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1. Apresentação

O Plano de Desenvolvimento das Unidades - PDU é um instrumento administrativo que

visa a materialização das táticas que devem ser operacionalizadas pelas unidades para que seus

objetivos, presentes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), sejam alcançados de

forma efetiva e dentro do prazo estabelecido. Consiste em um documento que define a missão e a

visão das unidades acadêmicas e administrativas, considerando as suas especificidades.

O PDU é o documento que deve promover a integração entre o planejamento e o

orçamento da Universidade com o desdobramento dos objetivos estratégicos da Instituição no

nível de ações/atividades a serem desenvolvidas por suas unidades gestoras. A elaboração do

PDU é uma oportunidade de reflexão sobre os processos internos das Unidades Universitárias, a

sinergia entre os demais setores da Universidade, os resultados para a sociedade como também

firmar compromisso para o desenvolvimento da estratégia institucional.

Busca-se, com o PDU, assegurar que os esforços humanos, físicos e tecnológicos da

Instituição sejam direcionados para o cumprimento da estratégia proposta no PDI da UFSB para

o período 2020-2024.

Este documento apresenta o status das metas e ações estabelecidas pela Comissão de

Elaboração do PDU da Diretoria de Pesquisa, Criação e Inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa e

Pós-Graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia para os anos de 2021-2022, sendo

aprovada pelos servidores docentes e técnicos que compõem o quadro da DPCI.

Itabuna, 25 de novembro de 2022

Prof. Dr. Fabrício Lopes de Carvalho
Diretoria de Pesquisa, Criação e Inovação
Diretor
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Plano de Ação, Indicadores e Metas

Quadro 1. Painel com o status das metas estabelecidas. Verde = cumprida; Amarelo =
parcialmente cumprida; Vermelha = não cumprida.

Objetivos
estratégicos do
PDI

Ações Táticas do
PDU

Metas
2021 2022 Justificativa

Buscar
alternativas para
investimento em
pesquisa, criação,
inovação

Ação 1. Priorização
dos recursos
PROPPG para
atividades fins de
pesquisa e
pós-graduação.

Meta 1. Orçamento
com destinação
integrada para
pesquisa e
pós-graduação de
no mínimo R$ 590
mil.

Meta 1. Orçamento
com destinação
integrada para
pesquisa e
pós-graduação de no
mínimo R$ 648 mil.

Em função das
restrições
orçamentárias
impostas à
Universidade, o
orçamento total
previsto não pode
ser empenhado.

Ação 2. Fomento à
Iniciação à Pesquisa,
Criação e Inovação

Meta 2: Volume de
recursos (internos e
externos) para
bolsas de Iniciação
de no mínimo

R$ 468 mil

Meta 2: Volume de
recursos (internos e
externos) para
bolsas de Iniciação
de no mínimo R$
494 mil

Não houve demanda
superior em 2022
em relação à 2021.

Captar de forma
crescente recursos
externos para a
pesquisa

Ação 3. Captação de
recursos externos
para bolsas de
Iniciação à Pesquisa,
Criação e Inovação.

Meta 3: Captação
de recursos
externos para
bolsas de Iniciação
de no mínimo R$
160 mil.

Meta 3: Captação
de recursos
externos para
bolsas de Iniciação
de no mínimo R$
160 mil.

Ação 4 - Estabelecer
acordos de parcerias
em PD&I

Meta 4: Estabelecer
cinco parcerias com
a iniciativa privada
em projetos de
Pesquisa,
Desenvolvimento e
Inovação

Meta 4: Estabelecer
sete parcerias com a
iniciativa privada
em projetos de
Pesquisa,
Desenvolvimento e
Inovação

Estavam
estabelecidos apenas
um acordo em 2021
e três acordos em
2022

Incentivar a
pesquisa

Ação 5 - Publicação
de editais de fomento

Meta 5: Incentivar
a participação em
atividades de
pesquisa de forma
a ter no mínimo
130 solicitações
em editais de
fomento

Meta 5: Incentivar a
participação em
atividades de
pesquisa de forma a
ter no mínimo 140
solicitações em
editais de fomento
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Ação 6 - Realização
de eventos científicos
e de inovação

Meta 6: Público em
eventos de
pesquisa e
pós-graduação de
no mínimo 5200
participantes

Meta 6: Público em
eventos de pesquisa
e pós-graduação de
no mínimo 5700
participantes

Foram registrados
2261 participantes
em 2021 e 918 em
2022.

Ampliar a rede de
laboratórios de
pesquisa

Ação 7
Implantação dos
Laboratórios
Institucionais de
Pesquisa e fomento a
implantação de
Laboratórios Centrais

Meta 7: Pelo
menos três
laboratórios
centrais e
institucionais de
pesquisa
implantados

Meta 7: Pelo menos
quatro laboratórios
centrais e
institucionais de
pesquisa
implantados e três
em implantação

Ação 8
Incentivar a
implantação de
Laboratórios Satélites
de Pesquisa

Meta 8: Pelo
menos cinco
laboratórios
satélites de
pesquisa
implantados e
quatro em
implantação

Meta 8: Pelo menos
sete laboratórios
satélites de
pesquisa
implantados e cinco
em implantação

Em 2021 e 2022
tínhamos três
laboratórios
implantados e cinco
em implantação

Promover a
eficácia em
criação e
inovação

Ação 9 - Incentivo
aos pedidos de
propriedade
intelectual

Meta 9:  Pelo
menos um pedido
de propriedade
intelectual realizado

Meta 9:  Pelo menos
dois pedidos de
propriedade
intelectual realizado

Ação 10 - Incentivo à
participação de
docentes em PD&I e
propriedade
intelectual

Meta 10: Pelo
menos seis
docentes
envolvidos com
pedido de
propriedade
intelectual realizado

Meta 10: Pelo
menos 12 docentes
envolvidos com
pedido de
propriedade
intelectual realizado

Entre os anos de
2021 /2022 tivemos
6 pedidos de
proteção intelectual
realizados, com 7
docentes da UFSB
envolvidos. A falta
da cultura de PI na
instituição, a
pandemia, aliado às
restrições
orçamentárias para
pesquisa
contribuíram para o
não cumprimento
total da meta
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Quadro 2. Quadro 1. Painel com o status das Ações estabelecidas. Verde = cumprida; Amarelo = parcialmente cumprida; Vermelha =
não cumprida.

Ação Resultado
Esperado

Local Responsável Cronograma Método Recursos
necessários

Justificativa
Início Término

Ação 1 -
Priorização dos
recursos
PROPPG para
atividades fins
de pesquisa e
pós-graduação

Aumento da
proporção de
recursos
próprios
destinados às
atividades fins
de pesquisa e
pós-graduação

DPCI DPCI Janeiro
2021

Dezembro
2022

Realização de
editais de
fomento à PCI e
à pós-graduação
e alocação de
recursos para
reformas de
infraestrutura
para pesquisa

R$ 1,238
milhão em dois
anos

Apesar das
limitações
orçamentárias,
cerca de R$
1,098 milhão
foi priorizado
para as
atividades fins
de pesquisa e
pós-graduação

Ação 2 -
Fomento à
Iniciação à
Pesquisa,
Criação e
Inovação

Aumento do
orçamento
destinado ao
fomento da
Iniciação à
Pesquisa,
Criação e
Inovação

CPq CPq Março
2021

Dezembro
2022

Realização de
editais anuais

R$ 962 mil Foram
realizados dois
editais anuais,
com valor total
destinado de R$
1,058 milhão.
Deste valor, R$
971 mil foram
utilizados para
atender todas as
solicitações
realizadas.

Ação 3 -
Captação de
recursos
externos para
bolsas de
Iniciação à
Pesquisa,
Criação e
Inovação

Manter a
proporção  de
recursos
externos para
atividades de
fomento à
Iniciação

CPq CPq Fevereiro
2021

Junho
2022

Participação em
chamadas de
agências de
fomento

R$ 320 mil Foram captados
R$ 374,400 mil
de agências de
fomento para
bolsas de PCI

Ação 4 -
Estabelecer

Consolidar o
acordo de

CCI CCI Janeiro
2021

Dezembro
2022

Flexibilizar e
agilizar processo

R$ 2 mil Os acordos de
parcerias na
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acordos de
parcerias em
PD&I

parceria como
fonte de
recursos para
PD&I na
UFSB

de análise
técnica; reuniões
com as UAs e
grupos de
pesquisadores
interessados em
acordo de
parceria em
PD&I;
prospectar
empresas
potenciais; ser o
elo entre
empresas e
potenciais
pesquisadores
da UFSB;
eventos e
palestras com
empresas;
rodada de
negócios em
PD&I.

UFSB são
realizados
através da
coordenação de
convênios da
PROPA, com
emissão de
parecer técnico
pela
CCI/DPCI/PRO
PPG. Foram
realizadas
reuniões com
NITS de outras
instituições com
a participação
do coordenador
de convênios a
fim de otimizar
o processo.
Reuniões com
pesquisadores
têm sido
realizadas sob
demanda, e
divulgação de
cursos de PI em
parceria com
INPI tem sido
realizada.

Ação 5
-Publicação de
editais de
fomento

Continuidade
das ações de
fomento à
pesquisa

PRO
PPG

Setor de
Fomento

Janeiro
de 2021

Dezembro
de 2022

Editais R$ 374 mil
anuais

Foram
destinados R$
284 mil em
quatro editais.
Destes recursos,
foram
demandados e
contemplados
R$ 205 mil.
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Ação 6 -
Realização de
eventos
científicos e de
inovação

Promoção e
estímulo a
eventos com
temas
vinculados à
pesquisa,
desenvolvimen
to e inovação

PRO
PPG

PROPPG Janeiro
de 2021

Dezembro
de 2022

Eventos online e
presenciais
sobre inovação,
empreendedoris
mo; rodadas de
negócios;
apresentação das
pesquisas
desenvolvidas
na UFSB com
proteção
depositada.

R$ 20 mil Foram
realizados
eventos
organizados
pela PROPPG
(SNCT, CIPCI
e palestras),
além de eventos
realizados pelas
Unidades
Acadêmicas.

Ação 7 -
Implantação
dos
Laboratórios
Institucionais
de Pesquisa e
fomento a
implantação de
Laboratórios
Centrais

Ampliação da
capacidade em
infraestrutura
de pesquisa

DPCI Setor de
Infraestrutur
a de Pesquisa

Janeiro
de 2021

Dezembro
de 2022

Editais internos,
prospecção de
editais de
fomento a
infraestrutura de
pesquisa e
priorização de
recursos
internos para
estruturas
multiusuários

R$ 350 mil Foi dada
continuidade à
implantação dos
Laboratórios de
Biologia
Molecular e
implantados os
Laboratórios
Centrais de
Pesquisa em
Ciências
Humanas.

Ação 8 -
Incentivar a
implantação de
Laboratórios
Satélites de
Pesquisa

Ampliação da
capacidade em
infraestrutura
de pesquisa
especializada

DPCI Setor de
Infraestrutur
a de Pesquisa

Janeiro
de 2021

Dezembro
de 2022

Editais internos.
Prospecção
de editais de
fomento a
pesquisa.
Reuniões com
líderes de
grupos de
pesquisa para
estimular a
implantação de
Laboratórios
Satélites.

R$ 400 mil Foram
realizadas
reuniões com
líderes e
pesquisadores.
Entretanto, não
foram lançados
editais internos
para
implantação de
laboratórios de
de satélites de
pesquisa.

9 - Incentivo
aos pedidos de

Aumentar o
número de

CCI CCI Janeiro/2
021

Dezembro
/2022

Recomendar e
contribuir com a R$ 5 mil

Foi tudo feito?
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propriedade
intelectual

propriedade
intelectual
produzida na
UFSB

escrita dos
documentos e
processos;
possibilitar
mentoria junto
ao INPI; propor
modificações
para melhorar o
impacto na
maturidade
tecnológica;
arcar com os
custos de
proteção junto
ao INPI;
acompanhar os
processos junto
ao INPI.

As demandas
de auxílio e
esclarecimento/
escrita de
patentes têm
sido atendidas.
Os processos de
acompanhamen
to dos pedidos
solicitados têm
sido realizados.
As taxas
demandadas
pagas. Algumas
taxas anuais só
começaram a
ser pagas em
2023.

Ação 10 -
Incentivo à
participação de
docentes em
PD&I e
propriedade
intelectual

Sensibilização
a comunidade
acadêmica
sobre a
importância da
proteção da
propriedade
intelectual

CCI CCI 01/01/20
21

31/12/202
1

Eventos online e
presenciais
sobre inovação,
empreendedoris
mo; rodadas de
negócios;
apresentação das
pesquisas
desenvolvidas
na UFSB com
proteção
depositada;
oficinas sobre
propriedade
intelectual.

R$ 2 mil
Reuniões sobre
esclarecimento
em PI e
divulgação de
cursos em PI.
Retomada da
mentoria em PI.
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