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informática.  
 
Em relação às obras executadas ou em processo de execução temos: 
 

• Reforma e ampliação da Escola de Medicina Veterinária; 
• 1ª. Etapa do prédio anexo da Faculdade de Arquitetura; 
• 2ª. Etapa do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton 

Santos; 
• 2ª. Etapa da ampliação e reforma da Faculdade de Farmácia; 
• Galpão de manutenção da Superintendência de Meio Ambiente e Pró Reitoria de 

Administração; 
• Implantação da rede de média tensão em anéis no Campus de Ondina; 
• Modernização de subestações e padrões de entrada de energia elétrica em baixa 

tensão para o Campus de Ondina. 
 
Contribuiu para a execução da ação o aporte de recursos destinados a expansão e 
modernização da estrutura física, modernização de unidades acadêmicas e de seus 
laboratórios didáticos. 
 
Quadro A.2.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS

0029

Realizado

0029 2.013

0029

Fonte: Siafi Gerencial / PROPLAN/Coordenação de Orçamento

439

Nº do 
subtítulo/ 
Localizador

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas

 Valor em 01/01/2013  Valor Cancelado  Descrição da Meta Unidade de medida Realizada

4.425.890,84 4.116.025,77 309.865,07

9.234-

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

7.042.937,00

 Valor Liquidado  

Execução Física da Ação - Metas

Nº do 
subtítulo/ 
Localizador Descrição da meta Unidade de medida

Montante

Previsto Reprogramado (*)

Pessoa beneficiada Unidade

Dotação Despesa

1.062,00 90.836,877.042.937,00 1.236.809,34 1.145.972,47 1.144.910,47

Lei Orçamentária Anual - 2014

Restos a Pagar inscritos 2013

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados

Nº do 
subtítulo/ 
Localizador

Unidade Orçamentária 26232 -  Universidade  Federal da Bahia      

Ação Prioritária (    ) Sim      (     )Não      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria

Descrição

Incentivo e promoção da formação inicial e continuada de professores, profissionais, funcionários e gestores, desenvolvimento de capacitações, estudos, projetos, avaliações, implementação de 
políticas e programas demandados pela Educação Básica, por meio de apoio técnico, pedagógico e financeiro, inclusive ao sistema Universidade Aberta do Brasil UAB, considerando o currículo de 
educação
básica e programas específicos para população indígena, do campo e quilombola, a formação para a docência intercultural, o ensino da história e cultura indígena, afrobrasileira, africana, o 
atendimento educacional especializado, a educação de jovens e adultos, educação em direitos humanos, a sustentabilidade socioambiental, as relações etnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e 
direitos da criança e do adolescente, inclusive na implementação da política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, bem como contribuir para o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas voltados para a melhoria da formação.

Execução Orçamentária e Financeira

Iniciativa

Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e continuada de profissionais da educação básica com apoio técnico, financeiro e pedagógico, nas modalidades 
presencial e a distância, considerando programas específicos, como para professores indígenas, do campo e quilombolas, a formação para a docência intercultural, a educação bilíngue, o ensino da 
história e cultura indígena, afrobrasileira e africana, o atendimento educacional especializado, a educação em tempo integral, a educação de jovens e adultos, a educação em direitos humanos, a 
sustentabilidade socioambiental, as relações etnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e direitos da criança e do adolescente.

Objetivo
Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a valorização dos profissionais da educação,apoiando e estimulando a formação inicial e continuada, a estruturação de 
planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as relações democráticas de trabalho

Programa Educação Básica  Código: 2030               

Identificação da Ação

Código

Identificação da Ação/ Código: 2030.20RJ.26232.0029

Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica

 

 

Análise Situacional  
 
SECADI 
A Universidade Federal da Bahia, em 2014 na ação 20RJ (Apoio à Capacitação e 
Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica), os cursos relativos à SECADI 
tomaram como base a meta física de 2013. 
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Tal situação ocorreu devido às dificuldades de autorização e de distribuição dos 
recursos por curso, pela SECADI, a ser realizado na Universidade em 2013, o que só 
veio a ocorrer no final daquele ano, inviabilizando a utilização dos recursos previstos no 
respectivo exercício. 
 
Assim, em 2014, apesar da previsão de uma meta física do exercício de 2.100 vagas, só 
foi possível buscar atender as metas previstas em 2013 com os recursos orçamentários 
de 2014, conforme descrito abaixo: 
 
 

CURSOS 
META FÍSICA 2014 

(VAGAS) 

META FISICA 2013 
REALIZADO EM 2014 

(VAGAS) 
Educação Ambiental – Especialização  250  
Gênero e Diversidade na Escola –Extensão  300 460 
GPP-GeR – Especialização  300  
Escola que Protege – Extensão  250  
Educação de Jovens e Adultos na Diversidade – 
Extensão  

250  

Educação de Jovens e Adultos e Economia 
Solidária – Extensão  

250  

Aperfeiçoamento UNIAFRO: Política de 
Promoção da Igualdade Racial na Escola  

250  

Educação em Direitos Humanos Extensão 250 250 
GPP-GeR - Extensão   251 
GPP-GeR – Especialização –   220 
Educação nas Relações Étnico Racial – 
Extensão  

 273 

TOTAL 2100 1454 
Fonte:  SEAD/UFBA 
 
Observações: 

1) Os dados acima não incluem os cursos da SEB nem o Curso Escola da Terra, os 
quais foram administrados pela FACED/COMFOR 

2) Não temos as informações necessárias para preencher os campos “Realizado 
001” e “Realizado 002”. 

 
CURSOS SEB – EXECUÇÃO COMFOR  
 
A Universidade Federal da Bahia, em 2014 na ação 20RJ (Apoio à Capacitação e 
Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica), dos cursos relativos aos cursos 
SEB geridos pelo Sistema SISFOR/SIMEC tomaram como base a meta física para o ano 
de 2014 e alguns de 2013. 
 
Ressaltamos que tanto a meta física de 2013 e de 2014, devido às dificuldades de 
autorização e de distribuição dos recursos por curso, pelas Secretarias SEB e SECADI, 
a serem realizados na Universidade em 2014, exceto algumas exceções, só iniciaram a 
sua oferta a partir de setembro de 2014, inviabilizando a utilização dos recursos 
previstos no respectivo exercício. 
 
Tal situação ocorreu devido as validações necessárias por parte do MEC, através do 
SISFOR/SIMEC, dos projetos dos cursos ofertados pela SEB e SECADI só ocorreram a 
partir de meados de setembro até o final de outubro quando houve mudança de gestão 
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na UFBA e dificuldades de empenho dos recursos de custeio, além da falta de teto 
orçamentário para empenhos. 
 
Assim, em 2014, apesar da previsão de uma meta física do exercício de 23.363 vagas 
(cursos SEB e Escola da Terra – SECADI e incluindo 825 vagas do exercício de 2013), 
foram validados pelo MEC cerca de 11.829 alunos e foram atendidos, em 2014,  11.137  
cursistas (matriculados e cursando). Não houve concluintes em 2014. 
 

CURSO Meta Vagas 
Validadas 

MEC 

Matriculas OBS 

Escola da Terra – Aperfeiçoamento – Presencial 
SECADI  

750 750 671 - 

Pró-Conselho – Curso de Extensão á Distância 
Formação de Conselheiros Municipais de 
Educação 

640 330 475 - 

Curso de Especialização para Gestores e 
Coordenadores Pedagógicos da Educação 
Integral 

- 120 120 - 

Escola de Gestores – Curso de Especialização 
em Gestão Escolar  

600 400 433 Oferta 
2013 

Escola de Gestores – Curso de Especialização 
em Gestão Escolar 

600 - - Oferta 
2014 

Formação de Orientadores de Estudos e 
Professores  Alfabetizadores (PNAIC) 

10.314 - - - 

Coordenação Pedagógica   480 480 602 - 
Especialização Docência em Educação Infantil 225 120 117 Oferta 

2013 
Especialização Docência em Educação Infantil  225 - - Oferta 

2014 
Conselho Escolar – Extensão 480 480 - Iniciará 

em 2015 
Gestão da Educação Municipal - PRADIME 330 330 - Iniciará 

em 2015 
Formação Continuada de Professores e 
Coordenadores Pedagógicos do Ensino Médio 
(PNEM) 

8.719 8.719 8.719 - 

Educação Ambiental com Ênfase em Espaços 
Sustentáveis 

- 100 - Iniciará 
em 2015 

TOTAL 23.363 11829 11.137 
cursos 

iniciados 
em 2014 

Fonte: FACED/UFBA 
 


