
Descrição da estrutura da 

UFBA  

Órgãos/unidades  Atribuições/Funções/Competências  

Assembleia Universitária  

Responsável: por avaliar o cumprimento dos objetivos 

institucionais da Universidade, levando em conta as 

necessidades econômicas, políticas e culturais da sociedade; por 

aprovar moções, recomendações e proposições a serem 

encaminhadas aos Conselhos Superiores e por apreciar assuntos 

de alta relevância, quando convocada especialmente para esse 

fim.  

Conselho Universitário  
Órgão máximo de deliberação universitário responsável pelas 

políticas gerais, planejamento e diretrizes nas áreas 

administrativas e acadêmicas da Universidade  

Conselho Superior de  
Ensino Pesquisa e  
Extensão  

Órgão responsável pelas normas e políticas de integração entre 

ensino, pesquisa e extensão da Universidade.  

Conselho Acadêmico de 

Ensino  

Órgão responsável pelo regime didático, cursos de graduação e 

pós-graduação e o acompanhamento da execução de planos e 

programas acadêmicos.  

Conselho Acadêmico de 

Pesquisa e Extensão  
Órgão responsável pela supervisão das atividades de pesquisa, 

criação e inovação e de extensão universitária.  

Conselho de Curadores  
Órgão que exerce o processo de fiscalização econômico-

financeira da Universidade.  

Pró-Reitoria de  
Planejamento e Orçamento  

Desempenha ações relativas a processos de planejamento, 

gestão de orçamento, de convênios e contratos acadêmicos, da 

estatística e documentação e de informação ao cidadão.  

Pró-Reitoria de 

Administração  
Processos relativos à gestão administrativa, contabilidade e 

finanças.  

Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação  
Coordenar, planejar, supervisionar e fiscalizar as políticas e 

processos de ensino de graduação.  

Pró-Reitoria de Ensino de 

Pós-Graduação  
Coordenar, planejar, supervisionar e fiscalizar as políticas e 

processos de ensino de pós-graduação.  

Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Criação e Inovação  
Fomentar, coordenar, planejar, supervisionar as políticas e 

processos de pesquisa, criação e inovação.  

Pró-Reitoria de Extensão  
Fomentar, coordenar, planejar, supervisionar e fiscalizar as 

políticas, os programas, processos e projetos de extensão.  

Pró-Reitoria de Ações  
Afirmativas e Assistência  
Estudantil  

Funções de apoiar, assistir o corpo discente, planejar, fomentar, 

coordenar políticas, processos e programas de ação.  

Pró-Reitoria de  
Desenvolvimento de  
Pessoas  

Funções e processos relativos à gestão do quadro de pessoal 

ativo e inativo  

Superintendência de  
Educação à Distância  

Desenvolver, coordenar, supervisionar, assessorar e prestar 

suporte técnico à execução de atividades e processos na área 

de educação à distância.  

Superintendência de  
Tecnologia da Informação   

Manter, planejar, desenvolver, suprir, especificar e controlar 

recursos, bens e serviços utilizados para o processamento e a 

comunicação de informações de dados.  



Superintendência de Meio 

Ambiente e Infraestrutura  

Planejar, coordenar e controlar o desenvolvimento da 

infraestrutura e patrimônio físico e elaborar, acompanhar e 

coordenar a implantação de políticas da ambiental.  

Superintendência de  
Administração Acadêmica  

Propor o calendário acadêmico da Universidade, elaborar sua 

agenda acadêmica, prestar serviços acadêmicos relacionados ao 

registro e documentação das atividades de graduação e pós-

graduação, bem como o gerenciamento das instalações e 

equipamentos de uso compartilhado.  

Superintendência de 

Avaliação e  
Aprimorar os processos de gestão, tornando-os objeto de 

continua avaliação, base para identificar avanços, barreiras e  
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Desenvolvimento  
Institucional  

desafios que devem ser superados para que a missão 

institucional seja atingida.  

Sistema Universitário de 

Bibliotecas  

Articular, coordenar, promover, superintender e fiscalizar o 

funcionamento sistêmico das bibliotecas da UFBA e promover o 

acesso e uso da informação, contribuindo para o 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da criação, da 

inovação e da extensão.  

Sistema Universitário de 

Saúde   

Responsável por articular, coordenar, superintender e fiscalizar 

a gestão e a execução de ações específicas da administração 

acadêmica e assistencial na área da Saúde. Composto por: 

Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos; 

Maternidade Climério de Oliveira; Hospital de Medicina 

Veterinária Renato de Medeiros Neto; Serviço Médico 

Universitário Rubens Brasil; além dos programas, projetos de 

extensão permanentes e serviços de atenção e assistência à 

saúde vinculados às Unidades Universitárias.   

Sistema Universitário 

Editorial  

Difusão da produção científica da Universidade, constituindo-se 

num canal de comunicação com a própria Instituição, bem como 

com a sociedade.   

Sistema Universitário de 

Museus  
Manter e preservar bens culturais disponibilizando-os ao acesso 

da comunidade em seus diversos museus.  

Unidade Seccional de 

Correição  
Tratamento de denúncias e de processos administrativos.  

Ouvidora  

Responsável por contribuir para o desenvolvimento 

institucional, zelando pelos compromissos éticos de seus 

membros e servindo de agente catalisador para a comunidade 

universitária e extrauniversitária quanto à recepção e à 

apreciação de sugestões, críticas, reclamações e reivindicações 

concernentes a deveres, direitos e interesses individuais e 

coletivos.  

Controle Interno  

Vinculada ao Conselho de Curadores. É responsável por 

supervisionar as atividades desenvolvidas na Instituição, 

especialmente quanto à regularidade da gestão contábil, 

orçamentária, financeira, patrimonial, de sistema e de pessoal.  



Unidades Universitárias   
  

Produzir, transmitir e difundir cultura e conhecimentos 

pertinentes à sua área específica, mediante a oferta de cursos 

de graduação, pós-graduação e sequenciais, e a realização de 

programas de pesquisa integrados com o ensino. Promover 

programas de formação profissional e educação continuada. 

Desenvolver atividades culturais e de extensão, incluindo a 

prestação de serviços e consultorias. Realizar a execução 

orçamentária e financeira, no que couber.  

Fonte: Universidade Federal da Bahia, Relatório Anual de Gestão 

2019, p.27-28. 

 


