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PALAVRA DA REITORIA

Com expectativa e confiança iniciamos mais uma 
etapa de trabalho. Nos próximos 4 anos faremos uma 
transformação positiva no IFBA resultado do empenho e 
trabalho já iniciado. A meta é aperfeiçoar as boas práticas 
e criar outras. Nessa perspectiva vamos reformular 
alguns processos internos, acadêmicos e de gestão. 

São muitos os desafios e eles vão desde ações 
macro a processos simples e cotidianos. A diretoria 
de gestão de pessoas (DGP), por exemplo, já está 
implantando um sistema de acompanhamento de 
processos. Agora, eles serão lançados num banco e 
cada vez que tramitar o servidor poderá acompanhar 
seu andamento. É algo simples, mas que tem 
impacto direto na vida do servidor. Queremos que a 
comunidade tenha uma resposta rápida e processos 
com critérios claros e visíveis no site institucional.

Na DGP outro ponto importante a ser trabalhado é 
a capacitação e qualificação de servidores. Primeiro 
será feita a identificação de perfis por tarefa e setor 
de trabalho, e depois de mapear as necessidades 
vamos criar programas de treinamento, com cursos 
de curta e média duração, e de qualificação através 
de especializações, mestrados e doutorados. 

Para implementar ações como essa é preciso um 
trabalho conjunto entre os setores, pois há uma 
interligação clara entre o tripé ensino, pesquisa 
e extensão e os setores administrativos. Vejo a 
necessidade de aproximação entre a extensão e o 
ensino, entre o ensino e a pós-graduação, por exemplo. 
Tantas vezes temos projetos de extensão que também 
são pesquisa e projetos de pesquisa que também são de 
extensão.  Então, os projetos precisam estar alinhados.

No ensino vamos enfrentar a repetência e a evasão. 
Temos identificado que a questão da anualidade dos 

nessa região, mas não temos ações diretas para 
resolver os problemas locais. Então, é preciso olhar 
para isso, inclusive, com os editais que devem estar 
voltados para as atividades produtivas locais e com 
a expectativa do atendimento a resolver problemas 
das comunidades do entorno dos câmpus. Também 
precisamos ir ao mundo do trabalho. Vamos identificar 
empresas, associações e ONGs, mapear seus nichos 
de ocupação. Temos que dizer à sociedade quem 
é o cidadão que formamos e mostrar a qualidade 
do seu trabalho. Queremos fazer essa ponte.  

Na área de pesquisa enfrentamos a dificuldade 
de permanência de servidores nos câmpus, 
principalmente, os mais distantes. Ela é um dos 
principais elementos para fixar as pessoas, então, 
também precisa focar localmente. Outra prioridade 
é o Parque Tecnológico que vai, em 2015, 
concentrar os grupos de pesquisa do IFBA. A ideia 
é que seja um centro para estabelecer parcerias 
com empresas e desenvolver pesquisa e inovação. 

Quando o tema é expansão queremos fortalecer 
as unidades das expansões anteriores com 
obras de melhoria e ampliação. Ubaitaba já está 
aguardando doação de terreno para virar câmpus 
avançado de Porto Seguro e estamos avaliando 
outras cidades. Passaremos a ter, além dos 
câmpus e núcleos avançados, essas estruturas 
novas de câmpus avançados que consistem 
em unidades com diretor geral, servidores e 
ficam em cidades que não são tão grandes, mas 
seu entorno abriga mais de 50 mil habitantes.

O supracitado são algumas das ações e mudanças 
que faremos juntos nos próximos anos. Cada aluno, 
professor, técnico e terceirizado, é importante na 
construção da nossa história. Quero contar com 
a dedicação e empenho de cada um de vocês 

para fazer nosso IFBA crescer ainda mais..

cursos é um fator que amplia essa problemática. 
Estamos estudando transformá-los em 3 anos. 
Também vamos implantar e ampliar os cursos 
superiores no interior. Grande parte dos nossos 
câmpus tem cursos técnicos, mas ainda carecem de 
superiores. Então, a ideia é que a partir de 2015 cada 
um dos nossos câmpus tenha pelo menos um curso 
superior. Começaremos com os cursos de tecnologia 
e estamos trabalhando na proposta de criação de 
cursos superiores sequenciais - que teriam algumas 
características dos bacharelados interdisciplinares 
(B.I.s) da UFBA. O estudante entraria como tecnólogo 
e ao concluir sua formação poderia optar entre ir para 
o mundo do trabalho ou continuar os estudos para se 
formar em bacharelados tradicionais ou engenharias, 
por exemplo. O objetivo é fortalecer o IFBA como 
instituição de ensino superior e atender uma demanda 
real das regiões onde nossos câmpus estão inseridos.

Queremos promover um grande debate. 
Precisamos identificar se é necessário reformular 
métodos, metodologias, currículos, todos os 
elementos que estão ligados aos processos 
pedagógicos. Essa será a tônica do ensino.

Quanto aos cursos de mestrado e doutorado vamos 
identificar potenciais e tentar resolver problemas 
localizados para que possamos, nos próximos 
4 anos, implantar 2 cursos de mestrado e um 
doutorado. Hoje aguardamos, com perspectiva de 
aprovação, um curso de análise de sistema, em 
Salvador, e outro em educação, em Porto Seguro. 

Na extensão temos grandes programas como o 
Pronatec e o Mulheres Mil. Mas a ideia é que avance 
com atividades produtivas locais e desenvolvimento 
regional. Quando pensamos no semiárido, por exemplo, 
vemos que o IFBA tem vários dos seus câmpus 

Errata - Está disponível no site do IFBA – www.ifba.edu.br – uma versão atualizada da última edição 
do IFBA Notícias, nº 20. Devido a uma troca no arquivo enviado para impressão na gráfica, a revista foi 
divulgada com alguns erros nos textos veiculados.



Educação Familiar e Educação Escolar
Funções da família e da escola

Por Biagio M. Avena * 
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Opinião

Vivemos em um tempo de inúmeras 
mudanças em todos os níveis e contextos, 
no Brasil e no mundo.  Em nosso país 
encontram-se realidades e cenários que 
o configuram como um país desenvolvido 
em muitos aspectos, mas ainda nos 
deparamos com muitas das realidades 
da pobreza e do subdesenvolvimento 
dos países mais pobres do mundo.  Os 
mais desenvolvidos estão enquadrados, 
na sua maioria, na era denominada pós-
industrial.  O Brasil, por sua vez, reúne 
alguns espaços territoriais que podem 
ser inseridos na era pós-industrial, 
mas apresenta muitos outros espaços 
ainda na era industrial e, também, na 
era pré-industrial.  Neste cenário, um 
dos grandes desafios é fazermos evoluir 
esses diferentes espaços, muitas vezes 
dicotômicos, de forma a inserirmos a 
sociedade brasileira em uma etapa do 
desenvolvimento socioeconômico que 
ofereça bem-estar ao maior número de 
cidadãos.  O caminho para se alcançar essa 
meta, que considero o único possível, é a 
educação de qualidade, que proporcione 
aos sujeitos o desenvolvimento das suas 
potencialidades cognitivas, afetivas, 
morais, respeitando a si mesmo e ao 
outro, se autoconhecendo, (re)construindo 
os conhecimentos acumulados ao longo 
de milênios e sendo um propulsor de 
mudanças inovadoras e criativas para a 
sociedade como um todo.  No que se refere, 
especificamente, aos multifacetados 
elementos da educação do ser humano, 
nos centraremos em delinear algumas 

reflexões sobre o papel da educação 
familiar e da educação escolar.

O alicerce, a estrutura, o modelo 
fundamental para o desenvolvimento 
do sujeito, foi, é, e continuará 
sendo, o núcleo em que nasce e se 
desenvolve desde a sua concepção: 
a família. É primordial que essa 
constelação sistêmica familiar, 
concebida e desenvolvida por Bert 
Hellinger, esteja em harmonia e que 
os avós, pais, filhos, netos etc, se 
respeitem e desenvolvam relações de 
reconhecimento inter e transpessoal. 

Além disso, se há distorções nas 
qualidades do amor, da sabedoria e do 
poder, presentes em cada um de nós, 
as relações se tornam conflituosas, pois 
aspectos da submissão, do isolamento e 
da agressividade dificultam as relações 
entre os sujeitos e a sua atuação 
nos diversos momentos da vida.

Içami Tiba, médico especializado em 
terapia familiar, tem dedicado seus 
estudos e publicações às diversas 
questões e problemas nesses âmbitos.  
No seu último livro, Educação Familiar: 
presente e futuro, este autor nos 
convida a refletir sobre os caminhos 
para a boa educação.  Propõe o 
fornecimento de “informações aos 
pais para que – pela prática de 
conhecimentos prévios – estes 
encontrem caminhos próprios para 

transformar os filhos [...]”.  Ao longo 
dos capítulos ressalta o papel dos pais 
na aprendizagem de novos paradigmas 
educacionais, pois “todo aprendizado 
tem que ter uma aplicação futura”, pois 
“é fazendo (praticando) que se aprende”.

Além de falar sobre “os conhecimentos 
sociais, culturais, padrões 
comportamentais hormonais ou 
adquiridos, herdados”, efetua reflexões 
sobre o papel dos pais na “formação 
de valores intangíveis” em seus 
filhos.  Na sua visão, “assim que 
o filho começar a aprender, já tem 
de praticar o que aprendeu para se 
tornar independente e responsável”. 

Analisa a formação do sujeito 
enfatizando que “os pais são as pessoas 
mais importantes e responsáveis pela 
personalidade do filho” e que esses 
“não devem delegar ou terceirizar a 
educação para a Escola.  Na visão 
do autor, a Escola tem a função de 
“trabalhar os valores tangíveis do 
aprendizado”, mas a “função familiar 
está na formação e desenvolvimento 
dos valores intangíveis.  Considero que 
esse livro reúne muitos conhecimentos 
a serem estudados pela família e 
pela escola.  Mas acrescento que a 
Escola, além dos valores tangíveis, 
tem também o papel de formar valores 
intangíveis, mesmo que de forma 
secundária, pois tem a responsabilidade 
social na formação de pessoas.

* Doutor em Educação, professor do eixo tecnológico hospitalidade e lazer e do bacharelado em Administração – Câmpus Salvador
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Portas abertas para petróleo, gás natural e biocombustíveis
Quatro grupos de pesquisa do IFBA são credenciados como unidades de pesquisa na ANP
Por Luize Meirelles

O Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia (IFBA) abriu as portas para o 
reconhecimento formal de quem tem condições 
técnicas e operacionais de atuar em atividades 
de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de 
petróleo, gás natural e biocombustíveis. 

Desde março, a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação (Prpgi) e as respectivas 
diretorias e coordenações nos câmpus têm 
realizado ações conjuntas para estimular e 
viabilizar o credenciamento de grupos de 
pesquisa na Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). No total, já 
foram protocoladas sete solicitações. 

Destas, quatro grupos de pesquisa já foram 
credenciados como unidade de pesquisa, 
possibilitando a realização de projetos de 
pesquisa e desenvolvimento através de recursos 
procedentes das empresas concessionárias da 
ANP.

A Prpgi continua incentivando e apoiando 
novos cadastros de grupos de pesquisa, 
pois, para a diretora executiva Wagna Piler, o 
credenciamento é importante porque possibilita 
parcerias que trarão recursos financeiros 
para os projetos da instituição, em termos 
de capital, bens de consumo e recursos 
humanos. Por estar trabalhando através de uma 
estrutura regulamentada pela ANP, existe maior 
segurança, transparência e publicidade. Sinaliza 
ainda que há no IFBA promoção da pesquisa, 
do desenvolvimento e da inovação no âmbito da 

área de petróleo, gás natural e biocombustíveis.

Além do credenciamento, Wagna conta que já 
foram pensadas e discutidas ações para estreitar 
a relação com a ANP, fomentando a participação 
mais efetiva do IFBA junto aos projetos de 
pesquisa e desenvolvimento com as empresas 
concessionárias. “A gente propôs um workshop 
sobre as possibilidades de o pesquisador 
estabelecer essas parcerias”, explica.

Grupos de pesquisa do IFBA

As primeiras unidades de pesquisa já 
credenciadas pela ANP são: Grupo de Pesquisa 
em Sinais e Sistemas, liderado pelos professores 
José Mário Araújo e Eduardo Telmo Santos; 
Grupo de Pesquisa sobre Tecnologia em Saúde, 
liderado pelos professores Handerson Jorge 
Leite e Hugo Antônio Silva; Grupo de Pesquisa e 
Inovação em Química, liderado pelas professoras 
Manuela Cardoso e Joseina Tavares, todos do 
câmpus Salvador; e Grupo de Pesquisa Meio 
Ambiente e Energia, liderado pelas professoras 
Flávia Jorlane Oliveira e Patrícia Cerqueira, do 
câmpus Paulo Afonso.

Para Handerson, o credenciamento representa 
a expansão de mais uma linha de trabalho que 
já tem sido desenvolvida desde 2007, a partir 
da conclusão de seu doutorado e do professor 
Marcus Navarro. “Trabalhamos com modelagem 
matemática para o gerenciamento de risco em 
saúde. Utilizamos o conceito de risco potencial 
que trabalhamos em conjunto e explicitamos 

em nossas teses. Esse novo conceito utiliza 
o Modelo de Avaliação de Risco Potencial 
(MARP), desenvolvido por Marcus, e lógica fuzzy, 
introduzida por mim, para a análise e tomada de 
decisão”, explica.

Como o MARP está relacionado à saúde do 
trabalhador nas empresas, especialmente 
naquelas de grande risco, a área de petróleo, gás 
natural e biocombustível pode aplicá-lo nos seus 
procedimentos.

Handerson aproveita para esclarecer que o 
grupo de pesquisa sobre tecnologias em saúde 
integra o Núcleo de Tecnologia em Saúde, 
junto a outros dois grupos: Física Radiológica e 
Gerenciamento de Risco. Eles atuam de forma 
interdisciplinar, para realizar ensino, pesquisa 
e extensão na área de saúde. “Dessa forma, 
embora o credenciamento tenha se dado para 
um grupo específico, todos os grupos poderão 
atuar nos possíveis projetos”, fala.

O que significa receber o credenciamento 
na ANP como unidade de pesquisa?

O credenciamento é o reconhecimento formal de 
que a instituição  atua em atividades de pesquisa 
e desenvolvimento nas áreas de petróleo, gás 
natural e biocombustíveis, com infraestrutura e 
condições técnicas e operacionais adequadas.

Além disso, habilita a instituição a realizar 
projetos de pesquisa e desenvolvimento 
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com recursos identificados nas cláusulas de 
investimento presentes nos contratos firmados 
entre a União, a ANP e as empresas petrolíferas, 
para exploração, desenvolvimento e produção de 
petróleo e gás natural.

Os recursos consistem no valor mínimo de 0,5% 
da receita bruta de produção das empresas, 
destinados a universidades ou institutos de 
pesquisa e desenvolvimento nacionais, que 
forem previamente credenciados pela ANP. 

Adaptado de www.anp.gov.br

Como o credenciamento é efetivado?

Para o credenciamento ser efetivado, são 
seguidas quatro etapas:

1 Cadastro de informações e envio da solicitação 
pelo Sistema de Gestão dos Investimentos em 
Pesquisa e Desenvolvimento (Siped), presente 
na Central de sistemas ANP, no www.anp.gov.br;

2 Protocolo, no escritório central da ANP, do 
documento de solicitação gerado no sistema;

3 Avaliação técnica da solicitação, a critério da 
ANP, em visita técnica à instituição relevante;

4  Emissão de parecer e formalização da decisão do 
credenciamento. Caso haja aprovação, a decisão 
será formalizada no Diário Oficial da União (DOU).         
Adaptado de www.anp.gov.br

Unidade de ensino

Desde 2011, o IFBA é credenciado como 
unidade de ensino também pela ANP. O objetivo 
é o desenvolvimento de cursos regulares de 
formação de recursos humanos voltados para a 
área de petróleo, gás natural e biocombustíveis. 
O pró-reitor de extensão, relações empresariais 
e comunitárias do IFBA, Carlos Bruni, destaca, 
como ponto positivo do credenciamento, a 
possibilidade de ter acesso a editais de grande 
porte, como aqueles publicados pela Petrobras.

A partir deste credenciamento, por exemplo, 
foi realizado um convênio com a Petrobras 
através do Programa Petrobras de Formação de 
Recursos Humanos. Por meio deste programa 
já foram oferecidas 630 bolsas aos estudantes 
de nível médio dos cursos da área de petróleo e 
gás, energia e biocombustíveis, em 11 câmpus 
do Instituto

5 IFBA NOTÍCIAS
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Com a entrega de mais cinco câmpus o IFBA poderá atender mais de 2 mil estudantes
Por Janaina Marinho

PLANO DE EXPANSÃO III

O Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia (IFBA) está realizando 
a etapa final das obras dos seus novos 
câmpus de Brumado, Juazeiro, Euclides da 
Cunha, Lauro de Freitas e Santo Antônio de 
Jesus. Com a conclusão, cada unidade poderá 
receber inicialmente até 480 estudantes.

 De acordo com a pró-reitoria de 
desenvolvimento institucional (Prodin), 
as obras serão concluídas até a primeira 
quinzena de dezembro. O câmpus de Juazeiro 
é o primeiro a ser finalizado e Santo Antônio de 
Jesus, o último, ficando concluído até o final 
de 2014. “A escolha para instalações dessas 
unidades tem como critério de implantação 
estar em cidades com população superior a 
50 mil habitantes e com arranjos produtivos 
locais partilhados. O interessante é que os 
câmpus foram construídos em áreas com 
espaço para ampliação no futuro”, explica 

Roger Santana, gerente de fiscalização de 
obras da Prodin.

 Todos os câmpus possuem uma área 
construída de 6.989,07 m² e terrenos* 
com espaço para novas obras no futuro.  
A estrutura conta com sala de reunião, sala 
de diretoria, sala de tecnologia da informação, 
sala de videoconferência, posto de 
enfermagem, consultório médico, biblioteca,  
refeitório, lanchonete, copa, prédio de apoio, 
ginásio poliesportivo, guarita, casa de gás, 
espaço para depositar lixo, auditório com 
capacidade para 215 pessoas, duas salas 
de ginástica, quatro salas de coordenação de 
curso, sete laboratórios, dez salas de aula e 
210 banheiros (incluindo para portadores de 
necessidades especiais).

 “Com a entrega dos câmpus, o início 
das atividades fica aguardando apenas 

os diretores receberem o mobiliário e 
equipamentos, inseri-los no patrimônio e 
instalá-los nos seus respectivos câmpus, 
além de contratar professores, técnicos 
administrativos e pessoal de apoio”, afirma 
Roger Santana. 

   Ainda em 2014 serão realizadas audiências 
públicas para definição dos cursos. 
“Com base nos arranjos produtivos locais  
(APLs)** iremos iniciar as audiências para 
fazer uma projeção dos cursos. Com as 
empresas cumprindo o prazo de entrega 
poderemos iniciar as aulas nos câmpus 
novos ainda no primeiro semestre de 
2015”, explica o reitor Renato Anunciação. A 
primeira seleção de alunos será em processo 
seletivo simplificado, como os já realizados 
inicialmente nos câmpus de Ilhéus, Jacobina, 
Irecê e Jequié. 

*Área dos terrenos
Brumado                                                                                                                                              45 mil m²

Juazeiro                                                                                                                                               39.860,76 m²

Euclides da Cunha                                                                                                                           45.099,41 m²

Lauro de Freitas                                                                                                                               40.014,16 m²

Santo Antônio de Jesus                                                                                                                40 mil m²
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PLANO DE EXPANSÃO III
**Arranjos Produtivos Locais (APLs)
São atividades econômicas correlatas ou vocação econômica de determinada região ou 
local. Devem basear a escolha do IFBA para criação dos cursos

Brumado: Algodão
Juazeiro: Fruticultura, apicultura, caprinocultura, cana-de-açúcar, polpa de frutas
Euclides da Cunha: Mamona
Lauro de Freitas: Setor automotivo, rochas ornamentais, ferramentas de precisão, 
transformadores de plástico, válvulas e componentes petroquímicos
Santo Antônio de Jesus: Moda

Câmpus Juazeiro

Câmpus Santo Antônio de Jesus Câmpus Brumado Câmpus Juazeiro

Câmpus Lauro de Freitas Câmpus Brumado

Capa



Epaminondas Macedo é graduado em 
história e em direito, pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), especialista em teoria da 
história, pela Universidade Estadual do Ceará 
(UECE), e em direito processual civil, pelo 
Instituto de Ensino Jurídico e Concursos 
Públicos (JusPodvim), e mestre em pedagogia 
profissional, pelo Instituto Superior Pedagógico 
para la Educación Tecnica y Profesional Hector 
Alfredo Pineda Zaldívar, de Cuba.

“O principal objetivo é cumprir a meta de 
fundar o câmpus, que ainda se encontra em 
processo de consolidação, e dar continuidade 
à expansão, a exemplo do curso superior em 
licenciatura em computação, bem como 
garantir a qualidade da educação, que é a 
nossa marca.”

De cara nova
Diretores gerais do IFBA falam sobre seus principais objetivos 
para os próximos quatro anos de gestão no câmpus

Por Luize Meirelles / Fotos por Jardel Menezes

A gestão dos – novos e reeleitos – diretores 
gerais dos câmpus do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) 
foi oficializada no final do mês de agosto. A 
cerimônia de posse aconteceu na Reitoria, com 
a presença de representantes de instituições de 
ensino, da sociedade, políticos, familiares e 
amigos. Essa ação marcou o início dos 
trabalhos para um mandato de quatro anos na 
condução dos câmpus, localizados em 17 
cidades da Bahia. Conheça cada um desses 
profissionais e seus objetivos de gestão.

Dicíola Baqueiro é graduada em pedagogia, 
pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
especialista em metodologia do ensino superior, 
pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, e em aperfeiçoamento de dirigentes dos 
institutos federais, pela Escola Nacional de 
Administração Pública. É mestranda em 
educação, pela UFBA. 

“Permanecer no exercício cotidiano de uma 
gestão compartilhada, propiciando a 
democratização das decisões; consolidar a 
nova institucionalidade que consiste em 
transformar o Cefet em Instituto Federal, com 
as novas atribuições e desafios, e, acima de 
tudo, perseverar na defesa da educação 
pública de qualidade.”

Fabíolo Amaral é graduado em 
matemática, pela Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC), mestre em matemática, 
pela Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR), e doutor em ciências, pela Universi-
dade de São Paulo (USP).

“O objetivo da minha gestão é ser democrática e 
participativa. Será uma gestão pautada na 
transparência e no trabalho colaborativo, com o 
intuito de ofertar uma educação de qualidade, 
que valorize a integração entre o ensino, a 
pesquisa e a extensão.”

Jacobina

Barreiras

Irecê

Eunápolis

Feira de Santana

Ilhéus

Brumado

Acimarney Freitas é graduado em 
teologia, pela Faculdade de Teologia de Boa 
Vista (Fatebov), e em direito, pela Faculdade de 
Tecnologia e Ciências (FTC). É também 
especialista em direito educacional, pela FTC, e 
em educação de jovens e adultos, pelo IFBA.

“O nosso principal objetivo nesta nova fase da 
gestão do câmpus é lutar pela oferta de cursos 
superiores, que é a grande demanda da região. 
Além disso, consolidar os três cursos técnicos 
já existentes no câmpus, estruturando os 
laboratórios e treinando o corpo técnico-
administrativo que está chegando.”

Raigenis Fiuza é graduado em química, 
mestre em engenharia química e doutor em 
engenharia química, todos pela Universidade 
Federal da Bahia (UFBA).

“O câmpus Feira de Santana está no território 
de identidade do Portal do Sertão, com cerca 
de um milhão de habitantes. É a segunda 
cidade mais importante do Estado e a gente 
pretende dar a este câmpus a importância que 
merece. O nosso principal desafio é tornar o 
IFBA conhecido e ofertar cursos de qualidade.”

“O principal objetivo consiste na criação de 
novos cursos, principalmente, de nível superior. 
Hoje, nós temos só cursos de nível médio e a 
ideia é que a gente crie, principalmente, na 
base tecnológica, que dariam sequência aos 
cursos de engenharia ou bacharelados.”

Thiago Barbosa é bacharel e licenciado em 
física pela Universidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC), especialista em formas alternativas de 
energia, pela Universidade Federal de Lavras 
(UFLA), mestre em engenharia nuclear, pelo 
Instituto Militar de Engenharia (IME), e doutor 
em física, pela Universidade Federal da Bahia 
(UFBA).

Robério Batista é licenciado em 
matemática, pela Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), e mestre em matemática, pela 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

“O principal objetivo é fortalecer e interiorizar 
o ensino na região, focando no ensino 
superior, e elevar a marca do Instituto 
Federal.”

Camaçari

“Entre outras ações constantes do Plano de 
Trabalho, o nosso principal objetivo é concluir 
o prédio, que já se iniciou, o novo pavilhão de 
aulas. Só com esta conjunção nós teremos 
condições de implantar novos cursos. 
Fazer ainda a reforma do Núcleo Avançado 
Dias D’Ávila, para que novos cursos também 
sejam implantados na cidade.”

Affonso Alves Filho é técnico em 
eletrotécnica, pela antiga Escola Técnica 
Federal da Bahia (ETFBA), graduado em 
agrimensura, pela Escola de Engenharia 
Eletromecânica da Bahia, e especialista em 
informática aplicada ao ensino de ciências 
exatas, pelo Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG).

Continua >>
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Epaminondas Macedo é graduado em 
história e em direito, pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), especialista em teoria da 
história, pela Universidade Estadual do Ceará 
(UECE), e em direito processual civil, pelo 
Instituto de Ensino Jurídico e Concursos 
Públicos (JusPodvim), e mestre em pedagogia 
profissional, pelo Instituto Superior Pedagógico 
para la Educación Tecnica y Profesional Hector 
Alfredo Pineda Zaldívar, de Cuba.
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Por Luize Meirelles / Fotos por Jardel Menezes
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Arleno José de Jesus é técnico em 
instrumentação industrial, pela antiga Escola 
Técnica Federal da Bahia (ETFBA), licenciado 
em eletrotécnica pelas Universidade Católica 
do Salvador (Ucsal) e Universidade do Estado da 
Bahia (Uneb), especialista em didática do 
ensino superior, pela Fundação Severino 
Sombra (FESS), e em controle de processos, 
pelo Centro Federal de Educação Tecnológica 
de Minas Gerais (Cefet-MG), mestre em 
pedagogia profissional, pelo Instituto Superior 
Pedagógico para la Educación Tecnica y 
Profesional Hector Alfredo Pineda Zaldívar, de 
Cuba e doutor em ciências de administração, 
pela Universidad Autónoma de Asunción (UAA), 
do Paraguai.

“O objetivo é dar continuidade ao trabalho de 
implantação que nós começamos já tem uns 
cinco anos, de construção, de equipamentos 
que nós precisamos, entre outros. Tenho 
certeza que vamos deixar o câmpus equipado 
como a comunidade merece.”

De cara nova

Robson Luiz Menezes é licenciado em 
pedagogia, pela Universidade do Estado da 
Bahia (Uneb), especialista em informática em 
educação, pela Universidade Federal de Lavras 
(UFLA), e em gestão pública, pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Paraná (IFPR).

“A implantação de uma gestão democrática, 
participativa, na qual todos tenham direito de 
trabalhar e de construir junto com a nova 
gestão.”

Paulo Afonso

Seabra

Alba Rogéria Silva é licenciada em 
educação artística, pela Universidade do 
Espírito Santo (UFES), e especialista em 
psicopedagogia, pelas Faculdades Integradas 
do Vale do Ribeira (Scelisul). É doutoranda em 
educação, pela Universidade Católica de Santa 
Fé, na Argentina.

“Primar pela melhoria da qualidade de ensino 
e buscar consolidar a integração escola e 
comunidade. Angariar recursos para expansão 
das instalações físicas do câmpus, bem como 
ampliar a qualificação técnica para o atendi-
mento das demandas atuais do mercado de 
trabalho.”

Valença
Simões Filho

Porto Seguro

Salvador

Jequié

Vitória da Conquista
Jaime dos Santos Filho é graduado em 
engenharia elétrica, pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), especialista em fontes 
alternativas de energia, pela Universidade 
Federal de Lavras (UFLA), em ciência da 
computação, pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), e em informática em 
educação, pela UFLA. Ainda é mestre em 
engenharia de alimentos, pela Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e doutor 
em estatística e experimentação agropecuária, 
pela UFLA.

“Nosso objetivo é trabalhar com a criação de 
procedimentos e normas, de modo que 
possamos trabalhar com a estruturação 
interna do câmpus, contribuindo com o 
crescimento do nosso Instituto.”

Albertino Nascimento é bacharel e 
licenciado em química, pela Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), e especialista em 
planejamento de ensino, pela Faculdade de 
Educação da Bahia.

“O principal objetivo da gestão do câmpus 
Salvador é reduzir ao máximo a repetência e 
a evasão sem perder a qualidade de nosso 
ensino.”

Antonio Moab Silva é licenciado em 
ciências com habilitação em química, pela 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB), especialista em tecnologia de 
processamento de sucos e polpas tropicais, 
pela Universidade Federal do Ceará (UFC), e 
mestre em química analítica, pela UESB.

“Fortalecer as ferramentas de participação 
democrática, como, por exemplo, ativar os 
conselhos de câmpus o mais rápido possível. 
Isso faz com que realmente todos os 
segmentos possam ser contemplados e a 
gente construa um câmpus que é uma 
aspiração coletiva.”

“A perspectiva para os quatro anos é dar 
continuidade ao trabalho que vem sendo feito 
de estruturar a escola, tanto na parte de 
recursos humanos quanto de edificações, para 
que a gente possa cada vez mais está 
ofertando esse ensino de qualidade, que já é 
característica do IFBA”.

Ricardo Cunha é tecnólogo em processa-
mento de dados, pela Faculdade Rui Barbosa, e 
especialista em redes de computadores, pela 
Universidade Salvador (Unifacs).

Rúi Carlos Mota é graduado em tecnologia 
mecânica, pelo IFBA, e mestre em engenharia 
mecânica, pela Universidade Federal do rio 
Grande do Norte (UFRN). É doutorando em 
ciência e engenharia de materiais, pela UFRN.

“É ampliar as nossas conquistas, nas áreas de 
ensino, e avançar no diálogo com todos os 
segmentos da escola, ampliar a capacidade da 
oferta de vagas em Simões Filho e regiões 
circunvizinhas, e criar o curso superior de 
engenharia mecânica.”

Santo Amaro

Marco Antonio Andrade é graduado em 
engenharia mecânica, pela Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG), mestre e 
doutor em engenharia mecânica, pela Universi-
dade Federal da Paraíba (UFPB).

“Lutar, incessantemente, com o apoio de toda 
a comunidade, pela melhoria do ensino-
pesquisa-extensão, dos laboratórios, salas de 
 aulas, da biblioteca, dos ambientes de
 convivência, da acessibilidade e pela
 ampliação do câmpus de forma a atender às
 nossas necessidades e a oferecer uma
 infraestrutura adequada aos nossos
 discentes.”
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Profuncionário: um ano de educação a 
distância para mais de 3 mil estudantes1
Programa de formação inicial em serviço dos profissionais da educação básica 
dos sistemas de ensino público faz primeiro aniversário
Por Janaína Marinho

O Profuncionário do IFBA acabou de 
completar seu primeiro ano de vida, 
em setembro.  A instituição tem muito 
a comemorar. Com pouco tempo 
de funcionamento, o programa já 
abrange 19 câmpus com um alcance 
de mais de 80 municípios baianos e 
atendimento a quase 3.200 estudantes.

O programa oferta cursos técnicos 
subsequentes (formação profissional para 
quem já terminou o ensino fundamental), 
na modalidade semipresencial, em nível 
médio. É voltado para trabalhadores que 
exercem funções administrativas nas 
escolas das redes públicas estaduais e 
municipais da educação básica de ensino.

“O Profuncionário é extremamente 
importante e muito esperado pelos 
técnicos administrativos que trabalham 
com a educação. É um programa que 
ajudará a ampliar a própria concepção 
que temos de educação, pois nos mostra 
que os atores educativos não são apenas 
os professores e gestores, mas todos que 
estão envolvidos nas diversas atividades 
e funções que perpassam as instituições 

escolares”, afirma Jocelma Rios, 
coordenadora do Profuncionário.

Os cursos dispõem de um ambiente 
virtual de aprendizagem (AVA 
Moodle) e também encontros 
presenciais que permitem ao 
estudante interação com os colegas, 
professores, coordenadores de 
polo, de curso, pedagógicos, além 
de coordenadores gerais e demais 
técnicos. “No início dos cursos, 
os estudantes sentiam muitas 
dificuldades, principalmente na 
socialização das novas Tecnologias 
da Informação e Comunicação 
(TICs). Mas com a integração de 
aulas presenciais e a distância 
isso foi diminuindo. Nosso índice 
de evasão, até o momento, é 
muito baixo”, comemora Leonardo 
Rangel, coordenador do programa.

Para a secretária escolar Andrea 
Bispo Silva a modalidade a distância 
propicia comodidade.  “Fazer um 
curso  na modalidade EAD  serviu 
como um suporte para que eu, 

mesmo trabalhando, conseguisse 
elencar aos meus conhecimentos 
e vivências das atividades 
trabalhistas, uma nova concepção 
acerca da formação continuada”, 
afirma a aluna do curso multimeios 
didáticos do polo Feira de Santana.

A expectativa é a oferta de mais 
640 vagas até o final do ano para 
atender municípios que não foram 
contemplados na primeira etapa 
do programa. Para 2015, o IFBA 
está em fase de negociação com 
Governo Federal para pactuar 
novas vagas e novos cursos.

O Programa
Política pública do Governo Federal com cursos de educação a 
distância, de formação profissional técnica em nível médio, para 
funcionários que atuam nos sistemas de ensino da educação básica 
pública municipal e estadual. 

Criado em 2005 como projeto-piloto para 5 mil trabalhadores de 
Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Paraná e Tocantins.

“A priori, percebi que o mesmo seria uma espécie de ‘reciclagem’, 
mas no decorrer das aulas, fui percebendo que o Profuncionário abre 
novos horizontes. O que mais gostei foi a maneira com que o IFBA 
nos insere no processo ensino aprendizagem, mostrando a cada um 
de nós que somos capazes de irmos mais além, em busca da nossa 
valorização trabalhista e, consequentemente pessoal.”

Andrea Bispo Silva, 37 anos, secretária das escolas municipais Saul 
Vasconcelos Silva e Clarice Teixeira Caribé, aluna do curso multimeios 
didáticos do polo Feira de Santana.
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Para proteger sua rede
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O estudante do curso técnico em 
informática, Pedro Paulo Silveira, 18 
anos, do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), 
câmpus Eunápolis, desenvolveu o 
aplicativo (APP) “Manual Hacker”.

Voltado para a segurança de redes, já 
foi baixado em aproximadamente 30 
mil aparelhos e ganhou, recentemente, 
duas novas versões: uma para tablets 
e outra mais completa (versão Gold 
- paga) para smartphones. Segundo 
Pedro, a criação do APP surgiu da 
necessidade da área de segurança 
no universo mobile. “Os testes de 
segurança geralmente ocorrem apenas 
nos desktops e notebooks. Existe uma 
limitação nisso. A ideia principal é que, 
com o ‘Manual Hacker’, isso possa 
ser também executado a partir de 
qualquer dispositivo móvel”, informa.

O aplicativo agrupa tutoriais, notícias, 
ferramentas e chat, e é uma espécie 
de manual para proteger redes 
internas. Uma das preocupações 
apontadas por Pedro, durante a 
criação do APP, foi de torná-lo 
acessível independente do lugar onde 
o usuário esteja. “Ele funciona offline 
também”, afirma, por conta de não 
precisar da internet para acessar 
o aplicativo, depois de instalado.

Durante a criação do aplicativo, 
o primeiro do estudante, Pedro 
encontrou algumas barreiras, mas 
não desistiu. “No desenvolvimento do 
APP, surgiram algumas dificuldades 
na produção das ferramentas 
dos testes de rede, pois requer 
conhecimento e relacionamento entre 
algumas linguagens de programação, 
as quais eu ainda não tinha 
conhecimento necessário”, aponta.

“Comecei a produção real do APP 
sozinho. No decorrer do tempo, 
várias sugestões de professores, 
amigos e interessados no aplicativo 
foram surgindo”, conta Pedro, que já 
criou uma versão em inglês, planeja 
fazer versões em outros idiomas e já 
conta com mais quatro aplicativos na 
loja brasileira de APPs, Google Play.

“O ‘Manual Hacker’ surgiu como 
iniciativa do aluno para apresentar 
o projeto na semana de física que 
ocorreu no câmpus Eunápolis, em 
2013. Devido à necessidade de um 
orientador, fui procurado por Pedro para 
que fosse feita a inscrição do projeto”, 
conta o professor Leandro Souza, que 
orientou o estudante durante o projeto.

De acordo com Leandro, a ideia, 
inicialmente, era de relacionar 

alguns termos e definições do 
vocabulário hacker, as histórias de 
alguns hackers famosos e algumas 
estratégias de invasão. “Além disso, 
implementar em um dispositivo 
móvel algumas ferramentas de 
teste de penetração para verificar 
a segurança na rede como, por 
exemplo, verificar quais portas de 
comunicação estariam abertas em 
um determinado IP”, explica Leandro.

“Foi sugerido que ele acrescentasse 
na aplicação, as formas de proteção 
contra os tipos de invasões 
relatadas no projeto, para que o 
‘Manual Hacker’ servisse como 
uma ferramenta de aprendizado 
sobre segurança da informação, 
mostrando possíveis falhas e como 
corrigi-las”, conclui o professor. 

Na semana de física, o aluno foi 
classificado como melhor projeto. O 
aplicativo também foi apresentado 
na 1ª Feira Brasileira de Colégios 
de Aplicação e Escolas Técnicas  
(Febrat), em outubro de 2013, em 
Belo Horizonte, e no Congresso Norte 
Nordeste de Pesquisa e Inovação 
(Connepi) 2013, em Salvador. 
Na Febrat, o “Manual Hacker” foi 
premiado entre 350 projetos de 
todo o país, obtendo o 9º lugar.

Desktop -“computador de mesa”, mas pode ser relacionada à área de trabalho de um sistema operacional (Windows, 
Linux, entre outros).

Gadget - Equipamento que tem propósito e função específica, prática e útil. São chamados de gadgets dispositivos eletrôni-
cos portáteis como celulares, smartphones, leitores de MP3, entre outros.

Mobile – Celular, smartphone ou quaisquer aparelhos de comunicação móveis. 

Chat – Bate-papo.

IP – Em inglês significa Internet Protocol, ou seja, um dos protocolos mais importantes do conjunto de protocolos da internet. 
É responsável pela identificação das máquinas, das redes e pelo encaminhamento correto das mensagens.

Entenda a linguagem Tech (tecnologia) 

Para proteger sua rede
Estudante do câmpus Eunápolis cria aplicativo com dicas para

proteger seus gadgets de invasões

Por Ricardo Belens

(Fonte: Wikipédia)



Por Luize Meirelles

O projeto “Casas do Sertão”,  da  professora 
Maristela Ribeiro, transformou a realidade 
dos moradores de Morrinhos

A visível invisibilidade

Falar sobre a invisibilidade das pessoas guiou 
a professora de arte do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), 
câmpus Feira de Santana, Maristela Ribeiro, em 
seu mais recente trabalho “Casas do Sertão”. 

O que ela não esperava é que, um projeto que 
envolvia uma comunidade desassistida da zona 
rural de Feira de Santana, fosse ser afetado  
(e potencializado) pelo seu próprio objetivo.  
A invisibilidade ganhou repercussão na mídia 
nacional e internacional, e tornou os moradores 
de Morrinhos lembrados, reconhecidos, visíveis.

“Casas do Sertão”, como resultado prático de 
intervenção artística, consiste na aplicação de 
imagens da própria região sobre as fachadas de 
dez casas da comunidade. O mote do trabalho 
é tentar alterar a percepção das pessoas, uma 
reflexão sobre a condição de vida dos moradores. 
“As casas deveriam desaparecer. Sumir. Sair 
daquele cenário. As imagens deveriam, à 
primeira vista, causar a impressão de ausência. 
Essa alteração de consciência do observador me 
interessou intensamente. É uma metáfora para 
falar sobre a invisibilidade das pessoas”, explica.

A comunidade de Morrinhos é resultado da 
decadência do modelo tradicional de pecuária 
na região e da chegada de trabalhadores das 
fazendas próximas. De acordo com pesquisas 
exploratórias do projeto, por meio de entrevistas 
informais, muitos moradores relataram que, 
por temerem os encargos com as novas leis 
trabalhistas, os novos proprietários demitiram ou 
expulsaram essas pessoas. A migração imposta 
ainda tem apresentado impacto nas condições de 
vida do local. “Faltam os meios de produção, entre 
estes, terra e conhecimento, além da assistência 
de saúde, saneamento básico, segurança, 
e, sobretudo autoestima”, afirma Maristela.

Isabel Cristina Oliveira, moradora da comunidade 
e apoio de Maristela desde o início do projeto, 
fala também de problemas mais específicos: 
“Existem três casas em situação de risco, prestes 
a desabar, uma rua precisa de calçamento, tem 
um jardim para consertar, os jovens precisam 
de empregos. O povo está esquecido”, destaca.

“Casas do Sertão” levou novos ares para 
a comunidade. “Desde que o projeto veio 
para Morrinhos, a realidade mudou muito. 
Estamos na internet, em todo canto, 
passamos a ser conhecidos”, explica Joseyni 
Barbosa, mais conhecido como Lico. Ele 
vive na comunidade desde que nasceu, 
há 42 anos, e teve grande importância no 
desenvolvimento das ações com os moradores.

Maristela também pontua que o projeto 
contribuiu para elevar o nível de autoestima 
das pessoas, para o reconhecimento de um 
lugar historicamente ignorado, para despertar 
uma atenção nunca antes recebida e para 
mudanças estruturais: calçamento da praça, 
contratação de gari para a limpeza pública e 
recadastramento de moradores no programa 
do governo federal “Minha casa, minha vida”.

“Desejo que o povo de Morrinhos possa, 
de fato, desfrutar da sua condição de 
cidadão, tendo acesso às condições básicas 
para uma vida digna”, ressalta Maristela.

A origem

Maristela sentiu-se provocada por essa 
temática, pela primeira vez, em 2007, durante 
uma residência artística no Instituto Sacatar – 
na Ilha de Itaparica, na Bahia – desenvolvendo 
o projeto denominado “Territórios invisíveis” 
sobre a invisibilidade social. A partir de uma 
das entrevistas, encontrou uma associação 
interessante sobre o corpo e a casa: o 
espaço arquitetônico como extensão do 
sujeito. Desde então, o tema moradia 

passou a ser objeto de variados estudos e 
pesquisas em diferentes aspectos e vertentes.

O projeto “Casas do Sertão” nasceu da sua 
atração por Morrinhos na primeira vez em que 
esteve no local. Em pouco tempo, submeteu 
o projeto a uma concorrência nacional, sendo 
aprovado pelo Programa Nacional de Cultura do 
Banco do Nordeste (BNB) e copatrocinado pelo 
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Lico, na oficina de mosaico
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES). Em março de 2013, iniciou 
a construção poética de “Casas do Sertão”.  
Ainda em 2013, também foi aprovado como 
parte integrante do projeto do seu doutorado pelo 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais 
(PPGAV), da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Embora as intervenções fiquem para a 
comunidade, o projeto foi oficialmente finalizado 
em maio de 2014. Maristela afirma que os painéis 
fotográficos também têm um caráter efêmero, 
pois é uma escolha dos moradores manter as 
fachadas modificadas. A qualquer tempo, as 
intervenções podem ser facilmente removidas.

Ainda segundo Maristela, não haverá novas ações 
em Morrinhos, mas já existem planos para uma 
nova intervenção, no final de 2015, em outro lugar.

O percurso

O projeto foi estruturado em uma série de ações 

com a finalidade de provocar a percepção 

dos indivíduos da comunidade de Morrinhos, 

ampliando o repertório estético, promovendo 

questões sociais e reflexões sobre a vida e o 

cotidiano. Para tanto, foram realizadas algumas 

ações – como estratégia de aproximação da 

comunidade e criação de meios para geração 

de trabalho e renda de forma sustentável 

– que culminaram nas intervenções 

artísticas nas fachadas das dez casas.

Foi realizada uma oficina de mosaico, nos meses 

de maio a julho, com crianças, jovens e adultos. 

Como um dos resultados, foi criado um painel de 

mosaico de aproximadamente 45m² na parede 

lateral da Escola Municipal Antônio Carneiro.

A partir do interesse de jovens estudantes de 
Morrinhos, também foi integrada ao projeto 
a oficina de fotografia, com a participação 
voluntária dos fotógrafos Edson Machado e 
George Lima, nos meses de outubro e novembro.

Como desdobramento dessas atividades, 
ainda foram realizadas as sessões de 
“Cinema de Morrinhos”, com início em 
janeiro de 2014. Cerca de 250 pessoas da 
comunidade reuniram-se em praça pública, 
para ver as fotografias e vídeos registrados 
durante o desenvolvimento do projeto. 
Atrelada a esta ação, o filme “Morrinhos”, 
também foi produzido pelos documentaristas 
Johny Guimarães e Volney Menezes.

Estas atividades de aproximação com a 
comunidade contaram com a participação 
voluntária das alunas Aline Cardoso e Rebeca 
Oliveira, do curso técnico em eletrotécnica, 
do IFBA câmpus Feira de Santana.

“Maristela me apresentou o projeto, suas ideias 
e expectativas e me convidou a participar junto 
com a equipe dela. Observando a ideia e o 
conjunto de benefícios que a arte poderia intervir 
na comunidade de Morrinhos, vi o quanto seria 
bom participar. E, assim, me doei como todos. 
Todos dispostos a conhecer as pessoas e 
suas relações com a arte”, explica Aline. .

A aluna do IFBA, Aline, na primeira reunião na comunidade de Morrinhos

Fo
to

: E
ds

on
 M

ac
ha

do

Dona Alzira, dona Piche, Maristela, Isabel (Nai) e Isabel (Quiu), respectivamente da esquerda para direita, na casa de Dona Piche
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Conheça os produtos e pesquisas desenvolvidos por nós

www.vitrinetecnologica.ifba.edu.br

Informações: 
inovaifba@ifba.edu.br / 71 – 3221-0335/0336


