1incipais Eqnipamentos 

Trata-se de construir os dais andares que complementam a planta original do CIEDS, com 27 salas, nas quais 
funcionarao grupos de pesquisa, laboratories e salas comuns de trabalho. Essa obra implica uma area de 
amplia9ao 790,38m2 no predio original, que se situa no Campus de Sao Lazaro. Cada sala ira abrigar atividades 
de grupos de pesquisa, em conformidade com as fun~oes precfpuas do CIEDS. 
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Detalhamento dos Subprojetos 

Equipe Cientifica 

Panici11ante: Waldomiro Jose da Silva Filho 

Titnla~ao: Doutor I Ar·ea de Atna~ao1Es11eciali za~ao: Filosofia 

lnstitni ~aoiPais/Ano: UFBA I BRASIL/1999 I Classifi ca~()o CNPQ: 2 

' " ' [FIEDS • Ampi~a~o 1io Cenlto i/llef(/lsctpimal 1ie EstJI(ios /).11.1 o Desenvoivtmelllo Soc~ai 

Equipe Cientifica 

Panici1Hmte: Mauro Castelo Branco de Moura 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iioiESIJeciali za~iio: Filosofia 

lustitnl~aoiPais/Auo : UFRJ I BRASIL 11997 I Classifica~ao CNPQ: 2 

' " ' [pEDS - Amf1i~1~.1o 1io Cerrito illlellirsctf1i111.11 1ie EstJI(ios f1.11.1 o Deserrvoivrmelllo Soc~1i 

Equipe Cientifica 

PaniciiHlllte: Abel Lassalle Casanave 

Titula~ao: Doutor [Area de Atua~aoiEstJecializa~ao: Filosofia 

lnstitui ~ii o/Paisl An o: UNICAMP I BRASIL 11995 I Classifi ca~iio CNPQ: 2 

[tiEDS - A111i>i~1~.1o 1io Cenlto illlellilscti>im.11 1ie EstJI(ios il.11.1 o Desenvoivmtelllo Soc~1i 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Daniel Tourinho Peres 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~aoiEstJeciali za~ao: Filosofia 

lnstitui ~5 oiPais/ An o: USP I BRASIL 12002 [ Classifi ca~iio CNPQ: 2 

' ' [EiEDS • AmpiJ.1~'io 1io Cenlto i/llef(//Sclf>/111.11 1ie EstJI(ios 11.11.1 o Desenvoivimelllo Socl.1i 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Gabriela dos Reis Sampaio 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iioiEsjJeciali za~iio: Hist6ria 

lustitnl~aoiPais/Auo : UNICAMP I BRASIL 12000 [ Classifica~ao CNPQ: 2 

' " ' [pEDS - Amfl/~1~.10 1io Cerrito llllellirscrf1l111.11 1ie EstJI(ios 11.11.1 o Deserrvolvrmelllo Soc~1/ 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Antonio Luigi Negro 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~aoiEstJecializa~ao: Hist6ria 

lnstitui ~ii oiPaisl An o: UNICAMP I BRASIL 12001 I Classifi ca~iio CNPQ: 2 
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F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

[pEDS - AmJ>ii.1~.'io (/o Centro llllet</isciJ>Iin.11 (/e Esttl(/os 1>.11.1 o Desenvo/vimelllo Soci.1/ 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHlnte: Wlamyra Ribeiro de Albuquerque 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1Jecializa~iio: Hist6ria 

lnstitui~iio/Pais/Ano: UNICAMP I BRASIL 12004 j Classifica~iio CNP Q: 2 

' ' [pEDS - Amp/la~.'io (/0 Centro lllle1(/lsclpllna1 (/e Esttl(/os J>.11.1 o Desenvo/vlmelllo Social 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHIIlte: Carlos Eugenio Libano Soares 

Titula ~ii o: Doutor I At·ea de Atua ~iioiESIJe cializa~iio: Hist6ria 

lnstitui~ii oiPais/ An o: UNICAMP I BRASIL 11998 I Classifica~iio CNPQ: 2 

' 0 ... " ' [pEDS Amp/1a~ao (/o Ce1111o lllle1(/lsclplllm (/e Esttl(/os J>.11.1 o Desenvo/vmrelllo Soc1a/ 

Equipe Cientifica 

PaniciiJante: Antonio Marcos Chaves 

Titula~iio: Dutor j Area de Atua~iioiEs1teciali za~iio: Hist6ria 

lnstitui ~ii oiP a is/ An o: USP I BRASIU 1998 I Classifi ca~iio CNPQ: 2 

' " ' [~lEOS o AmJ>Ita~ao (/o Centro lllle1(/tsc1J>Ima1 (/e Esttl(/os f'J.11.1 o Desenvolvm1e111o Soct:~l 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Valdemir Donizette Zamparoni 

Titula ~iio: Doutor I Area de Atua~iioiEsltecializa~iio: Hist6ria 

lnstitul~iio/Pais/Ano: USP I BRASIL 11998 j Classifica~ao CNPQ: 2 

' ' [pEDS - Alllfllk1~.'io (/o Ce1111o lllle1(/tSc1JIImar (/e Esttl(/os fJ.11.1 o Desenvolvmrelllo Sock11 

Equlpe Clentifica 

PaniciiJante: George Evergton Sales Souza 

Titula ~ii o: Doutor j At·ea de Atua ~iioiEs1Je cializa~iio: Hist6ria 

lnstitui~ii oiPais/ An o: Universite de Paris IV I F ran~a I j Classifica~iio CNPQ: 2 

' 0 ... " ' [pEDS Amp/1a~ao (/o Ce1111o lllle1(/lsclplllm (/e Esttl(/os J>.11.1 o Desenvolvmrelllo Soc1a/ 
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Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

Equipe Cientifica 

Panici11ante: Luis Nicolau Pares 

Titnla~ao: Doutor I Ar·ea de Atna~ao1Es11eciali za~ao: Hist6ria 

lnstitni ~aoiPais/Ano: University Of London I Gra- I Classifi ca~()o CNPQ: 2 

' " ' [FIEDS • Ampi~a~o 1io Cenlto i/llef(/lsctpimal 1ie EstJI(ios /).11.1 o Desenvoivtmelllo Soc~ai 

Equipe Cientifica 

PaniciiHIIlte: Joc~lio Teles dos Santos 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iioiESIJeciali za~iio: Antropologia 

lustitnl~aoiPais/Auo : USP I BRASIL 12000 I Classifica~ao CNPQ: 2 

' " ' [pEDS · Amf1i~1~.1o 1io Cerrito illlellirsctf1i111.11 1ie EstJI(ios f1.11.1 o Deserrvoivrmelllo Soc~1i 

Equipe Cientifica 

PaniciiHlllte: Ordep Jose Trindade Serra 

Titula~ao: Doutor [Area de Atua~aoiEsjJecializa~ao: Antropologia 

lnstitui ~ii o/Paisl An o: USP I BRASIL 11997 I Classifi ca~iio CNPQ: 2 

[tiEDS • A111i>i~1~.1o 1io Cenlto illlellilscti>im.11 1ie EstJI(ios il.11.1 o Desenvoivmtelllo Soc~1i 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Maria Rosario Gon~alves de Carvalho 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~aoiEsjJeciali za~ao: Antropologia 

lnstitui ~5 oiPais/ An o: USP I BRASIL 11998 [ Classifi ca~iio CNPQ: 2 

' ' [EiEDS • AmpiJ.1~'io 1io Cenlto i/llef(//Sclf>/111.11 1ie EstJI(ios 11.11.1 o Desenvoivimelllo Socl.1i 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Livio Sansone 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iioiEsjJeciali za~iio: Antropologia 

lustitnl~aoiPais/Auo : University of Amsterdam I [ Classifica~ao CNPQ: 2 

' " ' [pEDS · Amfl/~1~.10 1io Cerrito llllellirscrf1l111.11 1ie EstJI(ios 11.11.1 o Deserrvolvrmelllo Soc~1/ 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Aida Britto da Motta 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~aoiEstJecializa~ao: Sociologia 

lnstitui ~ii oiPaisl An o: UFBA I BRASIL/ 1999 I Classifi ca~iio CNPQ: 2 
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Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

[pEDS - AmJ>ii.1~.'io (/o Centro llllet</isciJ>Iin.11 (/e Esttl(/os 1>.11.1 o Desenvo/vimelllo Soci.1/ 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHlnte: Eduardo Paes-Machado 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1Jecializa~iio: Sociologia 

lnstitui~iio/Pais/Ano: UNICAMP I BRASIL /1992 j Classifica~iio CNP Q: 2 

' ' [pEDS - Amp/la~.'io (/0 Centro lllle1(/lsclpllna1 (/e Esttl(/os J>.11.1 o Desenvo/vlmelllo Social 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHIIlte: lracema Brandao Guimaraes 

Titula ~ii o: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Es1Je cializa~iio: Sociologia 

lnstitui~ii o/Pais/ An o: USP I BRASIL /1994 I Classifica~iio CNPQ: 2 

' 0 ... " ' [pEDS Amp/1a~ao (/o Ce1111o lllle1(/lsclplllm (/e Esttl(/os J>.11.1 o Desenvo/vmrelllo Soc1a/ 

Equipe Cientifica 

PaniciiJante: Paulo Cesar Borges Alves 

Titula~iio: Doutor j Area de Atua~iio/Es1teciali za~iio: Sociologia 

lnstitui ~ii o/P a is/ An o: The University of Liverpool/ I Classifi ca~5o CNPQ: 2 

' " ' [~lEOS o AmJ>Ita~ao (/o Centro lllle1(/tsc1J>Ima1 (/e Esttl(/os f'J.11.1 o Desenvolvm1e111o Soct:~l 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Miriam Cristina Marcilio Rabelo 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Esltecializa~iio: Sociologia 

lnstitul~iio/Pais/An o: The University of Liverpool/ j Classifica~5o CNPQ: 2 

' ' [pEDS - Alllfllk1~.'io (/o Ce1111o lllle1(/tSc1JIImar (/e Esttl(/os fJ.11.1 o Desenvolvmrelllo Sock11 

Equlpe Clentifica 

PaniciiJante: Ruthy Nadia Laniado 

Titula ~ii o: Douor j At·ea de Atua ~iio/Es1Je cializa~iio: Sociologia 

lnstitui~ii o/Pais/ An o: University of Essex /lnglaterra I j Classifica~iio CNPQ: 2 

' 0 ... " ' [pEDS Amp/1a~ao (/o Ce1111o lllle1(/lsclplllm (/e Esttl(/os J>.11.1 o Desenvolvmrelllo Soc1a/ 
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Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

Equipe Cientifica 

Panici11ante: Marcos Emanoel Pereira 

Titnla~ao: Doutor I Ar·ea de Atna~ao1Es11eciali za~ao: Psiclogia 

lnstitni ~aoiP ais/An o: UFRJ I BRASIL 11996 I Classifi ca~()o CNPQ: 2 

' " ' [FIEDS • Ampi~a~o 1io Cenlto i/llef(/lsctpimal 1ie EstJI(ios /).11.1 o Desenvoivtmelllo Soc~ai 

Equipe Cientifica 

Panici1Hmte: SBnia Maria Guedes Gondim 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iioiESIJeciali za~iio: Psicologia 

lustitnl~aoiPais/Auo : UFRJ I BRASIL 11998 I Classifica~ao CNPQ: 2 

' " ' [pEDS - Amf1i~1~.1o 1io Cerrito illlellirsctf1i111.11 1ie EstJI(ios f1.11.1 o Deserrvoivrmelllo Soc~1i 

Equipe Cientifica 

PaniciiHlllte: Mauro de Oliveira Magalhaes 

Titula~ao: Doutor [Area de Atua~aoiEstJecializa~ao: Psicologia 

lnstitui ~ii o/Paisl An o: UFRGS I BRASIL 12005 I Classifi ca~iio CNPQ: 2 

[tiEDS - A111i>i~1~.1o 1io Cenlto illlellilscti>im.11 1ie EstJI(ios il.11.1 o Desenvoivmtelllo Soc~1i 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Eulina da Rocha Lordelo 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~aoiEstJeciali za~ao: Psicologia 

lnstitui ~5 oiPais/ An o: USP I BRASIL 11997 [ Classifi ca~iio CNPQ: 2 

' ' [EiEDS • AmpiJ.1~'io 1io Cenlto i/llef(//Sclf>/111.11 1ie EstJI(ios 11.11.1 o Desenvoivimelllo Socl.1i 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Jos~ Cl~udio Alves de Oliveira 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iioiEsjJeciali za~iio: Museologia 

lustitnl~aoiPais/Au o : UFBA I BRASIL 12004 [ Classifica~ao CNPQ: 2 

' " ' [pEDS - Amfl/~1~.10 1io Cerrito llllellirscrf1l111.11 1ie EstJI(ios 11.11.1 o Deserrvolvrmelllo Soc~1/ 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Joao Jose Reis 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~aoiEstJecializa~ao: Hist6ria 

lnstitui ~ii oiPaisl An o: University of Minnesota IEUA I Classifi ca~iio CNPQ: 1A 
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Detalhamento dos Subprojetos 

[pEDS - AmJ>ii.1~.'io (/o Centro llllet</isciJ>Iin.11 (/e Esttl(/os 1>.11.1 o Desenvo/vimelllo Soci.1/ 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHlnte: Luiz Roberto de Barros Molt 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1Jecializa~iio: Antroologia 

lnstitui~iio/Pais/Ano: UNICAMP I BRASIL 11975 j Classifica~iio CNP Q: 1A 

' ' [pEDS - Amp/la~.'io (/0 Centro lllle1(/lsclpllna1 (/e Esttl(/os J>.11.1 o Desenvo/vlmelllo Social 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHIIlte: Antonio Virgilio Bittencourt Bastos 

Titula ~ii o: Doutor I At·ea de Atua ~iioiESIJe cializa~iio: Psicologia 

lnstitui~ii oiPais/ An o: UnB I BRASIL 11994 I Classifica~iio CNPQ: 1A 

' 0 ... " ' [pEDS Amp/1a~ao (/o Ce1111o lllle1(/lsclplllm (/e Esttl(/os J>.11.1 o Desenvo/vmrelllo Soc1a/ 

Equipe Cientifica 

PaniciiJante: Celina Maria de Souza 

Titula~iio: Doutor j Area de Atua~iioiEs1teciali za~iio: Ciencia Polftica 

lnstitui ~ii oiP a is/ An o: London School of Economics I I Classifi ca~iio CNPQ: 1B 

' " ' [~lEOS o AmJ>Ita~ao (/o Centro lllle1(/tsc1J>Ima1 (/e Esttl(/os f'J.11.1 o Desenvolvm1e111o Soct:~l 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Jo§o Carlos Salles Pires da Silva 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iioiEsltecializa~iio: Filosofia 

lnstitul~iio/Pais/An o: UNICAMP I BRASIL 11999 j Classifica~ao CNPQ: 1B 

' ' [pEDS - Alllfllk1~.'io (/o Ce1111o lllle1(/tSc1JIImar (/e Esttl(/os fJ.11.1 o Desenvolvmrelllo Sock11 

Equlpe Clentifica 

PaniciiJante: lnaia Maria Moreira de Carvalho 

Titula~iio: Doutor j At·ea de Atua ~iioiESIJe cializa~iio: Sociologia 

lnstitui~ii oiPais/ An o: USP I BRASIL 11986 j Classifica~iio CNPQ: 1B 

' 0 ... " ' [pEDS Amp/1a~ao (/o Ce1111o lllle1(/lsclplllm (/e Esttl(/os J>.11.1 o Desenvo/vmrelllo Soc1a/ 
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Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Carlos Alberto Caroso Soares 

Titnla~ao: Douor I Ar·ea de Atna~aoiEstJeciali za~ao: Antropologia 

lnstitni ~aoiP ais/An o: University of California I EUA I I Classifi ca~()o CNPQ: 1C 

' " ' [FIEDS • Ampi~a~o 1io Centto i/llef(/lsctpimal 1ie EstJI(ios /).11.1 o Desenvoivtmelllo Soc~ai 

Equipe Cientifica 

PanicitHmte: Carlos Alberto Etchevarne 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iioiEstJeciali za~iio: Arquelogia 

lustitnl~aoiPais/Auo : Museum National D'histoire- I Classifica~ao CNPQ: 1C 

' " ' [pEDS - Amf1i~1~.1o 1io Cerrito illletlirsctf1imar 1ie EstJI(ios f1.11.1 o Deserrvoivrmelllo Soc~1i 

Equipe Cientifica 

PanicitHmte: Ligia Bellini 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~aoiEstJecializa~ao: Hsit6ria 

lnstitui ~ii o/Paisl An o: University of Essex llnglaterra I I Classifi ca~iio CNPQ: 1C 

ltiEDS - A111i>i~1~.1o 1io Centto illlellilscti>im.11 1ie EstJI(ios i),11.1 o Desenvoivmtelllo Soc~1i 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Ana Cecilia de Sousa Bittencourt Bastos 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~aoiEstJeciali za~ao: Psicologia 

lnstitui ~5 oiPais/ An o: UnB I BRASIL 11994 I Classifi ca~iio CNPQ: 1C 

' ' [EiEDS • AmpiJ.1~'io 1io Centto i/llef(//Sclf>/111.11 1ie EstJI(ios fJ,11.1 o Desenvoivimelllo Socl.1i 
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Detalhamento dos Subprojetos 

Cronograma Fisico 

1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Subprojeto: Amplia~ao do Centro lnterdisciplinar de Estudos para o Desenvolvimento Social 

I Meta Atividade lndicado1 Fisico Mes lnicio Mes Fim 

~mplia9ao do Centro icita9ao e constru9ao, em Pnldio ocupado por 1 24 
nterdisciplinar de Estudos para conformidade com as rupos e nucleos de 
p Desenvolvimento Social ~xigencias das respectivas esquisa 
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Rela~ao de ltens Solicitados 

1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

~mtJIIa£1iO do Cenu·o lnterdlscltJIInar de Estndos 11ara o Desenvolvimento Social 

(Valores em Reais) 

ibbras e lnstalacoes 

I 
Descri~!lo 

II 
Finalidade 

I 
Destina~!lo Valor Unitario 

I 
Valor Total 

I 
Amplia~!lo de area de Abrigar atividades de 
"90 ,38m2, em do is ~rupos de pesquisa 
pavimentos, contemplando consolidados da FFCH e 

I 
UFBA 1.310.477.98 I 1.310.477,98 

~reas comuns e 27 novos do Institute de Psicologia, 
gabinetes. no CIEDS. 

Valor Total da Rubnca. R$ 1.310.477,98 

(Valores em Reais) 

[butras Despesas com Services de Terceiros/Pessoa Jurfdica 

II 
Descri~!lo 

I 
Finalidade 

I 
Destina~!lo ~~N° Meses tyalor Unitario Valor Total 

F unda~!lo de Apoio a -~~espesas 
I 

FAPEX-BA I 1 

I 
1 42.556,76 42.556,76 

Pesquisa e Extensao - peracionais e 
FAPEX administrativas 

Confe~!lo do Projeto ~~labora~!lo do I UFBA 

I 
1 

I 
1 I 65.523.90 I 65.523,90 

basico/executivo. rojeto basico e/ou 
executive da Bibliteca 
Universitaria Isaias 
Alves. 

Valor Total da Rubrica: R$ 108.080 ,66 

Valor Total do SubtJrojeto: Anwliacao do Centro lnterdisci!Jiinar de Estudos tJara o Desenvolvimento 
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Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Rela~ao dos ltens da Contrapartida e dos Outros Aportes Financeiros 

rooroorool 
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.....__ FINEP '---------~De~ta=lha~m~en--to~da~P~ro~po~sta 
F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

Subprojeto: 5 

Sigla: NANOFAR 

Titulo: Nucleo de Nanotecnologia 
Farmaceutica e de Novos Materiais 
dos Programas de P6s-Gradua<;ao 
em Farmacia, Engenharia Industrial 
e de Ciencias de Alimento 
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[ itulo: Nucleo de Nanotecnologia Farmaceutica e de Novos Materiais dos Programas ~i!tl a: NANOFAR 

[ b'etivo 

Gera!: 
lmplantar Nucleo de Nanotecnologia F armaceutica e Novos Materiais (NANOFAR) vinculado aos programas de 
P6s-Gradua9§o em Farmacia (PPGFAR), Engenharia Industrial (PEl) e Ciencias de Alimentos (PPGALI) da 
F aculdade de F arm:kia e Engenharia Quimica da UFBA 
Especificos: 
1: Farmacos em sistemas nano estruturados obtidos a partir da biodiversidade regional. Da rica biodiversidade do 
semiarido e possivel o isolamento e a identifica~ao de substancias biologi camente ativas. bem como o estudo de 
seus mecanismos de a~ao e catalises caracteristicas das enzimas envolvidas na biossfntese de produtos 
naturais. Alca16ides e 61eos essenciais, dentre outros, s§o metab61itos que se destacam pela gama de 
atividades b iol6gicas que despertam em mamfferos. A modula~ao da resistencia bacteriana, tem se mostrado um 
caminho promissor no combats a cepas multirresistentes A associa~ao entre amoxicilina e acido clavulanico, em 
uso corrente na terapeutica e o exemplo mais bem sucedido des! a estrategia. Entretanto est a valiosa alternativa 
no combate a cepas resistentes a antibi6ticos beta lactamicos possui severas limita~oes como provocar 
altera~oes na fun~ao hepatica , nao se recomendando o uso prolongado par mais de duas semanas. A busca por 
alternativas mais seguras e por moduladores para outras classes de antib i6ticos como quinolonas, on de o 
mecanisme de resistencia principal e a bomba de efluxo associada ao gene NorA, requer estudos que 
demandam, alem de protocolos de PCR, o sequenciamento do DNA dos mutantes resistentes. 
Assim ,vegetais, na forma de extratos, fra~oes, misturas ou substancias p uras podem ser incorporados em 
formula9oes inovadoras para novos tratamentos em areas medicas ainda n§o atendidas pelos medicamentos em 
uso. Sistemas nano estruturados sao conhecidos por agregarem grande valor terapeutico e economico a 
substancias ativas que nao poderiam ser comumente administradas devid o a toxicidade, a efeitos adversos 
devidos a via de administra9§o, ou baixa solubilidade e estabilidade. Estes sistemas tambem permit em a 
solubiliza~ao e estabiliza~ao de substancias ativas complexas e a veicula ~ao de mais de uma substancia ativa 
dentro da mesma formula~ao, de modo a se obter efeitos sinergicos e evil ar a intera~ao de substancias entre si e 
com os demais constituintes da formula9§o. 
A caracteriza~ao farmacol6gica de moleculas ativas , li\ll'es ou encapsuladas, uma das etapas iniciais no 
desenvolvimento de novos medicamentos, envolve a determina~ao dos me canismos envolvidos na a~ao 
farmacol6gica. Alem dos estudos farmacol6gicos classicos, tecnicas bioqufmicas, eletrofisio16gicas, 
imunol6gicas, microscopia e biologia molecular contribuem consideravelm ente para o estabelecimento do 
mecanisme de a~ao de compostos ativos. No presents projeto, utilizaremos diferentes tecnicas de microscopia, 
para determinar a expressao e localiza~ao de protefnas consideradas alvos farmaco16gicos de analgesicos, com 
o objetivo de investigar o mecanisme de a~ao das moleculas em estudo. 
Neste subprojeto associaremos produtos naturais de origem vegetal, oriundos da biodiversidade do semiarido, 
com a nanotecnologia farmaceutica, buscando desenvolverfarmacos e/ou formula~oes inovadoras. Buscando 
diminuir a lacuna cientffica e tecnol6gica neste setor. 
a· Desenvolver sistemas nano estruturados, tais como, lipossomas, dendrfmeros e nano e micro partfculas, 
carregados com substancias ativas oriundas da biodiversidade regional, com especial interesse no semiarido, 
com potencial atividade antimicrobiana, moduladora de resistencia, antipa rasitaria, anticancerfgena e analgesica. 
b· Desenvolver sistemas nano estruturados a partir de polfmeros, oleos vegetais e biofilmes naturais obtidos da 
biodiversida de regional para farmacos com potencial aplica~ao em fito cosmeticos, formula~oes dermatol6gicas, 
saude bucal e industria alimentfcia. 
2: Desenvolvimento de formula~oes lipossomais ou nanoestruturas polime ric as at raves da tecnologia com fluido 
supercrftico . Esse subprojeto visa aplicar conhecimentos da area de enge nharia e nanotecnologia a industria 
farmaceutica e cosmetica com o objetivo de desenvolver formula96es mais eficientes at raves de processo em 
etapa unica. De fato um dos principais problemas para os estudos estrutu rais com lipossomas ou nanoestruturas 
polimericas e caracterizar essas estruturas e manter sua estabilidade e solubilidade por longos perfodos. A 
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produ~ao de lipossomas e nanoestruturas polimericas utilizando tecnologi a com fluido supercrftico e inovadora no 
Brasil. lnexiste patente do mesmo registrada no INPI. Embora haja diversas substancias possfveis para utiliza~ao 
como fluidos supercrfticos, o di6xido de carbona supercrftico (scC02) eo mais utili zado, devido ao seu baixo 
custo, nao inflamavel, baixissima toxicidade e parametros crfticos moderados. As nanoestruturas produzidas por 
scC02 sao mais uniformes em termos de cristalinidade, morfologia, distribui~ao de tamanhos e sao menos 
carregadas eletrostaticamente, o que as tornam mais fluidas e mais dispersaveis. Esse objetivo especffico esta 
diretamente relacionado com o objetivo principal do grupo proponents uma vez que emprega conhecimentos e 
tecnicas da nanotecnologia farmaceutica na obten~ao de nanoestruturas mais estaveis, permitindo assim sua 
avalia~ao biol6gica e sua caracteri za~ao estrutural. Portanto, esse subprojeto beneficia e aproxima 
pesquisadores envolvidos em varias etapas do desenvolvimento de farmacos e que buscam a caracteriza~ao 
estrutural de alvos terapeuticos importantes para o planejamento de farm a cos. 
3: Desenvolvimento de biofilmes refor~ados por nano whiskers de sisal. Nano fios de celulose (nanowhiskers), 
extrafdos de diferentes fontes de celulose, sao partfculas com alto grau de cristalinidade e elevada resistencia 
mecanica. 0 Brasil e fonte de fibras vegetais naturais tais como sisal, coco, algodao, madeira, bambu, cana-da· 
a~ucar, etc. , todos com alto grau de celulose de baixo custo, portanto, materiais bast ante promissores, que 
ainda precisam ser estudados e explorados como fonte de nanofios. A maioria das embalagens convencionais 
utiliza como matriz polimerica derivados de petr61eo. Filmes a base de matrizes polimericas biodegradaveis vem 
sendo dese nvolvidos com sucesso pelos grupos de pesquisa em Analise de Alimentos e Biopolimeros e Ciencia 
e Tecnologia de Alimentos da Faculdade de Farmacia da UFBA 
4 - Avaliar a estabilidade de protefnas de membrana e de uso terapeutico em lipossomas e/ou estruturas micro 
ou nano org anizadas de natureza polimerica. 
Esse subprojeto visa aplicar conhecimentos da area de nanotecnologia farmaceutica a estabili za9ao de protefnas 
que possam ter aplica~ao terapeutica , assim como na obten~ao de monocristais de protefna adequados para 
estudos de difra~ao de raios X. A incorpora~ao de protefnas em lipossomas pode auxiliar no direcionamento de 
farmacos para celulas tumorais ou para certos compartimentos do nosso organismo (ex: pulmao). Dessa forma, 
esse subprojeto esta diretamente relacionado como objetivo principal desse projeto uma vez que emprega 
conhecimentos e tecnicas da nanotecnologia farmaceutica na obten~ao de protefnas terapeuticas mais estaveis, 
permitindo assim sua avalia9ao biol6gica e sua caracteriza9ao estrutural. 
5: Nanotecnologia em Novas Materiais Argilosos e Vitroceramicos. Busca-se desenvolver trabalhos de 
elabora~ao de novas materiais micro e nano estruturados usando tecnicas convencionais e nao convencionais 
tais como purifica9ao e modifica9ao de argilas brasileiras, com especial interesse naquelas de ocorrencia no 
estado da Bahia. At raves, por exemplo, da incorpora~ao polimerica, alem da produ~ao e caracteriza~ao de 
vitroceramicas especiais. Os objetivos especfficos desta proposta sao divi didos em do is subprojetos, 
fundament ados tanto em pesquisas basicas (vidros e vdroceramicas de baixo ponto de fusao) quanta 
tecnol6gicas (argilominerais baianos, cedidos por uma empresa do sui do Estado). 

IPnstilicativa e Relevcincia 

0 Plano de Desenvolvimento lnstitucional (POl) 2004 - 2008 da F aculdade de F armacia da UFBA coloca a 
melhoria da infraestrutura de pesquisa como meta. FFar - P6s·Gradua~ao Melhoria da infra·estrutura de 
pesquisa. 2 programas criados em 6 anos. 
A nanotecnologia e uma ciencia multidisciplinar associada a diversas areas, como a Medicina, 
Eletronica, Qufmica, Biologia, Ffsica e Mecanica, por maio de materiais com propriedades 
especiais devido a sua escala nano met rica. No Brasil, ela est a inclufda como Linha de A9ao 7: 
Areas porta doras de Futuro: Biotecnologia e Nanotecnologia do Plano de A~ao em Ciencia, 
Tecnologia & lnova~ao PACTI 2007-2010 do Governo Federal. Entre 2001 e 2007, o governo 
investiu cerca de 150 milh5es de reais no desenvolvimento das areas de nanociencia 
e nanotecnologia. No final de 2007, existiam no Brasil quase 50 empresas utilizando produtos 
ou processes nano tecnol6gicos, a maioria com atua~ao nas areas de materiais para petroqufmica, qufmica, 
ceramica, metalicos e polimericos (plasticos e borrachas). A grande maio ria destas empresas esta localizada na 
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regiao Sui e Sudeste do Brasil. Contudo, tais investimentos estao bern ab aixo dos daqueles realizados por 
pafses desenvolvidos neste segmento. Os Estados Unidos e o Japao, investem anualmente em torno de 1 bilhao 
de d61ares. De acordo com a Funda~ao Nacional de Ciencias dos Estados Unidos (National Science 
Foundation), a nanotecnologia devera movimentar o setor produtivo com valores que ultrapassarao um trilhao de 
d61ares nos pr6ximos dez anos. A nanotecnologia farmaceutica devera ser responsavel por uma fatia de 17% 
deste total. Fat ores como redu~ao da dose, a possfvel re-introdu~ao de farmacos de baixa palencia como 
produtos na turais ou descartados por sua toxicidade, eo aumento do tempo de patente do medicamento e suas 
formula~oes, fazem com que o investimento em pesquisa e desenvolvimento de nano medicamentos se !orne 
mais barato do que o investimento necessaria para a descoberta de novas moleculas. Alem do mais, sistemas 
nano estruturados como lipossomas e nanopartfculas polimericas permite m que suas superficies sejam 
estruturalmente modificadas, possibilitando o direcionamento do farmaco para 6rgaos, tecidos ou celulas 
especfficas. Adicionalmente, nano medicament as com tamanho aproximado de 100 nm sao direcionados natural 
e especificamente ao tumor devido ao efeito de extravasamento seletivo (EPR effect) causado pelo aumento da 
permeabilidade do endotelio. A equips proponents deste projeto pretends consolidar no estado da Bahia um 
grupo de pesquisa em nanotecnologia farmaceutica. Contribuindo para suprir a escassez de profissionais na 
regiao com forma~ao especffica na area. Para tanto necessita implantar e strutura fisica e equipamentos que 
possibilitem a realiza~ao de pesquisa na escala nano metrica. 
Diante desse cem\rio, os programas de P6s-Gradua~ao em F armacia Programa de P6s-Gradua~ao em 
Engenharia Industrial da Escola Politecnica e o Programa de P6s-Gradua~tao em Ciencias de Alimentos da 
UFBA decidiram assumir o compromisso de reduzir essa lacuna cientffica e tecnol6gica atraves da implanta~ao 
de um nucleo de Nanotecnologia Farmaceutica na Faculdade de Farmacia da UFBA. Essa iniciativa tera grande 
impacto os projetos de pesquisa em desenvolvimento, na area, entre os Ires programas envolvidos, uma vez que 
dependem de infraestrutura externa e colabora~oes inter-estaduais e/ou internacionais para 
ter acesso a equipamentos e metodologias rotineiras em nanotecnologia e caracteriza~ao de substancias. A 
concreti za~ao desse compromisso depende basicamente da aquisi~ao de equipamentos analfticos. Suas 
caracterfsticas e motivos sao expostos a seguir: 
Embora a c apacidade analftica dos Programas da F aculdade de F armacia tenha ganho eficiencia e agilidade com 
a aquisi~ao de equipamentos como cromat6grafo a gas com detector de ioni za~ao de chama e massas e CLAE 
semi-preparative com detector de DAD uteis na analise de oles volateis, fixos transformados em derivados e 
outros metab61itos, assim como determina~ao da eficiencia de encapsulamento. Entretanto, ainda permanece 
uma enorme lacuna nos meios de identifica~ao e determina~ao estrutural das substancias isoladas. Como 
metodo fisico de analise conta-se, atualmente, apenas com urn espectrofotometro no UV-Visfvel. A fim de 
preencher essa lacuna, que fragiliza tambem o ensino de p6s-gradua~ao , e fundamental a aquisi~ao de 
equipamentos analfticos como um espectrometro de RMN 90 MHz. A espectroscopia de Ressonancia Magnetica 
Nuclear (RMN) e uma das espectroscopias que mais cresce em numeros de usuaries no Brasil. lnfelizmente 
este nao e o cenario no estado da Bahia. Poucos equipamentos instalado s para uma demanda crescenta. Este 
equipament o sera aplicado tanto no ensino deste metoda nos programas de p6s-gradua~ao envolvidos na 
propos! a, uma vez que os usuaries de RMN precisam compreender como as diferentes sequencias de pulsos 
funcionam a fim de fazer os ajustes experimentais necessaries e assim interpretar corretamente os resultados 
espectrais estando aptos a escolher as sequencias de pulsos mais adequadas para a amostra. Sendo essa uma 
das tecnicas que mais exigem o conhecimento da teoria. Este equipamento permite analises rapidas, levando a 
uma maior agilidade na identifica~ao e determina~ao estrutural de microm oleculas. 0 equipamento solicitado tern 
como vantagem o baixfssimo custo de manuten~ao, alem de reduzir a demanda de uso e maquinas mais 
potentes como o RMN 500 MHz em opera~ao no IQ-UFBA, sendo aplicado na pesquisa para a identifica~ao e 
determina~ao estrutural de micro moleculas e caracteriza~ao de lipossom as. 
Os program as de P6s Gradua~ao da F aculdade de F armacia e PEl contam com equipamentos diversos com 
PCR e PCR em tempo real. Faltando, no entanto, uma unidade genomica capaz de trazer avan~os cientfficos e 
tecnol6gicos para a Bahia que vao desde o desenvolvimento de estudos sobre a sequencia de DNA, o qual sera 
uti I em prati camente qualquer investiga~ao biol6gica ate a forma~ao de recursos humanos para atuar em 
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biotecnologia. Diversos grupos de pesquisa da faculdade de farmacia ja estao envolvidos em projetos de pesquisa 
que depend em diretamente da identifica~ao de sequencias genomicas de interesse, como a caracteri za~ao 
genotfpica de cepas de bacterias e fungos resistentes aos medicament as disponfveis para seu tratamento. 
0 PEl conta com Ires laborat6rios. No entanto, para analises na escala nano sao necessaries equipamentos que 
possam caracterizar tais amostras. Sao solicitados um microscopic eletronico de bancada e outro de for~a 
at6mica, ambos baixo custo, cerca de cinco vezes mais baratos que outros equipamentos mais sofisticados, 
com excele nte resolu~ao, 6tima rela~ao custo/beneficio, alem de facil instala~ao e manuten~ao. Tais 
equipament os, acoplados as outras tecnicas de produ~ao e caracteriza~a o de nanomateriais permitirao a 
independencia nas analises necessarias ao desenvolvimento das pesquisas. Para a determina~ao do tamanho, 
da distribuit;ao de tamanho (polidispersao), da forma e da carga superficial (potencial zeta) das partfculas, solicita
se a aquisit;ao de um analisador de partfculas (nanosizer). Solicita-se ainda um espectrofotometro de bancada 
operando tanto em modo reflect§ncia como em transm~§ncia, permit indo a medi~ao da cor dos mais variados 
alimentos em diversas apresenta~oes. 
0 Laborat6rio de Farmacologia da FFar ira compor esta equips realizando testes in vivo e in vitro de atividade 
analgesica de produtos naturais e produtos de biotransforma~ao livres e encapsulados. As tecnicas de 
microscopia de fluorescencia sao uteis para exibir estruturas e mensurar eventos fisiol6gicos e bioqufmicos nas 
celulas vivas. 
Pelas razoes expostas acima, os equipamentos solicitados nesse projeto permitirao que os grupos de pesquisa 
e os programas de p6s-gradua~ao envolvidos em projetos de pesquisa que permeiam a nanotecnologia possam 
ter um salta qualitative na infraestrutura de pesquisa. 

[!mpactos P1 evlstos 

1. Participa,.ao e inser~ao efetiva da Universidade Federal da Bahia na Lin ha de A~ao 7: Areas portadoras de 
Futuro: Biotecnologia e Nanotecnologia do Plano de A~ao em Ciencia, Tecnologia & lnova~ao PACTI 2007-2010 
do Governo Federal. 
2. Desenvolvimento e avalia~ao de farmacos e formula~oes nano estrutura dos para doen~as parasitarias, 
infecciosas, c§ncer e analgesicos. 
3. Consolida~ao da linha de pesquisa em nanotecnologia farmaceutica nos Programas de 
P6s-Gradua~ao em Farmacia e PEl. Propiciando a cria~ao de redes interdisciplinares em nanotecnologia entre 
as diferentes areas do conhecimento dentro da UFBA, com vistas ao desenvolvimento de arranjos produtivos 
locais. 
4. Maior integra~ao entre as linhas de pesquisa dos Programas de P6s-Gradua~ao em Farmacia, de Ciencias de 
Aliment as e Engenharia Industrial da Escola Politecnica visando o desenvolvimento de formula~oes de aplica~ao 
t6pica, nano medicamentos, com especial interesse naqueles desenvolvid os a partir da biodiversidade do semi
arido' e biofilmes. 
5. F orma~ao de pessoas qualificadas para a pesquisa e o desenvolvimento de sistemas nano estruturados 
simples, de facil prepara~ao e que nao necessitem de equipamentos sofisticados, os quais possam ser 
aplicados no Sistema Unico de Saude. 
6. Aumento da produ~ao cientffica nas diferentes areas contempladas, contribuindo para a consolida~ao dos 
Programas de P6s-Gradua9ao de Farmacia, Programa de P6s-Gradua9ao de Engenharia Industrial (Politecnica) 
e de Ciencia de Alimentos da F aculdade de F armacia da UFBA. 
7. Registro das patentes dos produtos obtidos, com posterior gera~ao de recursos para a Universidade Federal 
da Bahia e Laborat6rios envolvidos. 
B. Transferencia dos resultados obtidos para o setor produtivo na area de medicamentos, cosmeticos e de 
alimentos. 

[pualificas.:io das Ptis-G1aduasoes vinculadas ao subp•ojeto 
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Programa de P6s-Graduagao em F armacia (PPGFAR) da Universidade Federal da Bahia, aprovado pel a CAPES 
em 2008 com conceito 3 (nfvel mestrado) e implant ado em 2009, e constitufdo por 16 docentes, 12 permanentes 
(06 Bolsistas de Produtividade do CNPq) e quatro colaboradores, todos da Faculdade de Farmacia da UFBA e 
envolvidos, conforme documentado nos seus currfculos Lattes, com o Ensino e a Pesquisa em Ciencias 
Farmaceuticas e de areas afins, nos nfveis de gradua9ao (Farmacia) e tambem de P6s-
Graduagao Lato sensu no ambito da F aculdade de F armacia da UFBA (Cursos de Especializagao em T 6picos 
Avangados em Diagn6stico Laboratorial e Curso de Especializagao em Mi crobiologia). Atualmente, possui 24 
alunos regularmente matriculados, correspondendo as duas primeiras turmas 2009 e 2010. 
Programa de P6s-Graduagao em Ciencia de Alimentos (PGALI), aprovado pela CAPES em fevereiro de 2006 com 
conceito 3 (Mestrado). A area de concentragao desse programa esta articulada com sua linha de pesquisa 
principal, o Controle de Qualidade de Alimentos. 
Atualmente , o programa possui urn corpo docente multidisciplinar constitufdo por 09 docentes permanentes (01 
Bolsista de Produtividade do CNPq) e 02 colaboradores. 0 quadro discent e con! a atualmente com 39 
mestrandos. 

[j)escti~iio das Obtas e dos Ptincipais Eqnipamentos 

Os equipamentos importados sao 01 Espectr6metro FT-NMR- 90 MHz - ANASAZI com Magneto - lma 
Permanents (cotagao em anexo, com carta de exclusillidade). Este equipamento sera instalado no andar terreo 
da Faculdade de Farmacia, espago anexo ao LAPEMM com 27 m2. Sera utilizado no ensino de p6s-graduagao e 
na pesquisa para a identifica9ao e determina9ao estrutural de produtos naturais, seus produtos de 
biotransformagao, de fungos endofiticos e nano encapsulados. 01 analisador de partfcula (nanosizer) aplicado 
para a determinagao do tamanho medio das micro e nano partfculas vazias e contendo produtos. Este 
equipamento sera instalado em laborat6rio do PEl, assim como o microsc6pio eletr6nico de bancada eo 
microscopic de forga atomica de bancada. 0 microsc6pio de fluorescencia sera instalado no Laborat6rio de 
Farmacologia situado no andar terreo da Faculdade de Farmacia. Os equipamentos nacionais, como o FT-NIR e 
espectr6metro Uv-vis serao alocados nos laborat6rios de pesquisa do PPGALI, enquanto o sequenciador de DNA 
sera instala do no laborat6rio de biologia molecular da FF ar. Todos os equi pamentos serao alocados na 
Faculdade de Farmacia da UFBA, sob a responsabilidade do coordenador e do vice coordenador desse projeto. 
Podendo ser utilizados por quaisquer pesquisadores vinculados ao PPGFAR, PEl ou PGALI, ou por 
pesquisadores de outras unidades da UFBA, mediante previa autorizagao do coordenador e vice-coordenador 
dessa proposta. A verba destinada a servigos de terceiros sera utilizada n a adequagao da rede eletrica e 
hidniulica e bancadas dos Laborat6rios que receberao os equipamentos. 0 orgamento, detalhado a seguir, 
comtempla ainda verba para taxas de importagao e desembarago alfandegario e de administragao. 
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Equipe Cientifica 

PanicitJante: Cristiane Flora Villarreal 

Titnla~ao: Doutor I A1·ea de Atna~ao/EstJeciali za~ao: F armacologia 

lnstitni ~ao/Pais/Ano: USP/Brasil/2004 I Classifi ca~()o CNPQ: -
- .. [~ANOFAR • Nuc/eo 1/e Nanotecnoloy~a Fam~aceullca e 1/e Novos Matemts 1/os Proyran~as 1/e Pos· 

Equipe Cientifica 

PanicitHmte: Elaine Christine de M. C. Albuquerque 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EstJeciali za~iio: Bioengenharia/Bioprocessos 

lustitnl~ao/Pais/Auo : UNICAMP/Brasil/2005 I Classifica~ao CNPQ: -

- .. [~ANOFAR • Nucleo 1/e Narrotecrro/oy~1 Fam~1cellltc.1 e 1/e Novos Mater~11s 1/os Proyrarr~1s 1/e Pos· 

Equipe Cientifica 

PanicitHmte: Janice lzabel Druzian 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Biotecnoligia/Polfmeros aplicados 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: UNICAMP/Brasil/2000 I Classifi ca~iio CNPQ: -
- .. I~ANOFAR • Nuc/eo 1/e N.motecrrotoy~1 F.1m1.1ceuttc.1 e 1/e Novos M.11emts 1/os PtO(Jt.1111.1S 1/e Pos· 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Maria Eugenia de 0. Mamede 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~ao/EstJeciali za~ao: Ciencia de alimentos 

lnstitui ~5o/Pais/ An o: UNICAMP/BRASILJ2003 I Classifi ca~iio CNPQ: 

-[~ANOFAR • Nuc/eo 1/e N.1notecno/oyJ.1 F.1m1.1ce111/c.1 e 1/e Novos M.1teri.1is 1/os Proyt.1111.1S 1/e Pos· 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Tania Fraga Barros 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EstJeciali za~iio: Microbiologia/Biologia Molecular 

lustitnl~ao/Pais/Auo : UNIFESP/Brasil/2004 I Classifica~ao CNPQ: -

- .. I~ANOFAR • Nuc/eo 1/e N.1rrotecrro/oy~1 Fam~1cellltc.1 e 1/e Novos M.11er~11s 1/os Proyrarr~1s 1/e Pos· 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Silvio Alexandre B. Vieria Malo 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Fluidos 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: UFRJ/Brasil/1997 I Classifi ca~iio CNPQ: -
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I~ANOFAR -Nticleo (/e N.motewo/oyi.1 F.mu.1cetttic.1 e (/e Novos M.ueri.1is (/os Proywu.u (/e Pos-

Equlpe Clentifica 

PanidiHlnte: Marcio Luis F Nascimento 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1Jedaliza~iio: Ciencia e Engenharia de Materiais 

lnstitui~iio/Pais/Ano: UFSCar/Brasil/2004 I Classifica~iio CNPQ: 2 

-[r-tANOFAR -Nuc/eo (/e N.motewoloyla Farmaceutlc.1 e (/e Novos M.uerlals (/os Proyramas (/e Pos-

Equlpe Clentifica 

PanidiHIIlte: Marcelo Santos Castilho 

Titula ~ii o: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Es1Je cializa~iio: Planejamento de 

lnstitui~ii o/Pais/ An o: USP/Brasil/2004 I Classifica~iio CNPQ: 2 

- .. 
lr-tANOFAR o Nudeo (/e N.motewo/oyta F.muaceuttc.1 e (/e Novos Matemts (/os Proyr.mras (/e Poso 

Equipe Cientifica 

Panici11ante: Eudes da Silva Velozo 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1teciali za~iio: Qufmica dos Produtos Naturais 

lnstitui ~ii o/P a is/ An o: UFSCar/Brasil/1995 I Classifi ca~5o CNPQ: 2 

- .. [~ANOFAR o Nuc/eo (/e N:motewoloyU/ FamU/cettttca e (/e Novos M:ltemts (/os Proyra11U1S (/e Poso 

Versao: 1 137 



Detalhamento dos Subprojetos 

Cronograma Fisico 

1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Subprojeto: Ni.lcleo de Nanotecnologia Farmaceutica e de Novos Materiais dos Programas 

I Meta Atividade lndicado1 Fisico Mes lnicio Mes Fim 

~mplia9ao da capacidade ~quisi9ao do RMN 90MHz, Equipamentos instalado~~ 12 
~nalit ica do PPGFAR e PPGALI ~spectrofotometro no IV, UV-vis, 

~icrosc6pio de Fluorescencia, 

I Meta Atividade lndicado1· Fisico Mes lnicio Mes Fim 

nstrumentali za9ao do PEl ~quisi9ao de microsc6pio ~::quipamentos instalado~ 1 6 
letr6nico de bancada e 

~icrosc6pio de for9a atomica de 

I Meta Atividade lndicado1 Fisico Mes lnicio Mes Fim 

f,dequa9ao de bancadas e rede fleforma de bancadas e rede Obra concluida I 12 
letrica PEl letrica 

I Meta Atividade lndicado1· Fisico Mes lnicio Mes Fim 

~dequa9ao de bancadas e rede Reforma de bancadas e rede Obra conclufda I 12 
letrica LAPEMM letrica 

I Meta Atividade lndicado1 Fisico Mes lnicio Mes Fim 

~dequa9ao de bancadas e rede Reforma de bancadas e rede Obra conclufda I 12 
letrica Laborat6rio letrica 

F armacologia da Dor 

I Meta Atlvldade lndlcado1 Fisico Mes lniclo Mes Fim 

nstrumentaliza9ao do ~quisi9ao de centrffuga cquipamento instalado 1 12 
r-aborat6rio de F armacologia efrigerada 
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Rela~ao de ltens Solicitados 

~l1cleo de Nanotecnoloyla Farmacin~tlca e de Novos Materials dos Pro!Jramas de P6s-Gradua£1iO em 

(Valores em Reais) 
[Pbras e lnstalaG6es 

I 
Descri~!lo 

II 
Finalidade 

I 
Destina~!lo 

Adequa~!lo de bancadas lnstrala~!lo de RMN SO UFBA 
~ rede eletri ca LAPEMM ~Hz 
Adequa~!lo de bancada e lnstala~!lo de NIR-FT e Uv- UFBA 
ede eletrica PPGALI is 
Adequa~ao de bancadas lnstala~ao do UFBA 
~ rede eletri ca Laborat6rio 
~e Biologia Molecular 

~equenciador de DNA 

FFar) 
Adequa~ao de bancadas ~~stala~ao de microscopic I UFBA 

I ~ rede eletri ca Laborat6rio e fluorescencia 
~e F armacologia 
Adequa~!lo de bancadas ~stala~!lo dos 

I 
UFBA 

I ~ rede eletri ca do icrosc6pios de for~ a 
aborat6rio de Materiais atomica e eletronico de 

f,tftreos PEl bancada 
Valor Total da Rubnca: R$ 150.000,00 

lbespesas Acess6rias de lmportac!lo 

Descri~!lo Finalidade 
I 

Destina~!lo 

I 
Qtde. 

Custos de importa~ao 1 Taxas de importa~ao , 
e desembara~o ~eguro , transports e 
alfandegario desembara~o 

alfandegario dos 
equipamentos 
importados 

I 
UFBA 

I 

Valor Total da Rubrica: R$ 142.000,00 

[butras Des pesas com ServiGOS de Terceiros/Pessoa Jurfdica 

Valor Unitario 
I 

Valor Total 

20.000,00 20.000,00 

30.000,00 30.000,00 

30.000,00 30.000,00 

30.000,00 

I 
30.000,00 

40.000,00 

I 
40.000,00 

(Valor!! em Reals) 

Valor Unitario I Valor Total 

142.000.00 I 142.000,00 

(Valores em Reals) 

I 
Descri~!lo 

I 
Finalidade 

I 
Destina~!lo ~~N°Meses tyalor Unitario Valor Total 

Taxa de ~agamento de taxa 
I 

FAPEX-BA I 1 

I 
1 51.463,92 51.463,92 

administra~ !lo e administra~!lo a 
funda~!lo de apoio 

Valor Total da Rubnca. R$ 51 .463,92 

(Valores em Reais) 

i~quipamento e Material Permanents Nacional 

l Descri~!lo Finalidade Destina~!lo ~ Valor Unitario I Valor Total 
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UV-vis Analise de cor em UFBA 1 
limentos 

NIR-FT Analise de alimentos in UFBA 1 
r atura 

Sequenciador de DNA Caracteriza~ao UFBA 1 
genotfpica 

Valor Total da Rubrica: R$ 490.000 00 

[Equipamento e Material Permanents lmportado 

Descri~ao Finalidade 
I 

Destina~ao 

I 
Qtde. 

Microsc6pi o de for~ a Analise de materias UFBA 1 
atomica de bancada 
Microsc6pi o eletronico Analise de materias UFBA 1 

de bancada 
Analisador de partfcula Determina~ao do UFBA 1 
(Nanosizer) amanho medio de 

micro e nanopartfculas 
Microsc6pi o de ~~entifica~ao e I UFBA 

I 
1 

~uorescenc ia aracteriza~ao de 
substancias organicas 
e complexes metalicos 

Espectr6metro de RMN ~~poio a pesquisa e ao 'I UFBA 

I 
1 

~0 MHz com ima - nsino de p6s-
f'\NASAZI gradua~ao PPGFar, PEl 

e PPGALI 
Valor Total da Rubnca: R$ 882.000 ,00 
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55.000,00 55.000,00 

135.000,00 135.000,00 

300.000,00 300.000,00 

(Vslores em Resis) 

Valor Unitario I Valor Total 

I 
72000,00 72000,00 

135.000,00 135.000,00 

162.000,00 162.000,00 

I 162.ooo.oo I 162.000,00 

I 351.000.00 I 351.000,00 

Valor Total do Subtlrojeto: Nl1cleo de Nanotecnolo11ia Farmaceutica e de Novos Materiais dos 
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Rela~ao dos ltens da Contrapartida e dos Outros Aportes Financeiros 

rooroorool 
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Subprojeto: 6 

Sigla: CBIOFOT 

Titulo: Equipamentos Cirurgicos para 
Centro de Biofot6nica da FOUFBA 
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~i!1l a: CBIOFOT 

A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia, apesar de seu perfil historicamente extensionista 
e clinico vem realizando nos ultimos a nos um grande esfor~o no sentido d a consolida~ao e fortalecimento da 
pesquisa e da p6s-gradua9ao. Como resultado desse processo. em 2009. a Unidade aprovou pel a primeira vez 
um projeto no ambito do CT-INFRA, tendo a presente proposta o objetivo de prover condi~oes de amplia~ao do 
Centro de Biofotonica da FOUFBA- CTBIOFOT, em uma segunda etapa, mediante a aquisi~ao de equipamentos 
que visam expansao da infraestrutura de pesquisa na area de Biofot6nica, permit indo o aumento da capacidade 
de resolu~a o clinica necessaria a realiza~ao de projetos e gera~ao de conhecimento. 
0 Centro de Biofotonica da FOUFBA faz parte do Projeto que foi contemplado pelo CNPq no ambito do Edital 
15/2008 - Institutes Nacionais de Ci~ncia e Tecnologia Processo n°: 5735B7/2008-6, sob a coordena~ao do 
Professor Vanderlei Salvador Bagnato, do Institute de Fisica da USP Sao Carlos, para a Forma~ao do Institute 
Nacional de Optica e F otonica. 0 que evidencia o elevado padrao cientifico e tecnol6gico da produ~ao academica 
local. 0 est udo da aplicabilidade de fontes luminosas com finalidade terap~utica !em sido amplamente 
estimulada pelas agencias de fomento em todo o mundo. 0 Brasil e considerado pela comunidade cientifica 
internacional como um dos maiores centres de pesquisa basica e clinica nesta area. 
A forma~ao de mais mestres e doutores em Odontologia e em areas afins. por si s6. e um resultado de grande 
relevancia. nao s6 para a Bahia como para as regioes adjacentes que se encontram em situa~ao semelhante, 
tais como os Estados de Sergipe e Alagoas e tambem do Norte de Minas Gerais; a forma~ao de p6s-graduados 
com vi sao sist~mica. habilidades e compet~ncia para a resolu~ao de problemas da area de saude. e de grande 
relevancia, nao s6 regional como nacional; a forma9ao de profissionais com perfil mais volt ado para a analise e 
solu~ao de problemas rea is e globais devera ter um significative impacto regional, ensejando a resolu~ao de 
importantes problemas atuais, e a concep~ao, cria~ao e desenvolvimento de novos conhecimentos e/ou 
produtos, contribuindo de maneira significativa para os desenvolvimentos tecnol6gico, ambiental, social e 
economico da Bahia, da regiao e do Pais; a forma~ao de p6s-graduados em Odontologia e de areas afins com as 
caracteristicas acima mencionadas e uma importante demanda dos cirurgioes-dentistas e de outros 
profissionais, e podera contribuir com um impacto significative na qualidacle de ensino, da pesquisa e da atividade 
destes profi ssionais. 
A produ~ao do conhecimento na area de Saude constitui elemento chave para a inclusao social e a garantia da 
cidadania. lsto e particularmente verdade para um est ado com grandes assimetrias internas, em especial para a 
nossa regia o que apresenta limita~oes acentuadas na disponibilidade de capital, tecnologia e do acesso 
igualitario a saude. Nosso centro e o unico no nordeste e um dos poucos no Pais que atende a pacientes pelo 
SUS para a realiza~ao de procedimentos cirurgicos utili zando laseres, que reconhecidamente resulta em melhora 
do atendimento, reduz custos e lista de espera para cirurgia. Alem disso, trata-se de viabilizar a amplia~ao do 
atendimento de qualidade aos pacientes que procuram os servi~os prestados no ambito do Centro. Ressalte-se 
que recente mente o grupo foi escolhido pelo CNPq-MSau para avaliar a efetividade e a possibilidade de 
implanta~ao da tecnologia laser no ambito do Sistema Onico de Saude- SUS (Ed. Saude Bucal 2008). A 
proposta apresentada visa a melhoria da infraestrutura de pesquisa e nao de extensao, contudo, evidentemente a 
extensao sera beneficiada pela expansao do atendimento aos usuaries do Sistema Unico de Saude a ser 
viabili zada pelo projeto. 

!Pustificativa e Relev.'mcia 
Atualmente, o Centro de Biofotonica da FOUFBA fornece suporte a diversos projetos vinculados aos programas 
de p6s-gradua~ao da Unidade, em nivel de Doutorado e de Mestrado, como tambem aos Grupos de Pesquisa da 
UFBA: Laser em Odontologia (Antonio Pinheiro); Radiologia Odonto16gica (Paulo Flores); Doen~as Bucais (Jean 
Nunes); Novas Metodologias em Diagn6stico e Terapias em Clinica Odontol6gica (Luciana Ramalho); 
Clareamento Dental (Aparecida Marques); Saude Bucal Coletiva (Cristina Cangussullsabel Vianna); Biotecnologia 
e Ecologia de Microrganismos (Paulo F Almeida - ICS); e de outros estados: lnova~ao Terap~utica - GPIT (Suely 
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Galdino - UFPE); Planejamento e Sfntese de Farmacos - LPSF (Ivan Pitta - UFPE); Bi6psia Optica 
Espectroscopia Biomolecular (Landulfo Silveira Junior- Unicastelo); Biophotonica em Ciencias da Saude 
(Marleny Gerbi- FOP-UPE); Laserterapia em Odontologia (Jurema Lisboa - UFPE); Odontologia a Servi9o da 
Ciencia (Amalia Ribeiro - UFS). Est amos tambem realizando projetos de pesquisa em conjunto com o LABEN do 
Institute de Ciencias da Saude da UFBA (Prof. Paulo .Almeida); com Institute de Ffsica da USP de Sao Carlos 
(Prof. Vanderlei Salvador Bagnato); com o Institute de Antibi6ticos da UFPE (Profa. Sueli Galdino); com o 
Institute de Bioengenharia da Unicatelo (Prof. Landulfo Silveira Junior); e com o Centro de Pesquisa Gon9alo 
Moniz- FlO CRUZ (Prof. Marcos Andre Vannier dos Santos e Professor Manoel Barral Nato). 

7.2. Justificativa e Relevancia quanta ao Ensino: 
A presents proposta e relevante, pois visa fortalecer e consolidar a pesquisa e a p6s-gradua9ao na FOUFBA e de 
outros programas localizados na Bahia e em outros estados da federa9ao, melhorando, em termos qualitativos e 
quantitativos a nossa capacidade de produ9ao de conhecimento e de forma9ao de pesquisadores em area 
emergente das ciencias da saude e das ciencias biol6gicas. 

[jmpactos P1 evlstos 

Incremento da Produ9ao Cientffica, Abertura e Consolida9ao de Linhas de Pesquisa e de Cursos de P6s
Gradua9ao: 
Visa-sea amplia9ao I consolida9ao da capacidade de pesquisa e consequents expansao da produ9ao cientifica , 
em um campo interdisciplinar, inovador e relevante no contexte da Odontologia atual e de areas correlatas. Tal 
aporte podera contribuir sobremodo para o fortalecimento da p6s-gradua9~o na FOUFBA, possibilitando a 
eleva9ao do conceito do Programa junto a CAPES e a almejada expansao do mesmo. A implanta9ao deste 
subprojeto possibilitara o aumento no numero de Teses de Doutorado e nas disserta96es de mestrado em palo 
menos 20%; o aumento do numero de publica96es em peri6dicos internacionais em pelo menos 30%; e a 
eleva9ao do conceito de 4 para 5 nas pr6ximas avalia96es da CAPES. 0 esfor9o institucional pode ser 
visualizado at raves da analise da produ9ao cientifica da equips do Centro, o qual se destaca nacional e 
internacionalmente pela qualidade do conhecimento gerado. 

Amplia9ao e Cria9ao de Novas Oportunidades de Coopera9ao com Outras lnstitui96es: 
Conforme explicado anteriormente, o Centro de Biofot8nica da FOUFBA fornece suporte a diversos projetos 
vinculados aos programas de p6s-gradua9ao da Unidade, em nfvel de Doutorado e de Mestrado, como tambem a 
Grupos de Pesquisa da UFBA e de outros estados. Assim, com a melhora da infra-estrutura em termos de 
equipament os abrini novas possibilidades de amplia9ao de intercambios tanto com programas de PG quanta 
com outros grupos de pesquisa. Em sendo o Centro reconhecido internacionalmente, vislumbra-se a 
possibilidad e de aumento de parcerias internacionais. 

lmpactos na lnova9ao, na Extensao e na Presta9ao de Servi9os: 
A nossa equipe tern projetos para o patenteamento de tecnicas na area de biofotonica ja em tramita9ao no 
ambito da UFBA. 

lmpactos no Ensino de Gradua9ao: 
A integra9ao da P6s-Gradua9ao com a Gradua9ao, tam se realizado atraves do desenvolvimento de atividades 
conjuntas, quer seja na produ9ao de conhecimento, at raves do desenvolvimento de pesquisas cientfficas, na 
extensao e na realiza9ao de seminaries, bern como no acompanhamento das atividades clfnicas, pelo 
monitorame nto de pacientes e estabelecimentos de terapeuticas, tanto cirurgica quanta medicamentosa. Um 
aspecto importante diz respeito a inser9ao dos egresses dos cursos na area no universe academico, em 
institui96es de ensino e de pesquisa no Brasil e no exterior e ainda na esfera publica como gestores de servi9os 
de saude. Tal observa9ao refor9a a importancia do Centro para o desenvolvimento regional e evidencia a sua 
sintonia com uma tematica de pesquisa emergente e contemporanea. 
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lmpactos Sociais: 
Melhora da qualidade de atendimento aos pacientes oriundos do SUS que necessitam de procedimentos 
cirurgicos na FOUFBA. Em se tratando de um projeto na area da saude, os resultados advindos deverao 
melhorar a qualidade do atendimento oferecido a popula~ao. 

lmpactos Economicos: 
Redu~ao do custo do tratamento tanto para o sistema quanto para os pac ientes. A Redu~ao de custos de 
manuten~ao de equipamentos antigos existentes tambem sera de importancia para a UFBA. 

lpnalifica~ao das Pos-G1 adna~oes vincnladas ao snbp1ojeto 

Programa lntegrado de P6s-Gradua~ao em Odontologia UFPB-UFBA Conceito 4 
Programa de P6s-Gradau~ao em Odontologia e Saude da UFBA - Conceito 4 

Numero de p6s-doutores: 04 
Numero de doutores: 15 
Numero de Bolsistas: 3 PQ CNPq; 3 PO CAPES; 1 PO FAPESB, 4 CAPES OS; 2 DO CNPq; 3 IC CNPq e 
PIBIC/CNPq; 1 AT CNPq. 

Antonio Luiz Barbosa Pinheiro - Coordenador do Doutorado, Pesquisador 18 CNPq 
Jean Nunes dos Santos -, Pesquisador 2 CNPq 
Paulo Sergio Campos Flores - Pesquisador 2 CNPq 
Luciana Maria Pedreira Ramalho- Coordenadora do Programa de PG em Odontologia e Saude da UFBA, 
Pesquisado ra 
Fernando Antonio Lima Habib - Pesquisador 
Maria Cristina Teixeira Cangussu - Pesquisadora 
Maria Isabel Pereira Vianna- Diretora da FOUFBA, Pesquisadora 
Aparecida Maria Cordeiro Marques· Pesquisadora 
Marcio Vieira Lisboa - Pesquisador 
Ana Paula Cavalcanti- Pesquisadora PD (Capes) 
Juliana de Carvalho Monteiro , PD (Capes) 
Priscila Chagas Oliveira- Pesquisadora PO (Capes) 
Susana Carla Pires de Oliveira, PD F apesb 
Carolina Montagn Carvalho - Pesquisadora 

Alunos Bolsistas 
Joao dos Reis Junior- Bolsista CNPq, Aluno DO 
Jouber Mateus dos Santos Aciole - Bolsista CNPq, AI uno DO 
lsabele de Castro, Bolsista CNPq, AI una DO 
Luiz Guilherme P Soares - Bolsista CNPq, Aluno DO 
Cristianne Becher Rosa, Bolsista CAPES, AI una DO 
F abfola Carvalho, Bolsista CAPES, AI una DO 
Lorena Short Modesto, Bolsista IC PIBIC CNPq, Aluno Gradua~ao 
Laila da Silva Santos, Bolsista IC PIBIC CNPq, AI uno Gradua~ao 
Caroline Mathias C de Souza, Bolsista IC CNPq, AI una Gradua~ao 

Claudio Pinheiro, Bolsista AT CNPq. 

Programa de lnova~ao Terapeutica e Programa de P6s·Gradua~ao em Ciencias Biol6gicas da UFPE 
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Sueli Lins Galdino, Coordenadora, Pesquisador 1 C, CNPq 
Ivan da Rocha Pitta, Pesquisador, Pesquisador 18, CNPq 
Artur Felipe dos Santos Barbosa- Bolsista DO, Capes 

Programa de P6s-Gradua~ao em Engenharia Biomedica da Unicastelo 

Landulfo Silveira Junior, DO, Pesquisador 2 CNPq 
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Especial aten~ao e necessaria para o fato de que, apesar de modesto, o numero de participantes da nossa 
equipe a pre sent a uma relevante quantidade e qualidade da produ~ao cient ifica o que pode ser vista anteriormente 
no corpo da proposta, on de listamos apenas os principais produtos gerados nos ultimos anos. Nosso Centro e o 
unico no Pais que atua especificamente na area de biofot6nica e por essa razao foi escolhido para compor o 
INCT de opt ica e fotonica, o que e indicativa de uma perspectiva de avan~o cientifico lnstitucional e regional. 

10. Qualifica~ao das Gradua~oes Vinculadas ao SubProjeto: A F aculdade de Odontologia da Universidade 
Federal da Bahia oferece o Curso de Odontologia, criado em 1884, vinculado a entao F aculdade de Medicina e 
primeiro do Pais, que conta hoje com 519 alunos regularmente matriculados e tambem, uma disciplina 
obrigat6ria oferecida ao Curso de Fonoaudiologia do Institute de Ciencias da Saude/UFBA. 0 conceito atribufdo 
preliminarm ente ao Curso de Odontologia no ENADE/201 0 foi 3. Neste momenta, visando a qualifica~ao e 
melhoria continua do Curso, estao em andamento o processo de reestrutura~ao curricular, visando a adequa~ao 
plena as diretrizes curriculares e aos desafios da forma~ao do Cirurgiaao-Dentista na atualidade e inumeras 
interven~oes ffsicas no predio que abriga o Curso. Hoje, a FOUFBA apresenta uma estrutura complexa que 
articula de forma indissociavel o ensino e a assistencia. Conta com uma capacidade ambulatorial de grande porte 
(1 66 consult6rios odonto16gicos), comparavel a rede municipal de servi~os de saude bucal de Salvador. Alem da 
estrutura ambulatorial propriamente dita e dos servi~os de suporte como o Servi~o de Urgencia, Pronto 
Atendimento e Triagem (SUPAl), servi~os de apoio diagn6stico (Servi~o de Radiologia e Laborat6rio de Patologia 
Cirurgica), e servi~os de apoio logfstico (Central de Material Esteril , Central de Atendimento ao Paciente), na 
sede da FOUFBA estao instalados ainda laborat6rios didaticos e de pesquisa, laborat6rio de experimenta~ao 
animal, biblioteca, anfiteatros e salas de aula. As disciplinas clfnicas do c urso de gradua~ao atendem em media 
500 pacient es por dia, sendo executadas a~oes de promo~ao da saude e de preven~ao das doen~as bucais, 
bern como procedimentos cirurgicos, restauradores e de reabilita~ao oral. Assim, o perfil assistencial da Unidade 
envolve aten~ao basica e especializada nas areas de cirurgia, endodontia, periodontia e pr6tese. Alem disso, sao 
desenvolvidos importantes e inovadores programas especiais como o de laserterapia e os de aten~ao ao be be, a 
gestante, aos pacientes com necessidades especiais e aos pacientes port adores de disfun~ao 
temporomandibular. Cabe ressaltar ainda que atraves do Centro de Biofot6nica da FOUFBA o Curso oferece a 
disciplina de gradua~ao Laser em Odontologia, com 24 vag as semestrais. Alem disso, estao vinculados ao 
Centro 10 a lunas de gradua~ao desenvolvendo atividades de lnicia~ao Cientffica. 

[pescli~iio das Ob1as e dos P1incipais Eqnipamentos 

01 aparelho Laser Fidelis Plus Ill Pre~o: U$ 68.000,00 FOB Miami 
01 Aparelho Laser de C02 mod PC030-B: U$ 4.200,00 FOB Shangai 
01 Aparelho Laser de C02 mod Smartxide: U$ 94.500,00 FOB ltalia 
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1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Nicole Ribeiro Silva Santos 

Titnla~ao: Doutor I Ar·ea de Atna~ao/EstJeciali za~ao: Biofotonica 

lnstitni ~ao/P ais/An o: UFPB-UFBA, 2007 I Classifi ca~()o CNPQ: -
' 

, . . 
' -[FBIOFOT • Eqmpamelllos Cltiii(Jtcos para Cenlto cleBtofotomca c/:1 FOUFBA 

Equipe Cientifica 

PanicitHmte: Ana Paula Cavalcanti de Souza 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EstJeciali za~iio: Biofotonica 

lustitnl~ao/Pais/Au o : UFPB-UFBA, 2007 I Classifica~ao CNPQ: -

' 
,. 

' . [~BIOFOT - Ectlllf1.1melllos Crmryrcos f1.11.1 Cerrito c/e Brofotomc.1 c/.1 FOUFBA 

Equipe Cientifica 

PanicitHmte: Priscila Chagas Oliveira 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Biofotonica 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: UFPB·UFBA, 2007 I Classifi ca~iio CNPQ: -
. . . 

ltBJOFOT • EqmJ1.1melllos Cmlt(JICOS J1.1t.1 Cenlto c/e 810fotomc.1 c/.1 FOUFBA 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Carolina Montagn de Carvalho 

Titula~ao: Routor I Area de Atna~ao/Estleciali za~ao: Biofotonica 

lnstitui ~5o/Pais/ An o: UFPB-UFBA, 2007 I Classifi ca~iio CNPQ: 

' ' ' . 
[EBIOFOT • Equlf1.1melllos Clmtyicos f1.1t.1 Cenlto c/e Biofotonic.1 c/.1 FOUFBA 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Juliana de carvalho Monteiro 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EstJeciali za~iio: Biofotonica 

lustitnl~ao/Pais/Au o : UFPB-UFBA, 2010 I Classifica~ao CNPQ: -

' 
,. 

' . I~BIOFOT • Ectlllf1.1melllos Crmryrcos f1.11.1 Cerrito c/e Brofotomc.1 c/.1 FOUFBA 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Susana Carla P S de Oliveira 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Biofotonica 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: UFPB·UFBA, 2010 I Classifi ca~iio CNPQ: . 
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Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

JEBIOFO T - EquiJ>.1melllos Cittiryicos f>.1t.1 Centro (/e Biofotimic.1 (/.1 FOUFBA 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHlnte: Luciana Maria Pedreira Ramalho 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1Jecializa~iio: Biofotonica/ Estomatologia 

lnstitui~iio/Pais/Ano: PUCRS I Classifica~iio CNP Q: 

' ' ' -I~BJOFOT - EcJuiJ>.1melllos Clmrylcos J>.1ta Centro (/e Blofotonlca (/.1 FOUFBA 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHIIlte: Paulo Fernando de Almeida 

Titula ~ii o: Doutor I At·ea de Atua~iio/Eslte cializa~iio: Microbiologia/ Engenharia de 

lnstitui~ii o/Pais/ An o: UNICAMP, 1992 I Classifica~iio CNPQ: 

' 
, .. 

' -IFBIOFOT o EqmJ>.1111elllos Ctmrytcos f>.11.1 Centro (/e Btofotomca (/.1 FOUFBA 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Telma Martins de Araujo 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1teciali za~iio: Fotobiologia e Ortodontia 

lnstitui ~ii o/P a is/ An o: UFRJ, 1986 I Classifi ca~iio CNPQ: -
' " . ' -~~BIOFOT o EqmJ>amelllos Ctmrytcos J>ata Centro (/e Btofotomca (i:! FOUFBA 

Equipe Cientifica 

Paniciltante: Andre Carlos de Freitas 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Esltecializa~iio: F otobiologia e lmplantodontia 

lnstitul~iio/Pais/ An o: PUC - RS ,2002 I Classifica~ao CNPQ: -

' " ' -[FBIOFOT o ECJ111f1.1melllos Ctmrytcos /1.11.1 Celllro (/e Btofotomca (/.1 FOUFBA 

Equlpe Clentifica 

Paniciltante: Maria Isabel Pereira Viana 

Titula~iio: Doutor I At·ea de Atua ~iio/Eslte cializa~iio: Epidemiologia e Saude Coletiva 

lnstitui~ii o/Pais/ An o: UFBA,1997 I Classifica~iio CNPQ: -

' 
, . . 

' -IFBIOFOT o EqmJ>.1memos Ctmrytcos f>.11.1 Ce11tro (/e Btofotomca (/.1 FOUFBA 
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Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Detalhamento dos Subprojetos 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Maria Cristina Teixeira Cangussu 

Titnla~ao: Doutor I Ar·ea de Atna~ao/EstJeciali za~ao: Epidemiologia e Saude Coletiva 

lnstitui ~5o/Pais/ An o: USP,2003 I Classifi ca~()o CNPQ: -
' 

, . . 
' -[FBIOFOT • Eqmpamelllos Cltiii(Jtcos para Cenlto cleBtofotomca c/:1 FOUFBA 

Equipe Cientifica 

PanicitHmte: Jean Nunes dos Santos 

Titul a~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EstJeciali za~iio: Biofotonica/ Patologia 

lustitnl~ao/Pais/Auo : USP I Classifica~ao CNPQ: 2 

' 
,. 

' -[~BIOFOT - Ectlllf1.1melllos Crmryrcos f1.11.1 Cerrito c/e Brofotomc.1 c/.1 FOUFBA 

Equipe Cientifica 

PanicitHmte: Paulo Sergio CamposFiores 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: lmaginologia 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: UNICAMP I Classifi ca~iio CNPQ: 2 

. . -ltBJOFOT • EqmJ1.1melllos Cmlt(JICOS J1.1t.1 Cenlto c/e 810fotomc.1 c/.1 FOUFBA 

Equipe Cientifica 

ParticitJante: Vanderlei Salvador Bagnato 

Titula~ao: Doutor I Area de Atna~ao/EstJeciali za~ao: Ffsica 

lnstitui ~5o/Pais/ An o: MIT, 1987 I Classifi ca~iio CNPQ: 1A 

' ' ' -[EBIOFOT • Equlf1.1melllos Clmtyicos f1.1t.1 Cenlto c/e Biofotonic.1 c/.1 FOUFBA 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Ivan da Rocha Pitta 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/EstJeciali za~iio: Medicina Veterinaria 

lustitul~ao/Pais/ Au o: UFBA I Classifica~ao CNPQ: 18 

' 
,. 

' -I~BIOFOT • Ectlllf1.1melllos Crmryrcos f1.11.1 Cerrito c/e Brofotomc.1 c/.1 FOUFBA 

Equipe Cientifica 

PanicitJante: Antonio Luiz Barbosa Pinheiro 

Titula~ao: Doutor I Area de Atua~ao/EstJecializa~ao: Biofot6nica 

lnstitui ~ii o/Pais/ An o: University of Birmingham·GB 1994 I Classifi ca~iio CNPQ: 1B 
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Detalhamento dos Subprojetos 

1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

JEBIOFO T - EquiJ>.1melllos Cittiryicos f>.1t.1 Centro (/e Biofotimic.1 (/.1 FOUFBA 

Equlpe Clentifica 

PaniciiHlnte: Sueli Lins Galdino 

Titula~iio: Doutor I Area de Atua~iio/Es1Jecializa~iio: lnova~ao Terapeutica 

lnstitui~iio/Pais!Ano: Universite Joseph-Fourier de I Classifica~iio CNPQ: 1C 

' ' ' -I~BJOFOT - EcJuiJ>.Jmelllos Clmrylcos J>.1ta Centro (/e Blofotonlca (/.1 FOUFBA 
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Detalhamento dos Subprojetos 

Cronograma Fisico 

1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Subprojeto: Equipamentos Cirurgicos para Centro de Biofot6nica da FOUFBA 

I Meta Atividade lndicado1 Fisico Mes lnicio Mes Fim 

~quisi9ao de Equipamentos ~quisi9ao de Equipamentos Equipamentos 1 24 
dquiridos, instalados e 
peraci onais 
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Rela~ao de ltens Solicitados 

~ltllitHlmeutos Ch·(u!Jicos !Hlra Centro de Blofotoulca da FOUFBA 

ibespesas Acess6rias de lmportacao 

I 
Descri~!lo 

I 
Finalidade 

I 
Destina~!lo 

I 
Qtde. 

Servi~o de Import dos ~ervi~o de Aduana, I FAPEX-BA 

I 
1 

equipament os acionaliza~!lo dos 
produtos, transports, etc 

Valor Total da Rubnca: R$ 3.851 ,DO 

[p utras Despesas com Services de Terceiros/Pessoa Jurfdica 

1/3/2012 

Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

(Valores em Reais) 

Valor Unitario I Valor Total 

I 
3.851,00 

I 
3.851,00 

(Valores em Reais) 

Descri~!lo Finalidade I Destina~!lo ~I N° Mesestyalor Unitariol Valor Total 

1. Funda9ao de Apoio[ Despesas 
pperac1ona1s e 
administrativas 

I FAPEX-BA I 1 I 1 9.284,51 I 9.284,51 

Valor Total da Rubrica: R$ 9.284,51 

iJ:guipamento e Material Permanents Nacional 

Descri~!lo Finalidade 

Aparelho Laser de C02 [ Utili za9!lo em Projetos I 
mod Smartxide: ~e Pesquisa e no 

atendimento a pacientes 

Destina~!lo Glide. 

UFBA 
I 

[[ Valor Total da Rubrica: R$ 168.000,00 

fj:quipamento e Material Permanents lmportado 

I 
Descri~!lo 

I 
Finalidade 

I 
Destina~!lo 

I 
Glide. 

Aparelho Laser C02 ~~tiliza9!lo em Projetos 
5 
I UFBA 

I 
1 

portatil Mod PC030-B • e Pesquisa em animais 
CHINA 

Sistema Laser Fidelis ~~tiliza~!lo em Projetos _I UFBA 

I 
1 

Plus Ill e Pesquisa e no 
atendimento a pacientes 

Valor Total da Rubrica: R$ 128.348 ,00 

(Valores em Reais) 

Valor Unitario I Valor Total 

168.000,00 I 168.000,00 

(Valores em Reais) 

Valor Unitario I Valor Total 

7.308.00 I 7.308,00 

1
121.040.00 I 121.040,00 

I 

~alor Total do Snbtlfojeto: EltnitJamentos Cirlmticos tJara Centro de Biofotonica da FOUFBA: R$ 309.484[ 
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Detalhamento da Proposta 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

Rela~ao dos ltens da Contrapartida e dos Outros Aportes Financeiros 

rooroorool 

Versao: 1 153 



1/3/2012 

.......___. Fl NEP '-----------c_._ln_fo-=r~m~a~~o~es~C~o~m~p~le~m~e~nt~a__,res 
F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

C.1. Requisitos Especificos 

'Raqulllrai Elpadlca 
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C.lnforma~oes Complementares 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

C.3. Anexos 

Indica da .Anaal 
L Projeto Preliminar: 

SIBI-UFBA 
Construgao da segunda etapa da Biblioteca Universitaria de Ciencias Humanas Isaias Alves. 

CIEDS 
Construgao da segunda etapa do Centro lnterdisciplinar de Estudos para o Desenvolvimento Social 

SlEDS 
Reforma da editora da UFBA 

II. Proformas dos Equipamentos 

LIMCET 
Microscopic eletr6nico de transmissao 
Fonte de radia~ao ultravioleta de vacuo (UVV), com monocromador, sistema de vacuo e acess6rios. 
Sistema de fluorescencia no ultravioleta de vacuo (UVV) de gases. lfquidos e filmes finos. 
Especlrofluorfmelro 
Cromat6grafo liquido de alta eficiencia 
Espectr6metro de massas 
Acess6rios Raman 400F 
Sistema de ressonancia magnetica nuclear 

NANOFAR 
Microscopic de for~a at6mica de bancada 
Microscopic eletronico de bancada 
Analisador de partfcula (Nanosizer) 
EspectnSmetro de RMN 90 MHz com ima - ANASAZI 

CBIOFOT 
Sistema Laser Fidelis Plus Ill 
Aparelho Laser C02 portatil Mod PC030-B 

IlL Or~amentos - Equipamentos Nacionais 

LIMCET 
Equipamento de video-conferencia com acess6rios 

CBIOFOT 
Aparelho Laser de C02 mod Smartxide 

NANOFAR 
Sequenciador de DNA 
NIR·FT 

IV. Registro Geral de lm6veis (RGI) 

F aculdade Filosofia e Ciencias Humanas 
Editora da UFBA 
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C.3. Anexos 

V. COs Curriculum Lattes dos Membros da Equipe Executora 

1/3/2012 

C.lnforma~oes Complementares 

F APEX-BA-UFBA-SCIUFBA 

VI. Declara~ao do represntante legal informando o numero de doutores com DE 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação 
 

 

APÊNDICE 
 
Texto original e completo referente aos campos do Item A.2 (Dados 
Institucionais / Empresariais) e do item A.3.1 (Descrição do 
Projeto/Objetivo Geral) do Projeto SCIUFBA – Sociedade, Ciência e 
Informação (SCI-UFBA): Infraestrutura para pesquisa, 
desenvolvimento social e divulgação científica na UFBA. 
 
O texto não impresso na versão impressa do projeto encontra-
se hachurado. 

 
 
Antecedentes (páginas 5–7 do projeto impresso) 

 
A Universidade Federal da Bahia (UFBA) teve sua instalação no ano de 

1946, sob o nome de Universidade da Bahia, através do Decreto-Lei 9.155. Sua 
origem, contudo, remonta ao ano de 1808, quando por determinação do príncipe 
regente da Corte Portuguesa, D. Pedro I, foi criada a Escola de Ensino Médico 
do País, a Escola de Cirurgia da Bahia, origem da atual Faculdade de Medicina, 
a mais antiga escola oficial de Estudos Superiores no Brasil. A UFBA iniciou as 
atividades universitárias voltadas à pesquisa no País através de trabalhos 
destinados ao entendimento das enfermidades prevalentes na época. 

As contribuições mais recentes da UFBA para a pesquisa no Brasil são 
bem demonstradas pelos dados disponíveis na ISI Web of Science e Web of 
Knowledge. Apenas a título de exemplo, observa-se que o número total de 
trabalhos de pesquisadores da UFBA publicados em periódicos indexados nas 
referidas bases de dados apresentou um crescimento de 375% em pouco mais 
de dez anos, passando de 164 em 2001 para 616 em 2011. Este período é 
importante, já que coincide com os editais CTINFRA em que a UFBA participou. 
Utilizando-se de dados divulgados pela CAPES, constata-se que enquanto a 
produção científica mundial cresceu duas vezes entre 1980 e 2007, a produção 
científica brasileira cresceu nove vezes e a produção específica da UFBA, no 
mesmo período, cresceu quase 11 vezes. 

Este crescimento, mais acelerado, da produção cientifica da UFBA nas 
últimas décadas pode ser explicada pelo crescimento do número de professores 
doutores, pesquisadores bolsistas de produtividade do CNPQ, grupos de 
pesquisa cadastrados e pelo crescimento numérico e qualitativo de seus 
Programas e Cursos de Pós-Graduação stricto sensu. 

A Universidade tem hoje mais de 1.800 professores doutores, muitos dos 
quais são pesquisadores bolsistas de produtividade e líderes dos 530 Grupos de 
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Pesquisa certificados pela Universidade. Até o final do ano de 2011, a UFBA 
possuía 222 bolsistas de produtividade em pesquisa, dos quais 85 (38%) foram 
classificados como bolsista 1 do CNPq, sendo 22 no nível 1A, 13 no nível 1B, 25 
no nível 1C e 25 no nível 1D. Outro aspecto relevante foi a concessão em 2011 
a pesquisadores da UFBA de quatro bolsas no edital “Produtividade em 
Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora - DT 2010”, em áreas de 
pesquisa concernentes a ao menos dois dos subprojetos deste projeto 
institucional: Programa das Áreas Tecnológicas da Física e Matemática (uma 
bolsa, Prof. Luiz Alberto Luz de Almeida), no Programa das Áreas Tecnológicas 
de Química e Geociências (uma bolsa, Prof. Doneivan Fernandes Ferreira) e no 
Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (duas bolsas, Profs. 
Herman Augusto Lepikson e Ricardo de Araujo Kalid). Esta modalidade de bolsa 
visa apoiar o pesquisador cujo trabalho é voltado prioritariamente para o 
desenvolvimento tecnológico e inovação, o que evidencia a atuação da UFBA 
em Pesquisa e Inovação. Ainda neste quesito, vale destacar a atuação da UFBA 
em campos pioneiros da Pesquisa e Inovação, como o destaque mundial que 
vem recebendo, na Grande Área de Ciências da Saúde, para a criação de 
núcleos de excelência em Pesquisa e Extensão, como o Centro de Biofotônica 
da UFBA. 

A UFBA, através da Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação 
(PROPCI), em colaboração com as Pró-Reitorias de Ensino de Pós-Graduação e 
de Extensão, lançou seis novos editais internos no ano de 2011. Estes editais 
objetivaram primariamente apoiar projetos de pesquisa de qualidade, tanto para 
a estruturação específica dos pesquisadores desta universidade quanto àqueles 
voltados para as próprias rotinas e especificidades da UFBA. A PROPCI 
disponibilizou com seus próprios recursos um montante da ordem de R$ 
1.500.000,00. Uma característica de todos os editais foi primar pelo incentivo 
direto ao pesquisador da UFBA, focando entre suas prioridades aqueles 
pesquisadores que ainda não alcançaram patamares estruturais competitivos 
num cenário nacional ou regional. Esta medida evitou concentrar esforços 
unicamente em Grupos de Pesquisa e Lideranças que já possuem situação 
destacada nas escalas local a internacional. Entendemos que, desta maneira, a 
UFBA enquanto instituição acolheu os atores que efetivamente são capazes de 
melhorar os indicadores de produção científica desta universidade e do país. 
Estas contrapartidas apontam para uma UFBA verdadeiramente comprometida 
com a Pesquisa, com a Criação e com a Inovação, o que a legitima ainda mais a 
ter parceiros importantes como a FINEP. 

Na linha do comprometimento responsável com a Pesquisa, incluímos o 
comprometimento com a divulgação livre do conhecimento acumulado e 
formalmente divulgado por meio de publicações científicas. A UFBA, através de 
seu Repositório Institucional (RI), coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, 
Criação e Inovação (PROPCI), alcançou a quantidade de aproximadamente 
4.200 itens depositados. O RI da UFBA foi ainda destaque nacional, sendo 
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vencedor do concurso idealizado pelo Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia (IBICTI), projeto de implementação de repositórios 
institucionais IBICT-FINEP, sendo premiado aquele repositório com maior 
número de depósitos de artigos científicos no período de abril a outubro de 2011. 
A UFBA recebeu uma placa alusiva a este concurso durante sessão específica 
para este fim no âmbito da 2ª Conferência Luso-brasileira de Acesso Aberto. 
Ainda neste escopo, destacamos dentre um dos seis editais acima citados, o 
edital ELIVRO. O Programa de Edição Eletrônica de Textos de Pesquisa, 
Criação e Inovação da UFBA (ELIVRO), é uma realização da PROPCI em 
parceria com a Editora da UFBA (EDUFBA), para a publicação de originais 
oriundos de atividades de pesquisa, criação e inovação ou de outras atividades 
acadêmicas de autores vinculados à UFBA. Ações como as do RI, do Sistema 
Editorial da UFBA, do Edital ELIVRO e de seu Sistema de Bibliotecas apontam 
para o comprometimento institucional com a sistematização e organização de 
seus acervos documentais e bibliográficos e com sua ampla e livre divulgação e 
acesso aos pesquisadores, sejam eles de consolidados, emergentes ou em 
formação. 

Já em termos de Pós-graduação, a UFBA alcançou, em 2009, duas marcas 
históricas: chegou a cem cursos de pós-graduação stricto sensu credenciados 
pela CAPES (contra 48 em 2003), tendo, simultaneamente, alcançado o 
atendimento de 100% da demanda qualificada de bolsas de mestrado e 
doutorado. Em dezembro de 2011 o número de cursos chegou a 110, 
distribuídos nos 70 Programas de Pós-Graduação stricto senso. Este aumento, 
se considerado o número de cursos no ano 2000 (n = 48 cursos: doutorado, 
mestrado acadêmico ou mestrado profissionalizante) e o no ano de 2011 (n = 
110), foi o de 130%. Concomitante a este forte crescimento quantitativo, nossa 
Universidade vem experimentando o crescimento qualitativo ao longo dos anos. 
A média dos conceitos dos cursos de mestrado e doutorado da Universidade, 
quando analisados em seu conjunto, alcançou o valor de 4,0. Esta média é muito 
significativa se considerarmos que novos programas usualmente são 
credenciados com conceitos mais baixos, o que mostra uma média elevada para 
os programas consolidados. Essa média confirma, também, sua posição de 
liderança qualitativa e quantitativa na Região Nordeste (juntamente com a 
Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal do Ceará). 
Ainda em termos de Pós-Graduação, destaca-se o fato de a UFBA estar 
desenvolvendo diversas ações de solidariedade e nucleação de Pesquisa e Pós-
graduação em instituições menos consolidadas, especialmente através de 
projetos MINTER e DINTER que já somam 18 cursos. Em termos absolutos, o 
número de vagas em cursos de mestrado e doutorado na Universidade subiu no 
último decênio (2002–2011) de 749 para 2130 em 2011, representando um 
expressivo crescimento de quase 300%. Completando este histórico, a UFBA 
passou de 32 defesas de teses e dissertações em 1990 para 315 em 1999 e 686 
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em 2011, evidenciando um forte aumento na formação de recursos humanos 
qualificados. 

Os projetos CT-INFRA aprovados nos últimos anos têm sido fundamentais 
para todos esses resultados e inseridos em todas as áreas de pesquisa da 
universidade, caso a UFBA consiga aprovação dos subprojetos apresentados 
este ano, teremos condições de avançar ainda mais. Em 2011, a Pró-Reitoria de 
Pesquisa Criação e Inovação (PROPCI) da UFBA gerenciou efetivamente os 
seguintes projetos institucionais de infraestrutura apoiados pela FINEP nos 
últimos cinco anos, por meio dos editais PROINFRA/ CT-INFRA: 

 

I) CT-Infra 2006 (Infraestrutura para Pesquisa em Artes, Saúde, Tecnologia 
e Informação), no valor de R$ 3.403.483,00, beneficiando os Laboratórios 
Integrados das Artes (Complexo Laboratorial Cênico), a Consolidação de 
Serviços e Infraestrutura de TIC (CPD) e o Laboratório de Imunologia e 
Setor de Oncogenética, além do Serviço de Patologia do Hospital 
Universitário Professor Edgar Santos; 

II) Edital Novos Campi/2006 (Apoio aos Novos Campi da UFBA: Barreiras e 
Vitória da Conquista), no valor de R$ 998.226,00, possibilitando a 
Criação do Laboratório de Pesquisa e Extensão do ICAD (Barreiras) e a 
Construção da Primeira Etapa do Centro de Pesquisa do Instituto 
Multidisciplinar de Saúde (Conquista); 

III) CT-Infra 01/2007 (Infra-estrutura para Pesquisa da UFBA), no valor de 
R$ 4.504.834,00, atendendo os Laboratórios Integrados das Artes 
(Centro Investigativo em Dança, Laboratório de Investigação de Materiais 
de Artes Visuais e o Complexo Laboratorial da Escola de Teatro) e a 
Rede UFBA (CPD), além dos Programas de Pós-graduação stricto sensu 
em Engenharia da UFBA; 

IV) CT-Infra 2008 (UFBA no Contexto do Parque Tecnológico), no valor de 
R$ 6.015.978,00, beneficiando o INCT – CIENAM, os Laboratórios 
Integrados em Ciências Exatas e da Terra, os Laboratórios de Biologia 
Molecular e Estrutural da Faculdade de Farmácia e da Escola de 
Nutrição, os Laboratórios Integrados de Artes (Centro Investigativo de 
Dança), o Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital e 
Governo Eletrônico e o Centro de Biofotônica da Faculdade de 
Odontologia, além do Projeto Arquitetura e Cidade da Faculdade de 
Arquitetura; 

V) Edital Novos Campi/2008 (Consolidação da Infraestrutura de Pesquisa 
nos Campi Regionais da UFBA), no valor de R$ 1.411.533,00 em apoio 
ao Campus de Conquista (Biotério, Laboratórios de Biologia Celular e de 
Radiação e Exames por Imagem) e ao Campus de Barreiras (Centro de 
Referência da Biodiversidade do Cerrado); 
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VI) CT-Infra 2009 (Pesquisa Integrada na UFBA), no valor de R$ 
7.035.546,00, beneficiando os Laboratórios Integrados em Ciências 
Exatas e da Terra e os Laboratórios Integrados de Artes. 

VII) CT-Infra 2010 (Difusão e Modernização da Infraestrutura de Pesquisa na 
UFBA), no valor de R$ 7.386.696,00, beneficiando o LIMCETIII 
(Laboratórios Integrados e Multifuncionais em Ciências Exatas e da Terra 
- III), SIBI-UFBA (Ampliação e modernização do Sistema de Bibliotecas 
da UFBA), AMPLIATIC (Ampliação e Modernização da Infraestrutura de 
Tecnologias de Informação), LIARTES (Laboratórios Integrados de 
Artes). 

 

O desenvolvimento do atual projeto institucional do CT-Infra, conduzido 
pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI), levou em 
consideração os projetos prévios e as demandas que precisam ser atendidas 
para que a UFBA continue buscando a excelência em pesquisa científica. Seus 
planejamento e diretrizes passaram por ampla discussão nos Conselhos 
Superiores da Universidade e entre seus pesquisadores, resultando em um 
projeto composto por seis subprojetos. As grandes-áreas contempladas no 
projeto foram as das Ciências Agrárias, Ciências Exatas e da Terra, Ciências 
Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Engenharias. Dois 
outros subprojetos de natureza transversal e estruturantes compõem o conjunto: 
um subprojeto voltado à melhoria da infraestrutura do Sistema de Bibliotecas da 
UFBA e outro para a infraestrutura do Sistema Editorial da Universitária. Tal 
processo de integração vai ao encontro da lógica central dos editais CT-Infra que 
é a da institucionalização da Pesquisa e da utilização multiusuária de 
equipamentos e demais infraestruturas. 
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Diagnóstico Institucional (páginas 7–11 do projeto impresso) 
 
Desde a criação da primeira unidade, há mais de duzentos anos, até a sua 

institucionalização como universidade, há 66 anos, a UFBA vem tendo destaque 
em suas atividades de pesquisa, especialmente nas áreas de Medicina e Saúde 
Coletiva, posteriormente Humanidades, Química e Geociências. Nos últimos 15 
anos, no entanto, a UFBA ampliou seus horizontes de pesquisa e hoje também 
desponta no cenário nacional e internacional, nas áreas de Artes, Física, 
Bioquímica, Biologia, Biodiversidade, Farmacologia e Farmácia, entre outras. 

As afirmações acima são consubstanciadas pelos seguintes dados da ISI 
Web of Knowledge sobre a evolução da produção científica da UFBA em 
periódicos por ela indexados em áreas contempladas neste projeto institucional. 

 

QUÍMICA: 
Até 1997 – Menos de 18 artigos por ano; 
De 1998 a 2001 – Média de 31 artigos por ano; 
De 2002 a 2005 – Média de 55 artigos por ano; 
De 2006 a 2011 – Média de 68 artigos por ano. 
 
FÍSICA: 
Até 1997 – Menos de 10 publicações por ano; 
De 1998 a 2001 – Média de 25 publicações por ano; 
De 2002 a 2005 – Média de 35 publicações por ano; 
De 2006 a 2011 – Média de 37 publicações por ano. 
 
GEOCIÊNCIAS (Geoquímica, Geofísica e Geologia): 
De 1973 a 1997 – Média de 5 publicações por ano; 
De 1998 a 2001 – Média de 12 publicações por ano; 
De 2002 a 2005 – Média de 9 publicações por ano; 
De 2006 a 2011 – Média de 12 publicações por ano. 
 
FARMÁCIA e FARMACOLOGIA 
De 1973 a 1997 – Média < 1 publicação por ano; 
De 1998 a 2001 – Média de 3 publicações por ano; 
De 2002 a 2005 – Média de 4 publicações por ano; 
De 2006 a 2011 – Média de 17 publicações por ano. 
 
ODONTOLOGIA 
De 1973 a 1997 – Média < 1 publicação por ano; 
De 1998 a 2001 – Média de 4 publicações por ano; 
De 2002 a 2005 – Média de 10 publicações por ano; 
De 2006 a 2011 – Média de 23 publicações por ano. 
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É importante observar que os números acima não devem ser analisados 

com base em seu valor absoluto, uma vez que, segundo a metodologia da ISI 
Web of Knowledge, um mesmo artigo pode aparecer em mais de uma área. 
Ainda assim, observa-se que a produção científica em todas essas áreas tem, 
não apenas um enorme crescimento, como também um crescimento sustentado 
e que se acelera (apesar de naturais flutuações anuais). 

As demais grandes áreas contempladas no presente projeto (Ciências 
Humanas e Ciências Sociais Aplicadas) não tiveram sua produção aqui 
apresentadas por não terem um número significativo de periódicos indexados 
pela Web of Science ou pela Web of Knowledge pela natureza das mesmas. 
Não obstante, os dados globais da UFBA, a seguir apresentados, provavelmente 
servem como proxy para essas áreas. 

 

Produção Científica de toda a UFBA: 

Até 1997 – Média de 41 publicações anuais; 
De 1998 a 2001 – Média de 156 publicações anuais; 
De 2002 a 2006 – Média de 251 publicações anuais; 
De 2006 a 2011 – Média de 507 publicações anuais. 
 

A produtividade em Pesquisa da UFBA está fortemente atrelada aos seus 
Programas de Pós-Graduação. A UFBA contava em dezembro de 2011 com 110 
cursos de Pós-Graduação distribuídos em 70 Programas de Pós-Graduação 
stricto senso. A média dos conceitos dos cursos de mestrado e doutorado da 
Universidade, quando analisados em seu conjunto, alcançou o valor de 4,0. Esta 
média é muito significativa se considerarmos que novos programas usualmente 
são credenciados com conceitos mais baixos, o que mostra uma média elevada 
para os Programas consolidados. 

O conjunto de nossos Programas compreende todas as Grandes Áreas de 
Conhecimento (número de cursos entre parênteses): Ciências Exatas e da Terra 
(13), Ciências Biológicas (9), Engenharias (11), Ciências da Saúde (16), 
Ciências Agrárias (5), Ciências Sociais Aplicadas (14), Ciências Humanas (14), 
Linguística, Letras e Artes (10) e Multidisciplinar (18). O número de vagas 
oferecidas em dezembro de 2011 era o de 2130 vagas, nos cursos de 
Doutorado, Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissional. Em 2011 foram 
defendidas 177 teses de doutorado e 509 dissertações de mestrado, totalizando 
686 defesas. Os conceitos dos Programas da UFBA são os seguintes: 01 
Programa Nível 07; 02 Programas Nível 06; 14 Programas Nível 05; 31 
Programas Nível 04; e 22 Programas Nível 03. 

Ainda no ano de 2011, a CAPES autorizou a abertura de três cursos novos 
(Mestrado em Biociências e Doutorado em Odontologia e Mecatrônica), com 
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inicio das atividades para o ano de 2012. Deste modo, segundo os dados da 
CAPES, a UFBA passará a oferecer 71 Programas de Pós-Graduação, com 44 
cursos de Doutorado, 60 Mestrados Acadêmicos e 07 Mestrados Profissionais, 
totalizando 111 cursos. Neste universo, merece destaque para fins deste projeto 
institucional de pesquisa o Doutorado em Odontologia, já que um de nossos 
subprojetos enfoca a Biofotônica, uma área core nas Ciências da Saúde e 
desenvolvida no Centro de Biofotônica da UFBA, sediado na Faculdade de 
Odontologia da UFBA. 

Os seguintes Programas de Pós-Graduação (PPG) da UFBA apresentam 
inserção no presente projeto institucional (M, mestrado acadêmico; MP, 
mestrado profissionalizante; D, doutorado; 3–5, conceito): 

 
A. Ciências Exatas e da Terra: 
A1. PPG em Química, M e D, 5; 
A2. PPG em Física, M e D, 4; 
A3. PPG em Geofísica, M e D, 4; 
A4. PPG em Geologia, M e D, 4; 
A5. PPG em Geoquímica, Petróleo e Ambiente, M, 3. 
 
B. Ciências Humanas: 
B1. PPG em Antropologia, M e D, 4; 
B2. PPG em Educação, M e D, 4; 
B3. PPG em Ciências Sociais, M e D, 5; 
B4. PPG em Filosofia, M e D, 4; 
B5. PPG em História, M e D, 5; 
B6. PPG em Psicologia, M e D, 5. 
 
C. Ciências da Saúde: 
C1. PPG em Farmácia, M, 3; 
C2. PPG em Odontologia e Saúde, M e D, 4. 
 
D. Ciências Sociais Aplicadas: 
D1. PPG em Arquitetura e Urbanismo, M e D, 4; 
D2. PPG em Ciência da Informação, M e D, 4; 
D3. PPG em Comunicação em Cultura Contemporâneas, M e D, 5; 
 
E. Engenharias: 
E1. PPG de Engenharia Industrial, M, MP e D, 4. 
 
F. Linguística, Letras e Artes: 
F1. Artes Cênicas, M e D, 6; 
F2. Letras e Linguística, M e D, 5. 
 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação 
 

 

G. Multidisciplinar: 
G1. Cultura e Sociedade, M e D, 4; 
G2. Difusão do Conhecimento, D, 4. 
 

As políticas adotadas pela Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação da 
UFBA (PROPG) para melhoria do cenário qualitativo da Pós-Graduação na 
universidade podem ser agrupadas em cinco componentes principais. O primeiro 
diz respeito à intensificação da comunicação da PROPG com os programas no 
que se refere à informar, alertar e estimular as coordenações sobre editas, 
oportunidades de bolsas, programas de intercâmbio, mobilidade acadêmica, 
entre outros. O segundo componente compreende um processo contínuo de 
orientação aos programas do ponto de vista acadêmico, que envolve qualidade 
de relatórios, gestão acadêmica e questões de natureza financeira, por meio de 
reuniões, de tutoriais e de disponibilização de documentos. O terceiro ponto de 
apoio é o financeiro, visto que a CAPES disponibiliza para a Pró-Reitoria um 
percentual do PROAP para implantação de suas políticas de Pós-Graduação. 
Neste sentido, este recurso tem sido aplicado de maneira estratégica com foco 
no atendimento de necessidades de programas com nível no estrato mais baixo 
da avaliação da CAPES com intuito de propiciar condições de melhoria, além de 
executar aporte financeiro também para aprimorar cursos com conceituações 
mais elevadas. Como quarto componente, a elaboração e condução de ações 
estratégicas de fomento à criação de cursos em áreas não contempladas pela 
UFBA e ações específicas customizadas para cursos que tiveram reduzidos os 
seus conceitos e àqueles que mantiveram conceitos baixos em diferentes 
avaliações trienais. O quinto componente refere-se ao constante estímulo à 
internacionalização como ferramenta de prospecção da UFBA e melhoria 
qualitativa de seus Programas de Pós-Graduação. 

Este conjunto de ações tem sustentado a UFBA como a principal instituição 
formadora de recursos humanos com qualificação pós-graduada na Bahia e tem 
o compromisso de inovar e consolidar esta formação, de modo a atender às 
demandas deste setor, tanto no Estado quanto fora dele. Neste sentido, 
destacamos o Edital PRÓ-CONSOLIDAR que é uma realização da Pró-Reitoria 
de Ensino de Pós-Graduação (PROPG) em parceria com a Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI) e trata do apoio a Programas/Cursos 
de PG stricto sensu da UFBA, buscando garantias que assegurem seu 
crescimento e consolidação, mediante compromissos claros de metas 
estabelecidas na forma de projeto. 

Como se pode perceber nesses números, a UFBA atingiu um patamar de 
competência científica que a prepara, sugere e legitima a buscar os desafios de 
uma nova etapa de seu desenvolvimento. O presente projeto marca a visão de 
futuro de uma Universidade que tem fortes alicerces no século XIX, mas que 
volta-se, no presente, à realidade do século XXI. Essa visão incorpora os valores 
seminais da qualidade do ensino, da pesquisa científica e da democracia à 
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necessidade de melhor contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico 
da Bahia, do Nordeste e do Brasil. 

Para que a força dessa visão fique clara, é importante mencionar alguns 
outros números de nossa Universidade. Apenas a título de exemplo do potencial 
da UFBA nessa nova realidade, observa-se que em apenas cinco anos de 
existência, seu Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), pertencente à Pró-
Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI), deflagrou um processo de 
cristalização de competências. 

Em 2011 ocorreram 28 (vinte e oito) novas solicitações de apropriação,.a 
COMPITEC (Comissão de Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia) avaliou e recomendou as 28 (vinte e oito) solicitações e foram 
protocolados 15 (quinze) produtos no INPI (Instituto Nacional de Propriedade 
Intelectual), além de 2 (duas) patentes protocoladas internacionalmente pelo 
PCT (Patent Cooperation Treaty). A UFBA tem 75 produtos protocolados no INPI 
(59 patentes de invenção, 6 patentes modelo de utilidade, 5 softwares e 5 
patentes internacionais pelo PCT). A Coordenação de Inovação avaliou também 
produtos de 18 (dezoito) inventores independentes e de outras instituições. Em 
2011, a UFBA teve uma relação de 3,23% patentes depositadas em relação aos 
artigos publicados (17 produtos tecnológicos vs. 525 artigos publicados), 
mostrando de forma significativa sua preocupação na contribuição de 
desenvolvimento tecnológico para a sociedade através de conhecimento 
desenvolvido pela UFBA e formalizado junto ao INPI. Vale destacar ainda no 
quesito Inovação que foi negociado e está em fase de ajuste de cláusulas o 
primeiro licenciamento de PI que deverá render royalties para a UFBA. Por fim, 
vale destaque o aumento expressivo de inventores graduandos e alunos de pós-
graduação premiados no Prêmio Inventor UFBA (13 alunos de Graduação e 45 
de Pós-graduação). O Prêmio Inventor UFBA busca reconhecer e chamar a 
atenção da comunidade para a contribuição da UFBA ao progresso da ciência e 
da tecnologia brasileira, através das criações de seus inventores que atingiram o 
nível de excelência para poderem ser transferidas para a sociedade, tendo as 
suas invenções apropriadas através da Coordenação de Inovação da UFBA, em 
conformidade com a Lei da Inovação e com o tratado de cooperação em matéria 
de patentes (PCT). Foram premiadas as categorias: Inventor Inovador; 
Instituição Inovadora; Inventor Nacional; Inventor Internacional; Inventor 
Independente; Instituição Co-titular Nacional; e Unidades da UFBA responsáveis 
pelas invenções apropriadas em 2010. Destes, 47 inventores são vinculados à 
UFBA sendo 16 professores, 3 pós-doutorandos, 4 doutorandos, 10 mestrandos 
e 14 graduandos que atuaram em 5 unidades da UFBA: Faculdade de Farmácia, 
Instituto de Ciências da Saúde, Instituto de Física, Instituto de Química e Escola 
Politécnica. Onze (11) são contratados pelas instituições parceiras IFBA, SENAI-
Cimatec, FTC, UFMG, UNIT, ITP, UFTPR, Petrobras, COELBA, sendo 3 
inventores independentes. Atentar para as áreas de pesquisa e inovação 
agraciadas: Farmácia, Saúde, Física, Química e Engenharias (Escola 
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Politécnica) – estas áreas representam parte dos subprojetos que compõem o 
presente projeto institucional. 

Os resultados apresentados evidenciam o potencial de avanço de nossa 
Universidade. O presente projeto tem o papel de catalisar seu crescimento por 
meio de sua proposta central que é a integração de grupos e linhas de pesquisa 
e de suas respectivas unidades acadêmicas por meio da utilização multiusuária 
de sua infraestrutura de pesquisa. 
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Descrição do Plano Institucional (páginas 12–13 do projeto impresso) 
 
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) foi elaborado pela UFBA e 

submetido à Sesu/MEC para orientar suas ações. No tocante à Pesquisa e à 
Pós-Graduação, dentre os dez eixos de ação considerados prioritários no 
PDI/UFBA, destacam-se pontos consonantes com as linhas de força dos pleitos 
apresentados à FINEP em diferentes editais. Tal consonância reforça a 
consistência entre o diagnóstico institucional, o plano de desenvolvimento da 
instituição e os diferentes pleitos anteriores apresentados nas propostas da 
UFBA, inclusive neste atual projeto. Isso tem se traduzido claramente no fato de 
alguns subprojetos perpassarem vários editais, sinalizando a continuidade 
necessária nos investimentos. Os “Laboratórios Integrados de Ciências Exatas e 
da Terra”, por exemplo, foram contemplados em 2008 e 2009; o “Centro 
Interdisciplinar em Estudos do Desenvolvimento Social” foi contemplado em 
2003; o “Sistema Universitário de Bibliotecas” em 2001, 2004 e 2005; e o 
“Centro de Biofotônica da Faculdade de Odontologia” em 2008. 

Destacam-se os seguintes eixos de ação, em muito consoantes com o 
espírito deste projeto: recuperação e ampliação da infraestrutura de pesquisa; 
acesso e difusão de informações; criação de mecanismos de institucionalização 
da pesquisa; fortalecimento dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu; 
redesenho e aprimoramento da gestão institucional de Pesquisa e Pós-
Graduação em novos formatos de acordo com a realidade da 
interdisciplinaridade; e estímulo ao empreendedorismo e à inovação. 

Na mesma direção, as metas do atual PDI/UFBA incluem: criar cursos de 
doutorado em áreas ainda não plenamente contempladas, apesar de 
demandadas para o desenvolvimento regional; aprimorar o sistema 
informatizado dos dados acadêmicos da Pós-Graduação; aprimorar o sistema de 
gerenciamento dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu, incorporando novos 
dados e informações; criar centros ou núcleos interdisciplinares de ensino e 
pesquisa em torno de temas abrangentes e atuais. Pode-se registrar amplo 
sucesso com tais metas, como expresso no número de pós-graduações e no 
volume de publicações indexadas na ISI Web of Science e Web of Knowledge, 
ambos os resultados já abordados em nosso Diagnóstico Institucional. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional de Pesquisa (2001) e o atual PDI 
são, assim, documentos que norteiam as principais ações da UFBA, inspirando 
os objetivos estratégicos do presente projeto - SOCIEDADE, CIÊNCIA E 
INFORMAÇÃO (SCIUFBA): INFREAESTRUTURA PARA PEQUISA, 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA UFBA. O 
SCIUFBA possui como objetivos primários racionalizar e aperfeiçoar o uso de 
espaços, permitindo interfaces disciplinares em laboratórios multiusuários, bem 
como expandir e modernizar a infraestrutura da UFBA de maneira sinergética e 
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transversal. Sua concepção permitirá a todas às grandes áreas do conhecimento 
usufruir do projeto em questão. 

A partir desses objetivos, com base na competência instalada ou nas 
vocações dentro de áreas temáticas identificadas no diagnóstico institucional, 
foram elaborados anteriormente em versões preterias do CT-INFRA os projetos 
“EXCELÊNCIA EM ARTES, SAÚDE E TECNOLOGIA – ASTEC (2006)”; “INFRA-
ESTRUTURA PARA PESQUISA EM ARTES, SAÚDE, TECNOLOGIA E 
INFORMAÇÃO - INFRA-UFBA” (2007); “UFBA NO CONTEXTO DO PARQUE 
TECNOLÓGICO – TECNOUFBA” (2008); “PROJETO INTEGRADO DE 
PESQUISA NA UFBA – INTEGRUFBA” (2009); “PROJETO DE DIFUSÃO E 
MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA NA UFBA – 
UFBADIMIP” (2010); e agora o “SOCIEDADE, CIÊNCIA E INFORMAÇÃO 
(SCIUFBA): INFREAESTRUTURA PARA PEQUISA, DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA UFBA”. Este conjunto de SEIS 
pleitos, uma vez finalizado, possibilitará: (1) a consolidação de áreas de 
pesquisa; (2) a continuidade de ações iniciadas; (3) o crescimento de 
indicadores de produtividade; (4) o crescimento e a consolidação de programas 
de Pós-Graduação; e (5) a incorporação à pesquisa dos cerca de 600 novos 
doutores efetivados pela UFBA nos últimos trinta meses. 

A atual proposta, o SCIUFBA, é de todo consistente com os pleitos 
anteriores, refletindo um diagnóstico da Universidade que tem sido elaborado 
coletiva e institucionalmente. Sua construção terminou por refletir demandas 
consistentes em termos do envolvimento de programas de Pós-Graduação e de 
pesquisadores, bem como os interesses conjuntos da pesquisa da UFBA em 
arranjos transversais e agregadores e que podem se materializar a curto, médio 
e longo prazo. A proposta comporta, assim, consistente CONTINUIDADE, mas 
também INOVAÇÃO, além da capacidade de contemplar um conjunto de 
demandas e mesmo de se antecipar a algumas delas. 

Essa sintonia entre diagnóstico, plano e projetos institucionais, como 
demonstrado, é perceptível no histórico de apoios recebidos pelos subprojetos 
da UFBA nos editais CT-Infra anteriores, vislumbrando claramente a 
continuidade da implantação do plano original e sua remodelagem voltada a 
incorporação de novas demandas. Abaixo, foram sumarizados os apoios 
recebidos da FINEP à UFBA através do CT-INFRA. 

Na Grande Área das “Ciências Exatas e da Terra”, o presente projeto vem 
consolidar, aperfeiçoar e ampliar um conjunto de laboratórios de pesquisa com 
resultados da mais alta relevância. O subprojeto “Laboratórios Integrados e 
Multifuncionais em Ciências Exatas e da Terra - IV” (LIMCET-IV), nas suas três 
primeiras versões (LIMCET I, II e III), teve aprovado recursos através dos editais 
PROINFRA 01/2008, PROINFRA 01/2009 e PROINFRA 02/2010. Através do 
Edital PROINFRA 01/2008, o subprojeto LIMCET I teve aprovado recursos para 
a ampliação, reforma e modernização da infraestrutura do Laboratório de 
Preparação e Análise de Amostras (LAPAG/IGEO) e para a aquisição de um 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação 
 

 

Microscópio de Força Atômica (AFM). Em sequência, o subprojeto LIMCET II 
obteve através do Edital PROINFRA 01/2009 para a ampliação e a 
modernização da infraestrutura de pesquisa e as atividades acadêmicas dos 
cursos de Pós-Graduação vinculados aos Institutos de Física, Química e 
Geociências. No último ano, através do Edital PROINFRA 02/2010, o subprojeto 
LIMCET III teve aprovado recursos para aquisição de Espectrômetro de Massa 
Delta V Plus (LFNA/IF), Sistema de Cromatografia UPLC/MS (LAMPEQ/IQ), Kiel 
Carbonate Device (LAPAG/IGEO), Difratômetro de Raios-X (LAPAG/IGEO) e 
Espectrômetro sequencial de Fluorescência de Raios-X (LAPAG/IGEO). O AFM 
aprovado no LIMCET I fará parte do LAMUME que é voltado à obtenção de nano 
e microanálises como suporte às pesquisas básicas e com fins tecnológicos. A 
primeira parte do LAMUME está em funcionamento com a instalação de um 
Microscópio Eletrônico de Varredura adquirido com recursos aprovados no Edital 
PROINFRA 01/2005. O presente subprojeto visa completar o LAMUME com a 
aquisição de um Microscópio Eletrônico de Transmissão. Além desse, 
equipamentos de médio porte e adequações de instalações laboratoriais e de 
espaços físicos visam permitir adaptações que contribuam para o perfeito 
funcionamento de equipamentos (inclusive aqueles adquiridos em editais CT-
Infra anteriores) e de atividades de pesquisa de forma geral. Dentre estes 
equipamentos, destaca-se o XRF-1800, adquirido pelo Edital CT-INFRA 01-2001 
que, desde sua instalação em 2002, vem atendendo à comunidade do Instituto 
de Química e Instituto de Geociências, de outras unidades da UFBA (Politécnica, 
Arquitetura e Odontologia) e de outras instituições de pesquisa do Brasil (UFRN, 
UFPE, UFAL, UESC, UNEB, UEFS, UNIFACS e UNIT-SE). Decrescendo ainda 
mais no tempo, destaca-se o Laboratório de Física Nuclear Aplicada (LFNA) 
que, através do CTINFRA-2000, adquiriu um sistema GC-C-IRMS composto por 
cromatógrafo de gás HP acoplado a um espectrômetro de massa Delta Plus da 
Finnigan dispondo de um sistema de dual inlet para amostras de CO2 
preparadas off-line e um sistema H/device para redução de água a hidrogênio 
diretamente acoplado ao espectrômetro para análise da razão 
deutério/hidrogênio. Isto permitiu ao LFNA retomar as pesquisa em 
espectrometria de massa entre elas a de caracterização isotópica de matéria 
orgânica em sedimentos e em águas de reservatório. Desde a sua instalação, 
esses equipamentos são utilizados por pesquisadores e estudantes do IF e do 
IGEO, entre outros. Pelo acima exposto, a continuidade do LIMCET ao longo 
dos CT-INFRAs foi da mais alta relevância, sendo legítima a continuidade de 
investimentos em sua estruturação. 

Na Grande área das “Ciências da Saúde” o presente projeto vem 
consolidar, aperfeiçoar e ampliar iniciativa pioneira e da mais alta relevância na 
área da Saúde. No âmbito do Edital Pro-Infra 2008, a UFBA (Faculdade de 
Odontologia) foi contemplada com recursos para a instalação, em primeira fase, 
do Centro de Biofotônica da UFBA. Os recursos foram suficientes para reformas 
de laboratórios de Pós-Graduação e Pesquisa (Laboratórios de Patologia 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação 
 

 

Cirúrgica/Imunohistoquímica e Laboratório de 
Espectroscopia/Ramanifotomicrografia) e aquisição de equipamentos para a 
implantação do Sistema de Espectroscopia Raman. No presente projeto, 
objetiva-se prover condições de ampliação do Centro de Biofotônica da FOUFBA 
- CTBIOFOT, em uma segunda etapa, mediante a aquisição de três aparelhos 
laser de alta potência (Laser Fidelis Plus III, Laser de CO2 mod PC030-B e 
Laser de CO2 mod Smartxide) a serem utilizados para a execução de projetos 
de pesquisa in vitro, in vivo e em pacientes. A proposta viabilizará a progressiva 
ampliação da infraestrutura de pesquisa da FOUFBA e consequentemente a 
expansão da Pós-Graduação, possibilitando assim o atendimento à demanda 
reprimida no Estado da Bahia, uma vez que atualmente apenas a UFBA oferece 
um Programa de Doutorado em Odontologia no Estado. 

Na Grande Área de Ciências Humanas, o presente projeto envolve a 
construção do segundo e do terceiro andares do Centro Interdisciplinar de 
Estudos para o Desenvolvimento Social (CIEDS), cujo primeiro andar foi 
totalmente construído com recursos do edital de 2003, completando assim o 
projeto original do CIEDS. Vale ressaltar que o apoio da FINEP às ações dos 
grupos de programas de Pós-Graduação do espaço de São Lázaro ligados à 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA remonta ao CT-INFRA 
2001, através construção do Núcleo de Digitalização de Documentos – CEDIG, o 
qual se encontra no prédio da Biblioteca Isaías Alves, implantado no ano de 
2003. No subprojeto atual, os dois andares propostos irão complementar a 
planta original do CIEDS, com 27 salas, nas quais funcionarão grupos de 
pesquisa, laboratórios e salas comuns de trabalho. Essa obra implica uma área 
de ampliação 790,38 m2 no prédio original, que se situa no Campus de São 
Lázaro. Cada sala irá abrigar atividades de grupos de pesquisa, em 
conformidade com as funções precípuas do CIEDS.  

Ainda primariamente focado na Grande Área de Ciências Humanas, 
desponta um segundo subprojeto, “O Sistema de Bibliotecas da Universidade 
Federal da Bahia” (SIBI), o qual representa um Órgão Estruturante responsável 
pelo funcionamento sistêmico das bibliotecas da UFBA (hoje, em um total de 
17). O SIBI oferece suporte ao desenvolvimento da pesquisa, bem como da 
inovação, do ensino e da extensão e é uma das estruturas mais fundamentais 
para a atividade de pesquisa. Sua ampliação e constante modernização é uma 
meta institucional estratégica, tal como, aliás, o contempla o Plano de 
Desenvolvimento Institucional da UFBA, o qual lista entre seus principais eixos 
de ação: (i) Recuperação e ampliação da infraestrutura de pesquisa e (ii) Acesso 
a informações e sua difusão. O Sistema de Bibliotecas da UFBA tem sido 
contemplado com importantes investimentos pela FINEP, que assim tem 
reconhecido sua condição central como infraestrutura para a pesquisa. Desse 
modo, em Edital de 2005 da FINEP, o subprojeto do Centro de Resgate de 
Acervos Especiais da UFBA foi apoiado, tendo por objetivo salvaguardar o 
conjunto dos acervos especiais da UFBA que constituem matéria prima 
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imprescindível para as atividades de pesquisa nos diversos Programas de Pós-
Graduação. A proposta visava então à adequação e modernização da 
infraestrutura destinada a abrigar tais acervos, através da criação e instalação 
operacional do Centro de Resgate dos Acervos Especiais (CRAE), que, através 
do Núcleo de Conservação e Restauro (NUCOR) e do Núcleo de Digitalização 
de Acervos Especiais (NUDAE), garante o amplo acesso de pesquisadores ao 
acervo e, com isso, favorece o desenvolvimento da pesquisa científica, bem 
como do ensino e da extensão de qualidade na UFBA. No CT-INFRA 2010, o 
projeto para construção do novo prédio da Biblioteca Isaías Alves recebeu no 
edital anterior apoio financeiro para à primeira fase de sua edificação, a qual se 
resumiu à execução dos serviços de construção do subsolo, térreo e primeiro 
pavimento. Recursos suficientes para a finalização da segunda fase da 
edificação possibilitarão o deslocamento do acervo para o novo prédio, 
permitindo a imediata requalificação do antigo prédio para a reorganização dos 
grupos de Pesquisa envolvidos. O histórico acima remete à desejável 
continuidade da aplicação de recursos para continuidade do subprojeto em 
questão e à nítida trajetória da UFBA em investir em projetos estruturadores. 

Outra iniciativa UFBA com histórico de apoio da FINEP é o subprojeto da 
área de Farmácia, com contribuições da Engenharia Industrial e Ciências de 
Alimentos. Na sua primeira participação no CT-INFRA (2009) os programas de 
Pós-Graduação em Farmácia e em Ciências dos Alimentos da UFBA enviaram 
projeto comum (o FARALI) que teve por objetivo ampliar a integração entre suas 
linhas de pesquisa bem como consolidar a infraestrutura de laboratórios 
diretamente envolvidos na bioprospecção de produtos naturais, micro e nano 
encapsulação de micromoléculas e complexos e na produção de proteínas 
recombinantes que podem ser utilizadas para fins terapêuticos, como alvo para o 
desenvolvimento de fármacos ou com fins de diagnóstico. Teve como objetivo à 
aquisição de equipamentos de médio porte que pudessem ser utilizados naquele 
projeto e também em outras linhas de pesquisa desenvolvidas por docentes dos 
programas de Pós-Graduação envolvidos. O presente subprojeto tem por 
objetivo dar continuidade à estruturação dos programas de Pós-Graduação 
relacionados e ainda agregar o Programa de Engenharia Industrial da UFBA. Na 
proposta atual, são previstas aquisições de equipamentos complementares, a 
serem alocados na Faculdade de Farmácia da UFBA. 
  



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação 
 

 

Descrição da execução (página 13 do projeto impresso) 
 
Por fim, na Descrição da execução, no primeiro parágrafo, onde se lê “... 
PROINFRA DE 2004 a 2009” substituir por “... PROINFRA de 2004 a 2010”. 
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Objetivo Geral (página 19 do projeto impresso) 
 
O Objetivo Geral do presente projeto é o de Difundir e Modernizar a Infraestrutura de 
Pesquisa da Universidade Federal da Bahia em todas as sete Grandes Áreas em que se 
divide: (1) Ciências da Saúde, (2) Ciências Exatas e da Terra; (3) Linguística, Letras e 
Artes, (4) Ciências Humanas, (5) Ciências Sociais Aplicadas, (6) Engenharias e (7) 
Multidisciplinar. 
 
O cerne principal em torno deste objetivo geral é o de concluir e dar continuidade a 
projetos iniciados com financiamento CT-INFRA, mas igualmente o de incluir dentro de 
nosso planejamento de longo prazo um novo projeto estruturante para a UFBA – O 
Sistema Universitário Editorial da UFBA. Neste escopo, é necessário elencar quais partes 
constituem nossos objetivos específicos dentro deste objetivo geral. 
 
1. Ampliar e modernizar o Sistema de Bibliotecas da UFBA através da construção do 
prédio da Biblioteca Universitária das Ciências Humanas, situada no Campus de São 
Lázaro, e que concentra o acervo de Ciências Humanas do Sistema. 
 
2. Requalificar os espaços atuais do Sistema de Bibliotecas da UFBA para utilização por 
núcleos, grupos e laboratórios de pesquisa, em particular, os oriundos de intervenções 
físicas de construção. 
 
3. Aperfeiçoar os ambientes informacionais do Sistema de Bibliotecas da UFBA, com a 
implantação de um ambiente computacional na web que possibilite a integração do 
ambiente atual a um novo acervo multimídia. 
 
4. Reformar, readequar e modernizar o Sistema Universitário Editorial da UFBA, órgão 
estruturante responsável pelas atividades de disseminação da produção científica, técnica 
e artística da Universidade, sediado no campus de Ondina, Salvador. O Sistema é 
alicerçado na Editora da UFBA (EDUFBA) e está amalgamado a todas as iniciativas de 
Ensino de Pós-Graduação, de Pesquisa, de Ensino de Graduação e de Extensão de nossa 
universidade. 
 
5. Fortalecer a infraestrutura de pesquisa e das atividades acadêmicas dos programas de 
Pós-Graduação vinculados aos Institutos de Física, Química e Geociências, através da 
implantação, modernização, ampliação e recuperação dos laboratórios de pesquisa 
associados aos PPGs desses institutos, por meio de reformas, obras e aquisição de 
equipamentos de grande e médio porte, de caráter multiusuário, fortalecendo o seu parque 
instrumental com o intuito de impactar positivamente na qualidade da pesquisa. 
 
6. Consolidar e fortalecer a Pesquisa científica e a Pós-Graduação através da ampliação 
do Centro de Biofotônica da UFBA, sediado na Escola de Odontologia, mediante 
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aquisição de equipamentos que visam expansão da infraestrutura de pesquisa na área de 
Biofotônica. Vale atentar para o destaque mundial que vem recebendo, na Grande Área 
de Ciências da Saúde, a Biofotônica, o que remete à elevada importância para a criação 
de núcleos de excelência em Pesquisa e Extensão nesta área. 
 
7. Finalizar o Centro Interdisciplinar de Estudos para o Desenvolvimento Social (CIEDS) 
da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, através 
da construção de dois andares complementares, provendo 27 salas adicionais, além de 
realizar reformas no atual espaço, corrigindo deficiências na rede de informática e de 
telefonia do prédio. Vale atentar que o CIEDS foi planejado para três andares, nos quais 
deverá existir espaço adequado às atividades de cerca de 30 grupos de pesquisa, bem 
como para atividades integradas e laboratórios ligados a cinco programas de Pós-
Graduação. No presente momento, o CIEDS só teve construído seu primeiro pavimento. 
 
8. Implantar o Núcleo de Nanotecnologia Farmacêutica e Novos Materiais vinculado aos 
programas de Pós-Graduação em Farmácia, Engenharia Industrial e Ciências de 
Alimentos da Faculdade de Farmácia e Engenharia Química da UFBA através da 
aquisição de equipamentos complementares. 
 




