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Troca dos 

computadores do 

Laboratório de 

informática 143



Novos espaços de 

convivência (jardim)



Criação e 

fortalecimento de 

canais de 

comunicação

● alunos.ime-l@listas.ufba.br

● tecnicos.im-l@listas.ufba.br

● docentes.im-l@listas.ufba.br



Criação de 

ambientes de 

estudos e 

convivência



Criação de ambientes de 

estudos e convivência



3436 títulos em 

formato e-book 

adquiridos pelo 

SIBI/UFBA



Fortalecimento dos cursos e programas

● Apoio à participação de estudantes em eventos (solicitações de 

transporte).

● Compartilhamento dos laboratórios de informática.

● Troca de 100% dos computadores das chefias dos departamentos.

● Troca de 60% dos computadores dos colegiados.

● Troca de 50% dos computadores do curso de matemática à distância.

● Troca de 50% das carteiras escolares.

● Melhoria das redes wi-fi do IME.





Incentivo e apoio à 

participação de 

técnicos em cursos de 

pós-graduação e 

especialização por 

meio da flexibilização 

do horário de 

trabalho



Servidores Técnicos-administrativos

● Troca de 40% dos computadores dos centros de atendimento/apoio.

● Incentivo e apoio a participação de técnicos em cursos de 

especialização.

● Participação efetiva dos técnicos nos processos administrativos e 

decisórios.





Corpo docente

● Troca de 44% dos computadores dos docentes

● Gestões junto ao Conselho Acadêmico de Ensino (CAE) para acelerar 

os reconhecimentos/revalidações de diplomas.

● abertura regular de concursos.





Criação de novos 

laboratórios de 

pesquisa



Implantação de 

controle de acesso 

à ala da pós 

graduação



Fortalecimento dos 

programas de verão



Melhorias para Pós-Graduação

● Apoio à participação de estudantes em eventos (solicitações de 

transporte).

● Criação do marco legal para o Comitê de Ética.

● Apoio administrativo para a execução, de forma adequada, dos projetos 

de pesquisa existentes nos programas.





Criação do 

Núcleo de

Extensão



Apoio a eventos do 

DCC



Apoio a eventos dos 

DEST



Apoio a eventos 

do DMAT



Comemoração dos 

50 anos do IME

(Re)Inauguração do Auditório 

do IME
Elas no IME



Comemoração dos 

50 anos do IME

Viva o IME!

Eles no IME
Encontro de ex-diretores



Apoio de ações 

sociais





Aprovação do

Regimento

Interno da

Unidade



Aprovação no 

âmbito do IME da 

criação de uma nova 

Unidade a partir do 

DCC



Implantação de um sistema de reservas de salas



Novo portal do IME

Relatórios anuais 

disponíveis



Site dos 50 anos do IME

https://noosfero.ufba.br/ime-50-anos 

https://noosfero.ufba.br/ime-50-anos


Ações de 

manutenção predial

Manutenção e 

modernização do 

elevador

Manutenção do telhado de 

cobertura dos gabinetes Instalação de novas bombas de água



Ações de 

manutenção 

predial

Instalação de novas 

placas de forro

Instalação do gradil de 

proteção

Pintura e correção de 

infiltração



(Re)Inauguração do 

auditório Maria 

José Zezé de 

Oliveira



Aprovação de 3 

emendas 

parlamentares (total 

R$500.000,00)





Campanha de Preservação do Patrimônio IME:

O patrimônio que nos une!

MATilda ESTácio&

Em bre
ve

lançamento


