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PALAVRA DA REITORIA

Com satisfação, concluímos mais uma eta-
pa de trabalho com a sensação de ter con-
tribuído para o crescimento do IFBA. Somos 
testemunhas da grande transformação pela 
qual passou o Instituto e a educação pro-
fissional do Brasil, como um todo, nos últi-
mos anos. Quando iniciou-se o período de 
expansão do ensino profissional ainda não 
vislumbrávamos a proporção que a expan-
são teria, mas já era claro que ela iria me-
lhorar as condições de vida do brasileiro 
e contribuir para o crescimento do país.

Quando começamos o nosso trabalho a frente 
da instituição, ainda como diretora geral do 
Cefet-BA (Centro Federal de Educação Tecno-
lógica da Bahia), já tínhamos a previsão de 
ampliar a nossa rede. Ao longo desse tempo, 
crescemos, mudamos. E as mudanças foram 
substanciais. Primeiro, quando pensamos no 
número atual de alunos do Instituto, vemos 
que o trabalho segue no caminho certo. Na-
quele momento, tínhamos pouco mais de 
quatro mil estudantes e hoje são mais de vin-
te mil alunos. Mas, o ponto mais importante 
é que levamos a expansão para o interior e 
isso é decisivo para oferecer oportunida-
des aos jovens nas suas cidades e fomen-
tar o desenvolvimento das regiões baianas. 

Também é necessário pontuar o trabalho 
desenvolvido na Assessoria Internacional. 
Temos firmado diversos convênios para que 
nossos estudantes possam fazer seus estu-
dos fora e estudantes estrangeiros possam 
vir para o Brasil também. Atualmente, temos 
convênios com países como Estados Unidos, 
Reino Unido, Inglaterra, França e Alemanha.

Essas são algumas das ações desenvolvidas 
e que terão continuidade. Iniciamos o trabalho 
com atuação, ainda como Cefet, com cinco 
unidades em Barreiras, Eunápolis, Salvador, 
Valença, Vitória da Conquista e, expandimos 
nosso ensino para Camaçari, Porto Seguro, 
Santo Amaro e Simões Filho. Depois construí-
mos Feira de Santana, Irecê, Ilhéus, Jacobina, 
Jequié, Paulo Afonso e Seabra. E hoje esta-
mos em 21 cidades baianas iniciando proje-
tos e dando continuidade a outros, levando 
educação para estudantes regulares e para 
população como um todo. Encerramos essa 
etapa com a certeza de que muito foi feito e 
há muito por fazer. Agradecemos a todos que 
participaram dessa construção e convocamos 
cada um para fazer um IFBA ainda melhor.

Ao longo desses anos, trabalhamos para me-
lhorar nossa instituição e vemos como saldo 
o crescimento de várias áreas. Na assistên-
cia estudantil, batalhamos pelo incremento 
da política por ver que muitas vezes essa é 
a única maneira que o jovem tem de estudar 
na sua cidade. Também investimos na forma-
ção de professores e fomos além disso. Hoje 
temos uma pós-graduação extensiva aos ser-
vidores técnicos-administrativos - conquista 
que fazemos questão de frisar porque é um 
segmento de apoio à educação que tem dado 
tudo de si para que o Instituto funcione bem e 
feito o possível para que os técnicos-adminis-
trativos tenham o atendimento que merecem.

Na extensão, entre diversos projetos, pode-
mos destacar o Programa nacional de aces-
so ao ensino técnico e emprego (Pronatec) 
que, além de importante para o Instituto, tem 
sido imprescindível para o Estado da Bahia. 
O Pronatec é um programa de governo que 
visa dar formação profissional a todos os 
cidadãos focando naqueles que estão de-
sempregados e que são atendidos no Bolsa 
Família. Então, tendo como foco essas pes-
soas, vemos que o Instituto tem uma ação 
que é fundamental. Nos  últimos três anos 
mais de 49.000 pessoas foram formadas. 

Nós erramos!
A reportagem “Surpresas verdes”, publicada na edição nº 19 do 

IFBA Notícias, nas páginas 6 e 7, foi de autoria de Jardel Mene-

zes, da Coordenação de Comunicação do câmpus Ilhéus, e de 

Luize Meirelles, do Departamento de Comunicação da Reitoria.



1 Autopoiese: palavra inventada pelos biólogos Maturana e Varela (1997) para expressar a capacidade de autonomia e organização da vida, cuja expressão vem do grego auto (por si mesmo) e 
poesis (criação, produção). Nesse sentido, autopoiese significa “autocriação”, “autoprodução”, indicando que a vida é autopoiética.

Referências:

MORIN, Edgar. A cabeça bem feita, repensar a reforma a reforma, reformar o pensamento. Tradução Eloá Jacobina, 17 ed. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 2010.

MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. A árvore do conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana. Trad. Humberto Mariotti e Lia Diskin. São Paulo. Athenas, 2001.

MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. De máquinas e seres vivos: autopoiese: a organização do vivo. Trad. Juan Acuana Llorens, 3 ed. Porto Alegre. Artes Médicas, 1997.
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Opinião

Guiomar Fontes, professora do IFBA câmpus Salvador

Dança Autopoética no IFBA em conjugação 
de saberes e interligação do conhecimento

A matéria aqui abordada trata-se de uma crítica 
dirigida ao aprendizado passivo e automático 
em virtude do conhecimento ativo e autônomo, 
não pelo fato de o conhecimento constar nos 
livros, mas pela forma representativa como 
o mesmo é transmitido aos alunos, visto que 
elimina a substância criativa e não revela o 
processo inseparável da relação teoria-prática. 
O ponto de partida é a fonte de conhecimentos 
da própria vida e suas relações processuais 
de interação com o espaço ao seu redor, que 
confirma a inevitável interligação das partes que 
compõem o todo. Sendo a vida um processo de 
conhecimentos, os seres vivos constroem esse 
conhecimento no âmbito do fazer-conhecer e não 
a partir de uma atitude passiva. De acordo com 
Maturana e Varela (2001, p.32) “Todo fazer é um 
conhecer e todo conhecer é um fazer”, embora 
pareça estranho porque quase tudo nos chega 
por meio da educação formal.

 Vive-se em um mundo em que o conhecimento é 
traduzido como um fenômeno das representações 
mentais deste mundo, como se fossem 
informações mecânicas de algo pronto e acabado. 
Visualiza-se o corpo como se fosse um simples 
aparelho receptor de mensagens transmitidas 
por veículos de comunicação e introduzidas no 
cérebro como um modelo universal/único de um 
arquivo memorial, ou seja, um cérebro onde o 

saber é registrado e acumulado, sem dispor de 
um princípio de organização e seleção. Observa-
se esse fato na frase de Montaigne, que formulou 
a primeira finalidade de ensino: “Mais vale uma 
cabeça bem feita que bem cheia” (MONTAIGNE 
apud MORIN, 2010, p.21). Essa visão diverge do 
pensamento tradicional/cartesiano que implica 
num produto a ser consumido, independente da 
realidade do consumidor e resulta num acúmulo 
de conhecimentos depositado na cabeça sem a 
contextura dos mesmos.

 Aponta-se um olhar complexo, que revela 
a subjetividade implícita na contradição da 
objetividade dualista e reducionista que separa 
sujeito-objeto e ignora o processo imprevisível 
em favor do produto determinante. O processo se 
dá a partir das relações de interação que não são 
instrutivas e ocorre como formas espontâneas 
e necessárias para a materialização da vida em 
contínuo processo de evolução, convivendo no 
âmbito da precisão e do caos.

A dança, aqui reconhecida como Dança 
Autopoética, fundamenta-se na teoria da 
autopoiese¹ (MATURANA; VARELA, 1997) 
que revela as raízes ocultas da vida, em que 
autonomia, organização e relações de interação 
estão presentes e são aspectos inseparáveis da 
natureza humana, confirmando assim a dinâmica 

inesgotável do conhecimento e não algo 
cristalizado para ser visto de fora. A dança é um 
processo vivo e está implicada na complexidade 
da vida, onde os corpos trocam conhecimentos 
através dos diálogos pensamento-movimento, 
e geram outros saberes corpóreos, suscitando 
novos processos de criação e atuação. Desta 
forma, propicia-se um espaço de conjugação 
de saberes das mais diversas áreas, assim 
como da expressão artística pessoal e 
articulação do conjunto.

 Verifica-se a relevância desta visão, que 
tende a ampliar o domínio cognitivo reflexivo 
e dinamizar a educação contemporânea, 
direcionando-a ao seu contexto, apontando 
que é no âmbito da experiência do conhecer 
o conhecer, o conhecimento do conhecimento, 
que o homem se depara com a realidade, a 
ciência do próprio corpo. 

A Dança Autopoética revela a parceria de 
uma dança construtiva, a qual implica e está 
implicada a humanidade do conhecimento, 
chegando-se a compreensão que não existe 
conhecimento sem a mente do conhecedor e 
que conhecer é estar o tempo todo renovando, 
reinventando quem somos...  Autopoieses.
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Na cidade de Brumado, cujas características 
remetem ao minério e ao comércio, o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia (IFBA) está com um novo câmpus.

A novidade foi autorizada no dia 7 de outubro de 
2013, a partir da Portaria nº 993, e é resultado 
da transformação do Núcleo Avançado de 
Brumado. Sob a responsabilidade do câmpus 
Vitória da Conquista, o Núcleo começou a 
funcionar em 22 de maio de 2009, por meio 
de um convênio assinado entre o IFBA e a 
Prefeitura de Brumado. Ao longo de seus 
mais de três anos, foram formados mais de 
100 técnicos, concluindo três cursos técnicos 
em informática e dois em edificações.

Para a transformação em câmpus, um 
técnico do Ministério da Educação (MEC) 
visitou as instalações físicas, equipamentos 
e laboratórios, mobiliários e infraestrutura, 
corpo docente e projeto pedagógico dos 
cursos.  As atividades ainda estão funcionando 
em um espaço físico cedido pela Prefeitura 
de Brumado, mas a previsão é de que em 
trimestre de 2014 já sejam desenvolvidas no 
prédio definitivo, que está sendo construído 
no bairro de Urbis I (São José).

De acordo com o diretor geral do câmpus 
Brumado, Acimarney Freitas, atualmente 
o câmpus oferece três cursos técnicos 
em informática, edificações e mineração, 
modalidade subsequente. Ainda são 
oferecidos mais de 30 minicursos como 
atividades de extensão, disponibilizando 
serviços para os moradores da cidade e região 

circunvizinha, atividades de cultura, esporte e 
lazer, bem como tem se buscado fomentar 
o desenvolvimento de tecnologias sociais, 
voltadas à preservação do meio ambiente.

Na etapa de transição, o câmpus Vitória 
da Conquista ainda auxiliará em algumas 
atividades administrativas, bem como 
a Reitoria dará suporte na execução 
orçamentária e financeira. Entretanto, a 
novidade é que os alunos atuais já serão 
certificados como câmpus Brumado.

Para Acimarney, em 2014, a expectativa 
é de que aumente as opções de níveis e 
tipos de cursos, acrescentando graduações, 
modalidade integrada e formação inicial 
e continuada. “As audiências públicas, a 
vocação regional e os arranjos produtivos 
locais apontam para a necessidade de 
cursos nas áreas de engenharia de minas, 
engenharia civil, geologia, licenciatura 
em informática, segurança do trabalho, 
eletromecânica, dentre outros. No entanto, 
a escolha destes cursos ainda passará por 
uma criteriosa análise mercadológica e de 
viabilidade técnica”, explica o diretor geral.

Acimarney também afirma que estão 
previstas a oferta de cursos do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec), do Programa de 
Formação Inicial em Serviço dos Profissionais 
da Educação Básica dos Sistemas de Ensino 
Público (Profuncionário) e na modalidade 
educaçãoz a distância.

Após quase quatro anos de funcionamento como Núcleo 
Avançado, o IFBA é transformado em câmpus em Brumado
Por Luize Meirelles
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Salvador, cidade de diversidade cultural 
e recursos naturais, ficou ainda mais 
interessante no mês de novembro de 
2013. Cerca de seis mil pessoas de 
diferentes áreas e realidades estiveram 
presentes no VIII Congresso de Pesquisa 
e Inovação da Rede Norte e Nordeste de 
Educação Tecnológica (Connepi), que 
aconteceu nos dias 27 e 29 de novembro, 
no Centro de Convenções da Bahia.

De acordo com dados da Comissão 
Organizadora, foram aproximadamente 
oito mil submissões de trabalhos e cerca 
de quatro mil aprovados para apresentação, 
sendo que 400 corresponderam à 
modalidade apresentação oral e 3600 à 
modalidade pôster. 

A programação também contou com 
26 minicursos nas diversas áreas do 
conhecimento, três palestras, três mesas 
redondas e exposição permanente de 
produtos e processos tecnológicos. Ainda 
aconteceu a reunião do corpo editorial 
da Revista Redenet, o encontro dos 
Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), 
da Rede Norte e Nordeste de Educação 
Tecnológica, e a reunião regional Norte 
e Nordeste do Fórum de Pró-Reitores 
de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação 
da Rede Federal de Educação (Forpog). 
As atividades culturais foram diversas e 
contaram com a participação de corais, 
bandas, peças teatrais, recitais, exibição 
de curtas e apresentação do Ilê Aiyê, na 
abertura oficial do evento.

Os participantes que vivenciaram 
alguma das edições do Connepi 
e querem repetir a experiência e 
aqueles que ainda não conheceram, 
mas desejam participar pela primeira 
vez, já podem planejar visitar a capital 
brasileira considerada Patrimônio 
Cultural da Humanidade, desde 1997, 

pela Unesco (Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura). A próxima edição será 
realizada em São Luís, no Maranhão, 
após definição do Forpog.

IFBA no Connepi
De acordo com a pró-reitora de 
pesquisa, pós-graduação e inovação, 
Rita Nano, além da experiência 
adquirida com a organização do 
Connepi, há outros aprendizados para 
o IFBA. Por ser um congresso científico, 
foi possível promover o encontro de 
pesquisadores estudantes e servidores, 
o intercâmbio entre grupos de pesquisa, 
a divulgação de trabalhos para a 
comunidade científica dos Institutos 
Federais e o aumento de conhecimento 
sobre a cultura da cidade.

Rita ainda lembra, como fato relevante, o 
Instituto ter tido dois trabalhos premiados, 
na modalidade comunicação oral.

Com o título “Compras públicas 
sustentáveis em instituições de 
ensino: o caso do Instituto Federal da 
Bahia”, este trabalho do professor do 
curso de administração do câmpus 
Salvador, Eduardo Souza Seixas, foi 
premiado com a primeira colocação 
na área de ciências sociais aplicadas. 
A comunicação oral teve o objetivo 
de contribuir com a sedimentação 
das compras sustentáveis, por meio 
da indicação de critérios ambientais 
para os materiais adquiridos pelo 
IFBA, e contou com a participação da 
professora Liliane Antônio e dos alunos 
Diane Almeida e Aline Bispo.

Eduardo integra o grupo de pesquisa 
“Trabalho, desenvolvimento e tecnologia 

de gestão” (TDTG), do IFBA, e fala sobre 
a importância da premiação: “Mais 
importante do que o reconhecimento 
profissional, foi o aumento da visibilidade 
do tema da pesquisa. O objetivo 
maior do grupo é a disseminação da 
preocupação ambiental na comunidade 
dos IFs”.

Também foi premiado, com a terceira 
colocação na área de ciências agrárias, 
o trabalho “Produção agrícola de fontes 
amiláceas na microrregião de Paulo 
Afonso – BA: perspectivas para a 
fabricação de bioetanol”, da aluna do 
câmpus Paulo Afonso Thamires Santos 
Viana Moreira. Os coautores são os 
alunos Mailson Alves do Nascimento e 
Samara Pereira Vieira, e os professores 
Patrícia da Silva Cerqueira e Ricardo 
Augusto Nink.

Por Luize Meirelles
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Dois trabalhos, na modalidade comunicação oral, dos câmpus Paulo Afonso 
e Salvador foram premiados no Connepi

IFBA promove pesquisa e inovação

Connepi
Realizado anualmente desde 2006, o 
Connepi tem a finalidade de promover 
a troca de experiências, resultados de 
projetos, pesquisas e ideias inovadoras, 
possibilitando a capacitação profissional 
de estudantes da Rede Norte Nordeste 
de Educação Tecnológica.

Em 2013, aconteceu em Salvador, 
Bahia, sob a responsabilidade do 
Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Bahia (IFBA) e do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano (IF Baiano).



Ilda Gorett Masseca - Angola Onofre Lopes - Moçambique Emanuel Monteiro - Cabo Verde

Emanuel Afonso - São Tomé e Príncipe

O Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Bahia (IFBA) inaugurou, 
no último 19 de março, o Centro de 
Cooperação Brasil – África em Educação 
Profissional com os cursos de formação 
para professores e gestores em educação 
profissional e tecnológica. A aula inaugural 
contou com a presença de 63 professores 
e gestores de Angola, Cabo Verde, 
Moçambique e São Tomé e Príncipe – e 
inicia o projeto piloto do Centro.

A aula contou com a presença da reitora 
Aurina Santana; dos coordenadores do 
projeto no IFBA, Anilson Gomes, Edenice 
Brito e Ivanita Alves; dos pró-reitores, 
diretores gerais e educadores e dta 
assessora do Ministério da Educação 
(MEC), Joana Amaral. Contou também com 
a palestra sobre identidade afro-brasileira 
da professora Maria Nazaré de Lima, do 
ICEAFRO (Instituto do Centro de Estudos 
Afro-orientais). 

Para a assessora do MEC, o projeto piloto 
tem tudo para se consolidar e estabelecer 
uma rede entre os países. “O curso não 
é para formar estudantes e sim para 
fortalecer a educação profissional. A 
configuração cria processos que são 
dialogados. Se trata de um processo co-
responsável, assim, trabalhamos juntos e 
isso é muito importante. Do contrário, não 
teríamos colocado o projeto em prática em 
apenas dois meses”, explica Joana Amaral.

Segundo a reitora Aurina Santana, a 
ação é enriquecedora. “Não queremos 
transmitir conteúdos. Na verdade, o mais 
fantástico desse Centro é a possibilidade 
de compartilhar conhecimentos. A ideia 
é que tudo tenha ida e vinda, que sejam 
ofertados cursos aqui e também na África. 
Essa é uma verdadeira cooperação Sul –
Sul”, explica a reitora.

Os cursos - com duração de três 
meses - contemplam conhecimentos 
como fundamentos da avaliação, da 
aprendizagem, políticas públicas para 
educação profissional e desenvolvimento 
sustentável. Para Paulo Santiago, 
do Instituto Industrial Maputo, de 
Moçambique, o programa possibilitará 
a busca de soluções para os problemas 
que eles enfrentam no cotidiano. “A 
experiência vai ajudar a melhorar 
nosso desempenho. Nós da educação 
profissional temos muitos problemas, 
como falta de equipamentos ou muitos 
alunos numa sala de aula. E em grupo 
enxergaremos soluções”, afirma o gestor 
moçambicano.

Segundo Philomene Carlos, gestora do 
Instituto Médio Industrial de Luanda, 
a diversidade de nacionalidades e 
experiências vai fortalecer o ensino 
profissional dos países participantes. 
“Penso que o fato do curso reunir 
experiências de vários países nos dará um 

olhar mais abrangente sobre a educação 
profissional. A troca de conhecimentos 
ajudará a melhorar nossa postura e 
atuação”, explica a angolana que atua em 
uma instituição de seis mil alunos e 17 
cursos na capital do país.

A iniciativa com apoio da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica 
(SETEC) e da Assessoria Internacional 
do MEC faz parte das novas ações 
do Programa “Educação como Ponte 
Estratégica Brasil-África”. A capacitação 
é a primeira ação concreta do Centro de 
Cooperação e tem financiamento do MEC 
e dos Ministérios dos países participantes. 
Para Emanuel Montóia, professor de 
história e integração social e funcionário 
do Ministério da Educação de São Tomé 
e Príncipe, a iniciativa “só tem ganhos 
a trazer. O Brasil tem muita tradição na 
educação profissionalizante e sairemos 
daqui mais ricos. Meu governo vai criar um 
curso na área de agricultura e tudo aqui 
significa uma grande troca para nós”. O 
professor comandará o projeto da Escola 
Integrada Diogo Vaz, que ofertará cursos 
desde o pré-escolar até o ensino médio, 
no distrito de Lembá, perto da capital.

 As atividades estão sendo desenvolvidas 
na Reitoria do IFBA, no bairro do Canela 
em Salvador, pelas manhãs e tardes. O 
corpo docente é composto, integralmente, 
de profissionais do IFBA.
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IFBA inaugura Centro de Cooperação Brasil – África em 
Educação Profissional e recebe 63 cursistas africanos
Por Janaína Wanderley
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Emanuel Afonso - São Tomé e Príncipe
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Por Janaína Marinho
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No último 10 de dezembro, o Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia (IFBA) divulgou o resultado das elei-
ções para o cargo de reitor, com a vitória do 
professor Renato Anunciação para coman-
dar a instituição durante o período de 2014 
a 2018. As eleições, que contaram com os 
candidatos Biagio Avena e Georges Rocha, 
também contemplaram a escolha dos dire-
tores gerais de câmpus e conselheiros do 
Consup (Conselho Superior) para os seg-
mentos discente, técnico-administrativo e 
docente.

O reitor eleito Renato Anunciação conquis-
tou o cargo com a proposta de valorização 
da pesquisa e inovação, ampliação da área 
de extensão fundamentada em uma rede de 
solidariedade e sustentabilidade, e oferta de 
serviços que contribuam para redução das 
desigualdades sociais. Com uma trajetória 
de 27 anos de ensino, lutas sindicais e ges-
tão, o novo reitor começa seu mandato no 
primeiro semestre de 2014.

Entre as ações, professor Renato pretende, 
na área de ensino, ampliar os cursos supe-
riores e de educação a distância (EAD); mo-
dernizar os laboratórios e oficinas; implantar 
NAPPNEs (Núcleos de Apoio a Portadores de 
Necessidades Educativas Específicas) e re-
feitórios em todos os câmpus e ampliar a 
Assistência Estudantil. Na área de pesquisa, 
pós-graduação e inovação ampliar a política 
de qualificação e oferta de cursos de pós-
graduação; fomentar a pesquisa; implantar 
a Editora do IFBA; ampliar programas Insti-
tucionais (Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica (PIBIC), Programa de 
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação (PIBITI), PIBIC Júnior); potenciali-
zar ações do NIT (Núcleo de Inovação Tecno-
lógica); e criar o prêmio pesquisador do ano. 
Na extensão, o fortalecimento das relações 
comunitárias; fomentar cursos e projetos 
de empreendedorismo; implantar os jogos 
estudantis do IFBA; buscar parcerias para 
inserção de egressos em programas de es-
tágio e emprego; e ampliar visitas técnicas 
para interação empresa-escola.

Fala Reitor

A trajetória

“Iniciei minha trajetória no Instituto como 
aluno da Escola Técnica Federal da Bahia 
do curso técnico de eletrotécnica, em 

1983, e me formei em julho de 1985. Fiz o curso 
técnico paralelamente à universidade. Em agosto de 
86, voltei como professor de licenciatura em eletri-
cidade. Fui coordenador de sindicato por três vezes 
- de 1983 a 85, de 85 a 87 e de 2003 a 2005. Em 
2006, fui nomeado coordenador de planejamento 
do, então, Centro Federal de Educação Tecnológica 
da Bahia (Cefet-BA). Em 2008 me tornei diretor de 
administração e planejamento do Cefet e, com o ad-
vento do Instituto, em 2009, fui nomeado pró-reitor 
de administração e planejamento.”

Evasão e assistência estudantil

 “Identificamos diversas causas para evasão. Nos cur-
sos subsequentes muitos estudantes passam no ves-
tibular e preferem fazer um curso superior em lugar 
de um curso técnico. Também vemos que outros arru-
mam um emprego e acabam deixando a escola. São 
pessoas de idade adulta que muitas vezes têm outras 
prioridades. Também observamos que a certificação 
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM )aumentou 
a evasão. Como estudantes, com 18 anos, podem pedir 
certificação se fizerem o ENEM e alcançarem média 
suficiente, há uma parte dos evadidos que vem des-
se grupo. Quando observamos um curso técnico com 
quatro anos e uma situação na qual o aluno, ainda no 
3º ano, consegue a certificação, então, é muito prová-
vel que se ele passar no vestibular abandone o curso. 
Isso impactou no índice de evasão do integrado. São 
vários problemas que a gente precisa debater com a 
comunidade, talvez uma mudança curricular com uma 
possível redução de quatro para três anos seja uma 
solução. Mas, é preciso fazer um diagnóstico institucio-
nal, curso por curso, modalidade por modalidade, para, 
a partir daí, buscar solução coletiva dentro da institui-
ção. Também tem algumas coisas que estão ligadas 
às políticas de permanência. Precisamos ampliá-las. 
Hoje, existe um número muito grande de estudantes 
sem recursos suficientes para se manter estudando 
e precisamos buscar mecanismos para permanência 
desses alunos. Alguns têm carência de moradia, outros 
de alimentação, de transporte. Os recursos são altos, 
temos um orçamento previsto para assistência estu-
dantil de 14 milhões de reais para 2014, mas ainda é 
preciso ampliá-lo. Uma das ideias é tentar universalizar 
as refeições, por exemplo, que ainda não conseguimos, 
mas queremos trabalhar para isso.”

Empregabilidade

“Precisamos fazer uma avaliação dos cursos. Temos 
um leque muito grande de cursos, alguns são muito 
antigos, e precisamos identificar se eles respondem 
ao que pede o mundo do trabalho. Quando fazemos 
audiências públicas, ouvimos as sugestões dos cur-
sos a serem implantados. Precisamos buscar uma 
equação que equilibre a questão da necessidade 

Participação

“Precisamos aproximar a instituição cada 
vez mais das pessoas que atendemos. Às 
vezes os pais dos estudantes nem conhe-
cem a instituição. Não sei quantos pais de 
nossos alunos já adentraram a instituição 
fora do período de matrícula. A gente pre-
cisa trazê-los pra dentro da instituição 
para que eles conheçam nossos labo-
ratórios, nossas instalações, os serviços 
que oferecemos e comecem a participar. 
Também precisamos nos aproximar dos 
servidores, técnicos-administrativos e 
docentes. Há um certo enfraquecimento 
no pertencimento dos servidores. Antiga-
mente havia uma ligação muito próxima 
entre os servidores e a instituição. Era 
uma instituição pequena e as pessoas 

dos cursos por região, mas que também 
equilibre a oferta de profissionais docen-
tes para esses cursos. Temos muita di-
ficuldade com relação a contratação de 
docentes em algumas áreas. É preciso 
observar que a ausência de docentes não 
está ligada a falta de vaga, porque temos 
as vagas, mas muitas delas não são pre-
enchidas. É preciso entender o cenário, 
momento histórico do Brasil está aqueci-
do para algumas áreas. Para as engenha-
rias, por exemplo, é difícil achar professor. 
Você busca um engenheiro eletricista, um 
engenheiro mecânico, um engenheiro de 
minas, mas atraí-los para dar aula é qua-
se uma missão impossível. Então, a gente 
precisa identificar a demanda real dentro 
de cada município e adequar nossos cur-
sos. Temos que fazer uma avaliação da 
empregabilidade por região.”

Professor Renato Anunciação assume 
reitoria para gestão de 2014 a 2018
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Qualificação para os técnicos

“Hoje temos um grande número de técnicos mestres e muitos 
fazendo mestrados. O projeto do mestrado em administração, por 
exemplo, foi uma ação da pró-reitoria de administração junto com 
a pró-reitoria de pós-graduação. Conseguimos fechar esse con-
vênio com a UFBA e pretendemos renová-lo. A idéia de fortalecer 
a qualificação, pois isso melhora o salário e faz com que as pes-
soas se sintam motivadas e incentivadas em continuar dentro da 
instituição.”

Pós-graduação, pesquisa e inovação

“Hoje, temos uma grande quantidade de mestres e doutores den-
tro da instituição, o que é pré-requisito básico para o fortaleci-
mento da pesquisa, da inovação e da pós-graduação. O primeiro 
passo é qualificar e nós estamos fazendo isso. A ideia é cada vez 
mais fortalecer a qualificação. O segundo ponto é ter um foco 
em determinada área. Para estabelecer uma pós-graduação, é 
preciso que você tenha produção e qualificação concentrada. 
Hoje temos um grande número de mestres e doutores na área 
de engenharia de materiais, química, educação, mas nossa pes-
quisa ainda é difusa. Pesquisamos alimento e química orgânica, 

A expansão

“O IFBA se interiorizou, se expandiu e essa inte-
riorização faz com que a educação profissional 
chegue aonde nunca havia chegado. Isso tem 
um alcance social que as pessoas não percebem. 
Evita a migração de pessoas do interior para ca-
pital porque antes quem queria fazer um curso 
técnico tinha que vir para Salvador. A gente aten-
dia 5.000 pessoas dentro da cidade. Hoje são 16 
mil pessoas no interior do Estado. Independente 
das críticas em relação à expansão, é fato que é 
um processo de revolução de educação porque 
você leva educação de qualidade para onde não 
existia e não é só a formação técnica, mas a su-
perior também. Teremos a implantação de algu-
mas unidades menores no interior. Hoje estamos 
em um momento de maturação e ampliação da 
eficiência. Já  mostramos  à sociedade do interior 
para que viemos, já estamos mostrando resulta-
dos. Então, nosso papel agora é fazer com que 
a comunidade enxergue a instituição como um 
todo, fazer com que os resultados se ampliem, 
é trabalhar para que nossa formação profissio-
nal tenha mais eficiência, resultado, emprega-
bilidade. Agora, vamos trabalhar para que nosso 
Instituto seja a melhor instituição do Estado e do 
País.”.

Os próximos anos

“Quero dizer a comunidade, primeiro, que ela espere de mim o trabalho contínuo, 
o trabalho dedicado, responsável, criterioso, um trabalho que venha a valorizar 
nossos profissionais e nossos alunos e, também, que eu espero muito de todos. 
E sei que todos podem construir um ótimo trabalho em conjunto. Eu sei que a 
comunidade tem um enorme potencial e quero ser responsável na busca de criar 
as condições para isso. Quero que todos saibam que podem contar com minha 
dedicação quantas horas forem necessárias. Dedicação e compromisso farão 
com que a educação pública do Brasil seja cada vez mais valorizada. Tudo fará 
com que nosso trabalho seja historicamente reconhecido no futuro.”

estavam aqui há 20 anos, 30 anos. Nos últimos quatro anos, 
houve a chegada de muitos servidores e nem todos se identifi-
caram ainda com o IFBA. Ainda não desenvolveram uma relação 
de pertencimento e, há outro ponto, os salários da educação tal-
vez sejam os menores no Governo Federal. Então, às vezes, os 
profissionais querem fazer concurso e trabalhar em outro lugar. 
Então, nós temos pessoas que entram, passam um ano, dois, e 
depois saem. Qual é a solução para isso? Como vamos manter 
as pessoas dentro da instituição? Através da valorização. Isso é 
algo a perseguir dentro do Governo Federal, do CONIF (Conselho 
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissio-
nal, Científica e Tecnológica), do Ministério da Educação (MEC). 
Buscar cada vez mais a valorização das duas carreiras para que 
possamos alcançar a permanência. Além, lógico, da questão de 
plano de cargos e salários e dos salários em si, tem outra questão. 
É preciso promover a qualificação.”

por exemplo, mas para ter um curso de mestrado 
em determinada área é preciso que a instituição 
tenha o foco em determinada área. Então, a ideia 
é, a partir do diálogo com nossos pesquisadores, 
passar a focar em determinadas áreas.  A inten-
ção é que, pelo menos, daqui a dois anos ou dois 
anos e meio possamos ter cursos de mestrado no 
IFBA e entre quatro e seis anos ter, pelo menos, 
um curso de doutorado. Um outro ponto é a nossa 
participação no parque tecnológico. Já retoma-
mos o diálogo sobre a doação do terreno, por par-
te do Estado, e a ideia é que ainda esse ano co-
mecemos a buscar os recursos para construção 
do prédio. Assim que houver a doação, faremos 
uma reunião com a pró-reitoria de pesquisa, pós-
graduação e inovação (PRPGI) e os pesquisadores 
da Instituição. Queremos fazer um seminário pra 
discutir as áreas de foco e, a partir disso, deter-
minar quais laboratórios serão implantados no 
parque.”

Eleições 

Diretores Gerais

Barreiras – Dicíola Baqueiro

Camaçari – Afonso Alves

Eunápolis – Fabíolo Amaral

Feira de Santana – Raigenis Fiuza

Ilhéus – Thiago Barbosa

Irecê – Robério Rocha

Jacobina – Epaminondas Macedo

Jequié – Antonio Moab

Paulo Afonso – Arleno de Jesus

Porto Seguro – Ricardo Cunha

Salvador – Albertino Nascimento

Santo Amaro – Marcos Andrade

Seabra – Robson Menezes

Simões Filho – Rúi Mota

Valença – Alba Rogéria Silva

Vitória da Conquista – Jaime Filho

Conselho Superior

Discentes:  Israel de Santana, 

Larissa Alves, Douglas Rodrigues,  

Esaú Júnior e Hana Almeida

Técnicos-admistrativos: Luciano 

Oliveira, Solange Perdigão, Paula 

Roberta Nascimento, Cássio San-

tos e Elis Cabral

Docentes: Eduardo Barbosa, 

Valdencastro Júnior, Fernando 

Carvalho, Edson de Brito e 

Rogério da Rocha
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Com a promulgação da Lei nº. 
9.795/1999, o Brasil se destacou como 
o primeiro país da América Latina a ter 
uma política nacional especificamente 
voltada para a educação ambiental, o 
que tem aberto discussões sobre o papel 
dos educadores no desenvolvimento de 
práticas voltadas para a conservação do 
meio ambiente.

Diante desse cenário, foi criada a Co-
missão Interna de Sustentabilidade Am-
biental (Cisa) no câmpus Salvador do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia (IFBA), que está for-
malizada no regimento interno, aprovado 
pelo Conselho Superior (Consup) do IFBA 
em dezembro de 2013. Uma iniciativa 
pioneira entre os câmpus do Instituto, 
que tem por objetivo promover a cultura 
da sustentabilidade no espaço institucio-
nal, além de estabelecer parcerias com 
empresas, governo e instituições não 
governamentais.

Para avaliar melhor questões como 
água, energia, resíduos sólidos, compras 
e construções sustentáveis, a Cisa está 
dividida em eixos temáticos, formados 
por servidores e estudantes. A equipe de 
educação ambiental é um exemplo. Em 
parceria com a Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), 
tem promovido noções de sustentabili-
dade entre pescadores, marisqueiras e 
demais trabalhadores da pesca artesa-
nal, através do projeto multidisciplinar 
Baía de Todos-os-Santos, formado por 
pesquisadores de diversas instituições, 
dentre elas o IFBA. 

Segundo a professora de química Joseí-
na Tavares, a criação da Comissão é um 
passo inicial para benefícios em longo 
prazo. “A educação ambiental envolve 
modificação de cultura e comportamen-
to. Alterar costumes enraizados requer 
persistência e muita paciência. Enquan-

to produtora de conhecimentos, a escola 
deve influenciar na mudança dessa re-
alidade. Em parceria com a Associação 
Baiana de Defesa do Consumidor (Abde-
con), confeccionamos um manual para 
difundir a prática do consumo sustentá-
vel”, afirma. 

Dentre as ações desenvolvidas pela Cisa, o 
Grupo Água realizou diagnóstico sobre o po-
tencial de captação da água da chuva e dos 
aparelhos de ar-condicionado no câmpus. O 
professor de química, Walter Gomes, desta-
ca as vantagens da capital nesse aspecto. 

“Digo sempre que Salvador tem um aquífe-
ro sobre nossas cabeças. Uma cidade que 
chove 230 dias no ano, isto é, tem chuvas 
bem distribuídas em um volume de 2.000 
litros por m2. Além disso, por estarmos no 
litoral, temos uma atmosfera com alta umi-
dade relativa, o que favorece a captação de 
água nos condicionadores de ar”, descreve. 

Em um estudo preliminar, o grupo estimou 
que o câmpus tem potencial de captação de 
40 a 50 milhões de litros/ano, só de água 
da chuva. “Apenas no nosso ginásio de es-

portes são 10 milhões de litros de água de 
chuva por ano. Isso equivale a aproximada-
mente 1/3 do nosso consumo, o que geraria 
uma economia de R$ 130 mil. Além desse 
estudo, instalamos, em março do ano pas-
sado, no pavilhão de química, um projeto-
piloto para captação de 300 mil litros de 
água do destilador, de todos os aparelhos 
de ar-condicionado, dos desumidificadores 
e da chuva. Hoje os sanitários do nosso de-
partamento utilizam essa água, que, poste-
riormente, beneficiará os jardins dos blocos 
de física química e a limpeza deste último”, 
comenta o docente. 

A Comissão também já dispõe de pesqui-
sas avaliativas sobre o descarte adequado 
do lixo, a exemplo do subgrupo de resíduos 
sólidos e óleos lubrificantes, que tem elabo-
rado diagnósticos desde 2011. “Numa pri-
meira etapa trabalharemos com lâmpadas 
fluorescentes e óleos gastos. Estes últimos 
merecem cuidado especial pela composi-
ção de diversas substâncias nocivas à saú-
de humana e ao meio ambiente. 

Logo é importante que sejam separados dos 
demais e tenham destinação adequada. A 
opção mais viável é encaminhar os resíduos 
para empresas e cooperativas autorizadas 
pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Já 
identificamos duas na Bahia que fazem a 
coleta e realizam o refino do óleo”, explica a 
professora Ângela Lima. 

Comissão promove a
sustentabilidade
Do espaço institucional para a sociedade - e vice-versa, o câmpus
Salvador aposta na cultura sustentável.

Por Gabriela Cirqueira e Verusa Pinho

Demonstração do processo de reaproveitamento 
da água destilada em laboratório.
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Joseína Tavares
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Realizada em parceria com bolsistas 
do Projeto de Incentivo à Aprendizagem 
(Pina), a pesquisa contou com o auxílio 
de Rodrigo Cajazeira, egresso do 4º ano 
do curso técnico em eletrônica, respon-
sável pela apuração da quantidade de 
resíduos advindos de computadores e o 
descarte correto, o que lhe rendeu par-
ticipação na Feira Brasileira de Ciências 
e Engenharia (Febrace), no ano passado.
Também do curso de eletrônica, o ex-
estudante Tarcísio Emmanuel Fonseca 
foi o vencedor do concurso cultural para 
a escolha da marca da Comissão, sendo 
premiado com um tablet. Com o grupo 
de ecologia industrial, o jovem desenvol-
veu o projeto “De olho na água: em bus-
ca do IFBA hidricamente sustentável”, 
que visa a reduzir o consumo de água no 
câmpus Salvador. A ideia do grupo é criar 
um projeto-piloto, que possibilitará a re-
dução do uso da água no espaço institu-
cional. O artefato será instalado na área 
da biblioteca e servirá para monitorar o 
câmpus inteiro. 

Edital auxilia projetos sustentáveis
Para apoiar financeiramente projetos de extensão, a Cisa e a Diretoria de Extensão e Relações Comunitárias lançaram, 
em julho de 2013, edital para inscrição de trabalhos desenvolvidos por estudantes, sob orientação de um professor ou 
técnico-administrativo, envolvendo os temas discutidos pela Comissão. Ao todo, foram aprovados 15 projetos, com dura-
ção de seis meses. Para este ano, foram oferecidas 20 bolsas.

Premiação no Connepi
Integrantes do “Núcleo de Estudos em Trabalho e Tecnologias de Gestão” receberam o prêmio de melhor trabalho, na 
categoria Ciências Sociais Aplicadas, no VIII Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação (Connepi), realizado em 
novembro de 2013. Intitulado de “Compras públicas sustentáveis em instituições de ensino: o caso do Instituto Federal da 
Bahia”, foi a única apresentação oral premiada, dentre as 400 selecionados nessa categoria. O trabalho foi desenvolvido 
pelo docente Eduardo Seixas, membro da Cisa, em parceria com a professora Liliane Queiroz, além das estudantes do 
curso de administração do câmpus Salvador do IFBA Aline Bispo e Diane Almeida, bolsista de extensão da Comissão. “Por 
meio da aplicação do método proposto no guia de compras sustentáveis para a administração federal a nossa pesquisa 
tem por objetivo estabelecer critérios ambientais para o processo de compras no IFBA, contribuindo para o desenvolvi-
mento de fornecedores mais preocupados com as questões ambientais e sociais”, destaca Eduardo Seixas.

Diretor geral e as professoras Ângela e Joseína entregando a premiação ao egresso Tarcísio
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Jovens de escolas públicas e privadas da Bahia produzem vídeos 
para o Festival de Curtas do IFBA

Por Benival Júnior e Luize Meirelles

Há quatro anos o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
(IFBA) estimula a produção de filmes 
curtas-metragens, de cinco minutos, por 
estudantes de escolas públicas e privadas 
de toda Bahia.

É o Festival de Curtas do IFBA – Curta 5, 
que já movimentou jovens das cidades de 
Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, 
Itabela, Itabuna, Porto Seguro, Salvador, 
Santo Amaro, Valença e recebeu mais de 
250 produções.

A ação é responsabilidade do professor 
de artes do câmpus Eunápolis, Benival 
Vilaça Ferreira Júnior, e conta com o apoio 
de professores e alunos do IFBA. “Desde 
quando comecei, conheci novas histórias 
e lugares. Hoje, posso perceber a real 
importância que o projeto tem para as 
escolas”, explica a aluna do curso técnico 
em edificações do câmpus Eunápolis e 
monitora, Carla Gualberto. Ela acompanha 
o evento desde seu lançamento, em 2010.

Na última edição, que aconteceu de 2 
a 5 de outubro de 2013, nos câmpus 
Eunápolis e Ilhéus, estiveram presentes 
o diretor Edson Bastos, exibindo o filme 
“Joelma”, e o cineasta e diretor da TVE

Bahia Pola Ribeiro, exibindo o filme 
“Jardim das Folhas Sagradas”. Além 
disso, aconteceu uma sessão de 
animação, uma de anime, a mesa 
redonda “A ditadura da especulação”, 
uma contribuição do Coletivo Muruá 
(Brasília), e as apresentações da 
Cia de Ballet Isabel Santana, da 
Companhia de Dança Sôanne Marry 
e do Ballet Folclórico do IFBA câmpus 
Ilhéus.

Para as sessões competitivas, 
participaram 24 vídeos finalistas, 
divididos nas categorias Juvenil 
1 (ensino fundamental), Juvenil 
2 (ensino médio) e videoclipe 
(estudantes em geral), disputando três 
prêmios oficiais. “Como já é costume, 
as sessões competitivas sempre 
contam com a participação e presença 
de maior número de pessoas, e mais 
uma vez, este ano não foi diferente. 
Vídeos criativos e divertidos levaram 
o público a fazer a difícil escolha 
do melhor”, destaca Benival Júnior. 

Os vencedores foram “Invisíveis”, 
da Escola Municipal Gabriel Pereira, 
da cidade de Eunápolis, “Mais uma 
história de amor”, do IFBA câmpus 
Eunápolis, e “Primavera brasileira”, 

da Escola Municipal de Primeiro Grau 
Maria D’Ajuda, da cidade de Itabela.

Para a aluna do curso técnico em 
edificações do câmpus Eunápolis e 
autora do vídeo vencedor da catego-
ria Juvenil 2 “Mais uma história de 
amor”, Bárbara Rodrigues Gusmão, 
a experiência foi bastante positiva. 
“Quando pensamos em fazer nosso 
curta, tínhamos em mente somente a 
diversão, não nos importávamos mui-
to com a classificação, mas sim fazer 
algo engraçado. Vencer foi algo sur-
preendente, ninguém acreditou que 
nossa brincadeira agradou tanto”, 
conta Bárbara.

Avanços
O Festival de Curtas do IFBA foi criado 
no câmpus Eunápolis, com o apoio da 
direção geral e dos departamentos de 
ensino, pedagógico, administrativo, 
de assistência social, de parceiros 
e patrocinadores, e de alunos moni-
tores. Após quatro edições, avançou 
em diferentes aspectos. “Em 2013, 
expandimos a programação do Festi-



Comportamento

13 IFBA NOTÍCIAS

val para o câmpus Ilhéus, com uma 
mostra competitiva na Tenda - Teatro 
Popular de Ilhéus, com pipoca e refri-
gerante”, relata Júnior. 

Ele também destaca que o público 
presente triplicou; o número de ses-
sões competitivas passou de dois 
para três; as mostras itinerantes es-
tiveram em mais de 20 escolas de 
cidades do Estado, entre elas Itabela, 
Porto Seguro, Itabuna, Ilhéus e Salva-
dor; e cerca de três mil pessoas par-
ticiparam das mostras itinerantes (em 
2012, foram dois mil).

A intensão de Júnior é de que a ação 
amplie sua abrangência em 2014. 
“Até esta edição sua abrangência foi 
estadual, nossa expectativa é receber 
trabalhos de outros estados já na sua 
próxima edição, em 2014. Qualquer 
escola da rede pública e privada do 
Brasil pode participar”, fala.

A professora Maristela Ribeiro levou 
dez alunos, do câmpus Feira de San-
tana, selecionados para participar do 
Festival, a fim de possibilitar o inter-
câmbio de informações e experiên-
cias relacionadas à produção audio-
visual de cunho educativo e cultural. 
“Desta forma, é dado ao educando 
a oportunidade de compreensão dos 
importantes eixos da realização ar-
tística, tais como a produção de uma 
obra (desenvolvida em sala de aula) 
e a sua divulgação com consequente 
circulação”, afirma.

Festival em Ilhéus
A Tenda do Teatro Popular de Ilhéus 
recebeu, em 3 de outubro de 2013, 
o Festival de Curtas do IFBA – Curta 
5, com a presença de professores, de 
alunos dos câmpus Ilhéus e Feira de 
Santana, de escolas públicas e par-
ticulares de Itabuna e de represen-
tante do patrocinador Oi.

“Acredito que o resultado foi positivo, 
pois motivou os alunos a produzirem 
conteúdo audiovisual, que auxilia no 
processo de educomunicação na es-
cola”, destaca o técnico em audiovi-
sual e organizador do evento no câm-
pus Ilhéus Jardel Menezes.

Também participaram da organiza-
ção, a professora Cláudia Ribeiro, a 
técnica-administrativa Suêde Mayne 
e 10 alunos como monitores.
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O curso recém-criado de engenharia civil, 

no câmpus Vitória da Conquista, registrou o 

maior número de inscritos no último Processo 

Seletivo do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), em 

relação ao número de vagas oferecidas. Foram 

1.330 candidatos concorrendo a uma das 20 

vagas do curso. Para o coordenador do curso 

de engenharia civil de Vitória da Conquista, 

professor e engenheiro civil Orley Magalhães, 

um número expressivo de candidatos 

já era esperado, mas a concorrência de 

66,5 candidatos por vaga superou todas 

as expectativas e se tornou uma grande 

surpresa. “Para nós, foi motivo de muita 

alegria, o que reforça o sentimento de enorme 

responsabilidade”.

A grande procura pelo curso de engenharia 

civil, de acordo com o coordenador, se deve 

ao crescimento do setor de construção civil 

brasileiro nos últimos anos. O professor afirma 

que “o cenário da construção civil atual está 

bastante promissor, não só em nossa região, 

como na Bahia e no Brasil. Existe um grande 

déficit habitacional, nossa infraestrutura está 

necessitando de grandes obras, teremos 

que investir em portos, aeroportos, rodovias, 

ferrovias, além de grandes obras como 

a transposição do rio São Francisco e as 

duplicações das BR-116 e 101, por exemplo”.

Para os futuros profissionais, os especialistas 

têm, ainda, mais uma boa notícia. Eles são 

categóricos em afirmar que, ao menos 

nos próximos anos, não haverá inchaço no 

mercado de trabalho de profissionais da 

engenharia civil. Eles afirmam que o Brasil 

ainda terá que formar muitos engenheiros 

civis para acompanhar a grande demanda, ou 

seja, atualmente, há espaço para todos.Uma 

pesquisa realizada pela Folha de São Paulo, em 

junho de 2013, ouviu as consultorias Michael 

page, Robert half, Adecco, Quality Training 

Recursos Humanos, Robert Walters, Mercer, 

Mariaca, Asap, 2get e Manpower, a fim de 

descobrir os 15 profissionais mais em falta 

no país na atualidade. O engenheiro civil 

aparece em destaque na lista por um motivo 

aparentemente óbvio, mas decisivo, de acordo 

com o colaborador da Folha, Reinaldo Chaves, 

autor do artigo: “Todas as obras necessitam 

de alguém para gerenciar o projeto, desde o 

material empregado até a equipe responsável 

por ele”.

Dentre os cursos mais concorridos no 

Processo Seletivo 2014 do IFBA, destacam-

se, ainda, engenharia industrial mecânica, 

no câmpus Salvador, com 35,28 candidatos 

por vaga, engenharia civil, no câmpus 

Eunápolis, com 34,4 candidatos por vaga, 

e engenharia química, também no câmpus 

Salvador, com 31,94 candidatos por vaga.

No último Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), por exemplo, o Ministério 

da Educação (MEC) constatou que, dos 

10 cursos com maior nota de corte, nove 

foram engenharias. A exceção foi produção 

multimídia, que ficou na sétima posição 

entre as notas mais altas. Ou seja, as 

engenharias despontam como uma das 

atividades mais disputadas na atualidade e, 

por isso, conquistar uma vaga neste grupo 

tem sido cada vez mais difícil.

Aos que conseguem conquistar uma vaga 

em um curso como o que está sendo 

oferecido em Vitória da Conquista, o espaço 

no mercado de trabalho após a formação é 

praticamente certo. Para isso, a instituição 

está se comprometendo em oferecer a 

melhor estrutura para a formação plena 

Por Ivan Bezerra

Mercado imobiliário aquecido aumenta a procura por 
cursos de Engenharia do IFBA
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Engenharia civil destaca-se 
no Processo Seletivo

Engenharia Civil 
Vitória da Conquista

Engenharia Industrial 
Mecânica 
Salvador

Engenharia Civil
 Eunápolis

Engenharia Química  
Salvador

do futuro profissional. O curso tem duração de 

cinco anos com carga horária de 3.600 horas. 

“O nosso câmpus Vitória da Conquista está 

se preparando para oferecer toda a estrutura 

necessária para a formação destes novos 

engenheiros civis. Os alunos encontrarão uma 

equipe de professores preparada, com suporte 

administrativo e com todas as condições para 

que possam aprender e se prepararem para o 

mercado”, completa Orley
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Área de atuação – engenheiro civil
O engenheiro civil pode atuar em empresas privadas e estatais na área de construção 
civil; instituições de ensino e pesquisa; empresas prestadoras de serviços na área de 
projetos, manutenção e supervisão.

- Construções urbanas;

- Estruturas e fundações;

- Obras de grande porte;

- Gerência de recursos prediais;

- Hidráulica e recursos hídricos;

- Saneamento;

- Transportes.

Competências e habilidades desejadas do 
profissional engenheiro civil

O curso de engenharia civil pretende formar “engenheiros civis plenos”, isto é, 
aptos a atuarem em quaisquer áreas de aplicação da engenharia civil, com sólida 
formação profissional básica, conscientes da necessidade de aprendizagem e 
atualização contínua, cientes do contexto ou conflitos políticos e socioeconômicos 
relacionados às soluções dos problemas de engenharia e, também, das implica-
ções ambientais na área da construção civil. Ao final do curso, devem estar aptos 
a projetar, planejar, gerenciar e executar obras e construções diversas, como 
barragens, pontes, estradas, edifícios e saneamento básico. No canteiro de obras, 
chefiam as equipes de trabalho, supervisionam prazos, custos, padrões de qualida-
de e de segurança. Cabe a esse profissional garantir a estabilidade e a segurança 
da edificação, analisando as características do solo, os efeitos dos ventos e das 
mudanças de temperatura na resistência dos materiais.

Comunidade IFBA



Faça parte do Profuncionário, 
ele é para valorizar você.

Onde estamos

Profuncionario Bahia

@Profun_Bahia
http://www.profuncionario.ifba.edu.br/

Você pode cursar:

Você será um estudante equivalente ao aluno 
regular do IFBA.

É um programa com cursos subsequentes, se-
mipresenciais, de habilitação para atividades 
que você já desenvolve na escola.

O Profuncionário está com 19 câmpus do IFBA 
com quase 3 mil estudantes.

 
- Técnico em alimentação escolar;
- Técnico em secretaria escolar;
- Técnico em multimeios didáticos; 
- Técnico em infraestrutura escolar.


