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1. APRESENTAÇÃO 
 
Um coletivo formado por docentes e técnicos-administrativos       
em educação aliados a discentes, comprometidos com a        
expansão, inclusão e a valorização das potencialidades       
presentes na comunidade acadêmica e na região na qual está          
inserido o IFBA Campus Seabra, traz como proposta a         
candidatura à Direção Geral do Professor Nelson de Souza         
Costa Júnior. 
 
O presente documento tem por objetivo apresentar uma diretriz         
para o Campus Seabra que permita a elaboração coletiva do          
projeto de gestão para o período de 2019-2022. Consiste em          
um plano inicial para promoção de discussões públicas e que          
contemplem a pluralidade de ideias presentes na comunidade        
acadêmica formada por discentes, docentes e      
técnicos-administrativos em educação, tendo como principais      
documentos norteadores o Projeto Pedagógico Institucional      
(PPI) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).  
 
O IFBA Campus Seabra é uma instituição federal de educação          
profissional e tecnológica, que tem como premissa ofertar        
Ensino, Pesquisa e Extensão, pública, gratuita, com qualidade        
e responsabilidade social, visando colaborar com o       
desenvolvimento da Chapada Diamantina. 
 
Apresentamos aqui algumas concepções, valores e      
entendimentos de uma gestão democrática para tod@s, que        
zela pelos direitos humanos, sociais e políticos, com a         
finalidade de buscar o crescimento e a inserção, cada vez          
maior, do Campus Seabra na comunidade e da comunidade         
regional no campus, sob a perspectiva da formação integral         
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dos nossos estudantes, considerando conhecimentos e      
saberes locais e em consonância com os conhecimentos        
universais dos quais tod@s somos herdeiros 
(as). 
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2. PERFIL DO CANDIDATO 
 
Nome: Nelson de Souza Costa Júnior 
Cargo: Professor de Física EBTT 
E-mail:  nelsoncosta@ifba.edu.br 
 
2.1 FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
★ Mestre em Ensino de Física - UFBA 
★ Mestre em Geofísica Aplicada - UEFS 
★ Especialista em Educação à Distância - FTC 
★ Licenciado em Física - UFBA 

 
2.2 EXPERIÊNCIA ANTERIOR AO IFBA 
 
★ 1997 a 2002 - Produtor autônomo de vídeo 
★ 2002 a 2005 - Encarregado de equipe de        

telecomunicações 
★ 2005 a 2009 - Técnico em Audiovisual em colégio         

particular 
★ 2009 a 2015 - Professor de Física na rede estadual e em            

escolas particulares 
 
2.3 ATUAÇÃO PROFISSIONAL NO IFBA 
 
★ 2011 a 2015 - Técnico em Audiovisual - Campus Simões          

Filho 
★ 2015 - atual  - Professor de Física - Campus Seabra 
★ 2015 - 2017 - Coordenador da Área de Exatas e Ciências           

da Natureza - Campus Seabra 
★ 2017 - Atual - Diretor Acadêmico eleito - Campus Seabra 
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3. PRINCÍPIOS NORTEADORES 
 
O principal desafio das instituições públicas é contribuir para a          
formação cidadã e, quando a instituição em questão é a de           
ensino, maior é a sua responsabilidade, por se tratar de uma           
função social, formadora de sujeitos que vão interferir        
diretamente nos arranjos sociais. A educação deve ser        
entendida como um dever da administração pública e um         
direito de tod@s, por isso, os esforços em torno da qualificação           
na proposição de tal dever são essenciais para que se          
finalizem, gradativamente, os estigmas históricos e as       
inseguranças  associadas ao serviço público de educação. 
 
Compreendemos a educação como referencial de formação       
cidadã e do desenvolvimento integral do ser humano em todas          
as suas dimensões, construindo valores sociais, políticos e        
éticos, de maneira a preservar a dignidade humana e promover          
o desenvolvimento da sociedade. Nesse sentido, a educação        
profissional e tecnológica deve ser concebida como uma        
construção social que qualifique o estudante e o eduque em          
bases científicas éticas e políticas e, ao mesmo tempo, o          
prepare para compreender a tecnologia como um produto do         
ser social, que estabelece relações sócio-históricas e culturais        
e que promove acessos hierárquicos ao poder.  
 
Neste contexto, é necessário reconhecer que cada setor        
institucional, bem como servidores (as), estudantes e       
terceirizados (as) presentes na instituição têm papéis distintos,        
compondo uma pluralidade de visões de mundo, porém,        
necessários e fundamentais na construção de um projeto de         
educação que cumpra as finalidades para as quais a instituição          
foi criada. Assim, alguns elementos devem ser a base de          
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sustentação de uma gestão democrática que promova a        
criação de uma cultura mais colaborativa, soando tod@as as         
vozes nesta construção: defesa de um projeto de instituição de          
educação plural e emancipadora, comprometido com o       
desenvolvimento ambiental e socioeconômico regional;     
definição conjunta de objetivos claros para constituição de um         
espaço de oferta de educação pública de qualidade;        
alinhamento de princípios e diretrizes orientados para a        
formação integral; reconhecimento dos potenciais dos      
trabalhadores e adequação dos perfis profissionais ao       
desenvolvimento de tarefas necessárias para o alcance das        
finalidades institucionais; empenho em conduzir e motivar a        
equipe sob a promoção de um clima organizacional salutar;         
identificação e compartilhamento das estratégias para alcançar       
os objetivos e ainda construção de formas de avaliação         
processual e contínua. 
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4. AÇÕES PROPOSTAS 
 
4.1 ADMINISTRAÇÃO 
 
Para uma gestão democrática é preciso integrar a comunidade         
acadêmica nos processos decisórios do campus, buscando a        
construção de consensos acerca de possíveis soluções dos        
problemas. Propiciar condições adequadas de trabalho,      
fomentar o trabalho em equipe com harmonia e respeito e          
motivar a comunidade acadêmica devem ser alvos de ações         
constantes da Direção Geral. É preciso promover um diálogo         
constante e efetivo com todos os setores do campus, num          
processo frequente de (re) avaliação, que dê espaço a         
dúvidas, críticas e sugestões que contribuam para a melhoria         
da instituição. 
 
Com base nas premissas acima, apresentamos as seguintes        
propostas: 
 

● Promover o orçamento participativo, envolvendo     
servidores (as) e representação estudantil e em       
consonância com os princípios da gestão pública e        
legislação vigente; 

● Publicizar mensalmente para a comunidade os recursos       
gastos pelo campus; 

● Estabelecer um calendário semanal de reunião entre       
Direção Geral, Direção Administrativa e Direção      
Acadêmica; 

● Estabelecer um calendário quinzenal de reunião entre as        
Direções, os Departamentos e as Coordenações de Área,        
de Cursos e de Apoio Acadêmico; 

7 



 

● Estabelecer um calendário mensal de reunião entre a        
Direção Geral e servidores (as); 

● Estabelecer um calendário mensal de reunião entre a        
equipe gestora e o corpo discente; 

● Estabelecer um canal de comunicação constante entre a        
comunidade e a Direção Geral; 

● Disponibilizar, no portal do campus, a agenda do Diretor         
Geral;  

● Fomentar a organização, atualização e a publicização de        
toda a documentação necessária para o bom andamento        
da instituição, de modo a facilitar a consulta para as          
gestões futuras e por todos os setores e/ou demais         
interessados; 

● Garantir a participação de toda comunidade acadêmica na        
construção e implantação do Plano de Desenvolvimento       
Institucional (PDI), elaborando, para tanto, mecanismos      
de acompanhamento e avaliação continuada que      
proponham intervenções quando necessárias, com o      
intuito de corrigir distorções, redirecionar esforços e       
incorporar novas demandas alinhadas às necessidades      
do campus, com vistas a alcançar os fins planejados; 

● Alinhar os planos pedagógicos com os administrativos, de        
modo a viabilizar uma melhor comunicação no alcance        
dos objetivos institucionais estabelecidos no PDI; 

● Instituir uma política de planejamento e     
acompanhamento de metas de desempenho coletiva e  
individual, harmonizada com as metas gerais propostas       
coletivamente nos instrumentos institucionais; 

● Implantar uma  coordenação específica para área de    
planejamento, a fim de acompanhar e avaliar o Plano de          
Desenvolvimento Institucional; 
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● Primar pelo princípio do planejamento para que, na        
atuação dos diversos setores, seja possível coadunar os        
recursos do campus com a finalidade da instituição e os          
objetivos construídos pela comunidade acadêmica; 

● Organizar os setores de aquisições, primando pela       
comunicação efetiva e proativa com outros setores, de        
modo a viabilizar o plano anual de aquisições, com base          
no plano de metas derivado do PDI; 

● Elaborar, junto à comunidade interna, critérios para a        
utilização de recursos para pagamento de diárias e        
passagens; 

● Elaborar manuais contendo informações e fluxos      
administrativos relevantes para servidores (as) e      
estudantes; 

● Divulgar para a comunidade acadêmica as obras e        
contratos já licitados pelo campus e as futuras obras e          
contratos a serem licitados, conforme prioridades      
estabelecidas em conjunto com a comunidade; 

● Fomentar a criação de um espaço virtual que promova         
maior transparência na distribuição de atividades e       
responsabilidades, bem como seu cumprimento, zelo e       
responsabilidade com a coisa pública; 

● Fortalecer a relação com a Reitoria e as Prós-Reitorias,         
com vistas a pleitear as demandas do campus de acordo          
como as especificidades locais; 

● Criar uma comissão rotativa, formada por representantes       
docentes, discentes e técnicos-administrativos, que será      
responsável por acompanhar o Diretor junto à Reitoria e         
as Prós-Reitorias, quando dos momentos de negociação       
e reivindicação; 

● Representar o campus nos meios de comunicação local e         
regional para apresentar à sociedade as principais ações        

9 



 

e potencialidades relacionadas ao ensino, pesquisa e       
extensão realizadas por docentes, discentes e      
técnicos-administrativos do campus; 

● Preparar e divulgar no sítio do campus os fluxogramas de          
processos para que a comunidade possa melhor       
compreender e acompanhar a tramitação dos mesmos; 

● Fortalecer o nome e a imagem do instituto na cidade e           
região, através da participação e promoção em eventos        
nas praças e feiras da cidade; 

● Implantar no campus uma ferramenta de comunicação       
com a comunidade interna que contribua para a        
divulgação de informações e o entretenimento; 

● Constituir comissão própria para realizar o planejamento       
de apresentações sobre os cursos e projetos ofertados        
pelo campus, suas formas de atuação e contribuição para         
o mundo do trabalho, ou outros setores da sociedade,         
através de palestras amplamente divulgadas, nas escolas       
da região, assim como setores de interesse, de forma         
contínua e com maior intensidade no período de        
processos seletivos; 

● Viabilizar parcerias com instituições promotoras de      
práticas esportivas, culturais, recreativas, de diversão, etc,       
para oportunizar atividades de lazer e socialização de        
servidores; 

● Fomentar ações de conservação e preservação      
ambiental, de forma a garantir a sustentabilidade no        
nosso fazer diário; 

● Tornar o  site do campus mais atrativo, buscando        
condições para que seja alimentado periodicamente com       
informações administrativas como projetos, calendários,     
informes diversos como portarias de nomeação,      

10 



 

apresentação dos novos servidores com boas-vindas,      
entre outros; 

● Organizar as atividades dos setores através de       
fluxogramas, que servirão de base para elaboração do        
Regimento Interno e instrução dos servidores nas       
solicitações de serviço; 

● Buscar com afinco, junto à Reitoria, recurso para adquirir         
condicionadores de ar para as salas de aula e laboratórios          
do novo pavilhão de aulas; 

● Construir bicicletário próximo ao estacionamento de      
veículos. 
 

 
4.2 ENSINO 
 
No IFBA, o ensino tem por princípio a formação do sujeito           
histórico-crítico vinculada a Ciência e Tecnologia e destinada a         
construção da cidadania e da democracia, enfrentando todas        
as formas de discriminação e preconceito. O ensino, em seus          
diversos níveis e modalidades, deve buscar a articulação com         
a pesquisa e a extensão. Para tanto, nossas propostas são: 

 
● Aprimorar as condições internas de inclusão e       

permanência da comunidade estudantil com qualidade e       
êxito, atendendo à diversidade presente no corpo discente        
no que se refere à raça, cor, origem social, concepções          
culturais, gênero, sexualidade, condições físicas e a       
pluralidade de ideias que estejam em consonância com os         
direitos humanos, sociais e políticos de cada indivíduo; 

● Promover a inclusão de todos (as) discentes na        
comunidade acadêmica e vice-versa, através de ações       
educativas, promoção de parcerias e intercâmbios com       
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instituições ou órgãos que possam compartilhar      
experiências significativas de educação inclusiva,     
reverberando na constante qualificação do corpo de       
servidores e no desenvolvimento integral dos (as)       
estudantes; 

● Estimular o desenvolvimento de Semanas Acadêmicas já       
consolidadas (Semana Indígena, Semana Preta e      
Semana de Ciência e Tecnologia) e outras que        
necessitam, todavia, serem fortalecidas (Semana de      
Informática, Semana de Meio Ambiente) com o objetivo        
de promover a formação do cidadão-histórico crítico, a        
formação para o trabalho e o prosseguimento dos        
estudos; 

● Acompanhar a implantação e implementação dos cursos       
na modalidade a distância , como o Mediotec, garantindo         
a qualidade dos serviços ofertados e promovendo       
situações de interação com as atividades de ensino,        
extensão e pesquisa sediadas no campus; 

● Prever a realização das Semanas Acadêmicas em       
calendário e formar comissões organizadoras no início do        
ano letivo, com vistas potencializar a identificação de        
recursos e materiais necessários; 

● Promover o planejamento das visitas técnicas de maneira        
que abarque o maior número possível de docentes e que          
os conteúdos ministrados em suas disciplinas dialoguem       
o propósito de aliar teoria e prática; 

● Garantir a discentes com necessidades específicas o       
direito de inclusão à sociedade, por meio da adequação         
dos espaços físicos e aquisição de equipamentos e        
materiais didáticos que atendam as necessidades da       
pluralidade discente; 
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● Implantar, em conjunto com a comissão de permanência e         
êxito do campus, ações que reduzam os índices de         
reprovação e evasão escolar; 

● Desenvolver, junto ao setor de inclusão do município, a         
discussão e alinhamento do percurso de aprendizagem de        
estudantes que apresentam deficiência, elencando     
pré-requisitos necessários para o andamento no ensino       
médio; 

● Organizar, junto às coordenações de área e de curso,         
encontros bimestrais para planejamento, com foco em       
atividades interdisciplinares e que articulem teoria/prática      
e apresentem a indissociabilidade entre ensino/pesquisa e       
extensão; 

● Estabelecer um conjunto de ações relativas à formação        
continuada sobre a história e cultura afro-brasileira e        
africana e a história e cultura dos povos indígenas         
brasileiros; 

● Promover formação continuada em saúde, considerando      
aspectos biopsicossociais; 

● Transformar o NAPNE em CAPNE, fortalecendo o apoio a         
estudantes com deficiência; 

● Promover ações de formação continuada em articulação       
com o NAPNE/CAPNE sobre a inclusão de estudantes        
com deficiência na e com a comunidade acadêmica; 

● Implantar a Sala de Recursos Multifuncionais; 
● Implantar o Curso Superior em Ciências Naturais; 
● Implantar um curso PROEJA para dar oportunidade às        

pessoas que, por algum motivo, não tiveram acesso a         
educação em idade adequada, com garantia de acesso e         
permanência desse público na instituição; 

● Criar estratégias para a regularização do Calendário       
Acadêmico; 
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● Ampliar os espaços destinados à área acadêmica, tais        
como: salas de estudo, atendimento, laboratórios e outras        
de suporte às práticas pedagógicas; 

● Fortalecer a integração entre Ensino, Pesquisa e       
Extensão; 

● Promover uma política de incentivo às Artes, buscando        
parcerias com entes sociais, públicos e privados, que        
contribuam com o fortalecimento dos arranjos culturais       
locais; 

● Promover a estruturação necessária da biblioteca,      
adequando espaço, equipamentos tecnológicos e     
softwares  com periodicidade, sempre considerando a      
promoção da inclusão de discentes com necessidades       
especiais e transformando a mesma em ambiente       
propício para a aprendizagem de todos e todas; 

● Planejar, junto aos servidores (as) da biblioteca e corpo         
docente, ações de fomento à leitura; 

● Criar na biblioteca do campus um ambiente confortável        
para que a comunidade possa, também, desfrutar do        
acesso à Literatura como forma de lazer e ampliação de          
seus horizontes; 

● Pleitear recursos para atualizar com periodicidade o       
acervo da biblioteca do campus e adquirir assinaturas de         
periódicos específicos das áreas profissionalizantes; 

● Criar condições de convênio com plataformas de       
bibliotecas virtuais e livros  online ; 

● Revitalizar e reorganizar o uso dos laboratórios; 
● Ampliar o sinal do serviço de  internet  sem fio para os           

pavimentos das salas de aula, de modo a melhor         
instrumentalizar o corpo docente para a realização de        
suas atividades laborais; 
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● Promover ações de formação continuada, como um       
processo permanente e constante de reflexão dos       
saberes necessários à atividade dos (as) educadores (as),        
para além da Jornada Pedagógica; 

● Institucionalizar o projeto de apoio a estudantes que        
ingressam na instituição, ofertando revisão de conteúdos       
do Ensino Fundamental nas áreas de Português e        
Matemática, conhecimento básico em Informática e sobre       
a organização institucional, ampliando sua atuação com       
oficinas que apresentem temas de relevância para jovens        
e adultos. 

 
4.3 PESQUISA 
 
Compreendemos que a pesquisa no IFBA, para além da         
produção de conhecimento pelo conjunto servidores (as), deve,        
também, promover a aproximação de estudantes do processo        
de produção de conhecimento e do método científico de um          
ponto de vista crítico, referenciado historicamente. Para tanto,        
a pesquisa deve estar articulada com o ensino e a extensão na            
promoção do desenvolvimento regional, conforme orientam as       
normativas institucionais. Nesse sentido, a aproximação da       
pesquisa das demandas sociais é compreendida como       
possibilidade de construção de conhecimento para solução de        
problemas coletivos e, principalmente, como oportunidade de       
constituir um espaço de aprendizagem que promova uma        
formação mais plena, consistente e emancipadora. As nossas        
propostas para a pesquisa são: 
 

● Promover espaços de debate para fortalecer a função da         
pesquisa no campus conforme os princípios que       
orientaram a constituição dos Institutos Federais; 
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● Elaborar evento que socialize as linhas de pesquisas        
desenvolvidas no campus entre os (as) diversos (as)        
servidores (as) e estudantes; 

● Alinhar a concepção sobre iniciação científica voltada       
para o ensino médio, considerando seus potenciais e        
limites e a relação ciência, tecnologia e sociedade; 

● Fomentar cursos de Metodologia Científica para      
estudantes; 

● Promover a divulgação dos projetos e resultados de        
pesquisas desenvolvidas no campus junto à comunidade       
externa; 

● Promover eventos integrados entre Pesquisa e Extensão; 
● Avaliar formas de ampliação das atividades de pesquisa        

para além das bolsas concedidas pelo PIBIC-EM; 
● Dar ampla divulgação aos critérios avaliativos e ao        

processo de seleção de estudantes para participação em        
bolsas de projetos; 

● Buscar parcerias externas e regionais que incentivem o        
desenvolvimento de pesquisas voltadas para os arranjos       
produtivos locais e os setores de risco da população; 

● Estimular o compartilhamento de aspectos da educação       
profissional e tecnológica e de saberes populares,       
fomentando o desenvolvimento de tecnologias sociais; 

● Criar projetos para integrar a pesquisa às atividades de         
ensino e extensão visando o desenvolvimento regional. 

 
4.4 EXTENSÃO 
 
Compreendemos a extensão como toda e qualquer atividade        
educacional, científica, cultural e esportiva que, articulada com        
o ensino e com a pesquisa, leve o IFBA a interagir com a             
sociedade. As práticas extensionistas propiciam a socialização       
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e reconhecimento de diversas formas de saber, promovendo a         
democratização do conhecimento produzido e existente no       
campus e na região na qual estamos inseridos (as). As nossas           
propostas para a extensão são: 

 
● Buscar, junto à Reitoria, a ampliação das condições        

materiais de realização das práticas extensionistas; 
● Incentivar a participação da comunidade acadêmica nas       

atividades extensionistas; 
● Tratar da extensão como parte do processo acadêmico        

indispensável para a formação do discente e dos        
profissionais que trabalham com a educação e inserção        
da sociedade nos projetos desenvolvidos; 

● Desenvolver atividades de extensão de acordo com os        
objetivos, finalidades e princípios que regem o IFBA,        
observando o que compete à educação profissional e        
tecnológica;  

● Implementar projetos de extensão que possam facilitar a        
inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade       
social; 

● Intensificar diálogo com órgãos públicos e outros setores        
da sociedade, ampliando a rede de relações sociais, o         
que é imprescindível na definição de rumos a serem         
construídos sob o ponto de vista de projetos locais; 

● Manter diálogo vivo e próximo do instituto com a realidade          
local com o objetivo de gerar conhecimentos a partir de          
uma prática interativa com a sociedade, buscando       
monitorar permanentemente o perfil    
socioeconômico-político-cultural; 

● Dar ampla divulgação aos critérios avaliativos e ao        
processo de seleção de estudantes para participação em        
bolsas de projetos; 
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● Fomentar parcerias efetivas com entidades e      
associações, tais como: associações de trabalhadores,      
prefeituras, cooperativas, associações de moradores,     
grupos informais e universidades, para a realização de        
projetos que beneficiem a comunidade interna e externa        
do campus; 

● Criar projetos para integrar a extensão às atividades de         
ensino e pesquisa visando o desenvolvimento da região; 

● Promover divulgação dos projetos de extensão      
desenvolvidos pelo campus nas comunidades interna e       
externa; 

● Fortalecer e firmar parcerias, visando a ampliação das        
possibilidades de estágio. 

 
4.5 DISCENTES 
 
É função social da instituição, em conjunto com o Estado e a            
Família, garantir o direito à educação, à permanência na         
escola, preparação para o trabalho e participação do aluno na          
sociedade. Nesse sentido, é, também, responsabilidade do       
IFBA a criação de medidas que garantam condições de         
ingresso, permanência e conclusão dos cursos com êxito. As         
nossas propostas são: 
 

● Fomentar a constituição do grêmio estudantil para       
legitimar a representação do corpo discente nos espaços        
de discussão intra e extra institucional; 

● Legitimar representantes do corpo discente eleitos (as)       
pelos pares para pleitear as demandas da categoria; 

● Realizar ações formativas (oficinas, debates, palestras,      
etc) com temas relevantes ao bem estar biopsicossocial        
estudantil, agregando os saberes de profissionais do       
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campus, na área de nutrição, pedagogia, psicologia e        
saúde, dentre outros. Os temas abordados e formato das         
intervenções serão definidos a partir de diálogos entre os         
(as) profissionais e as turmas; 

● Implantar mecanismos ou instrumentos para     
acompanhamento de egressos (as), a fim de identificar        
possíveis entraves e soluções que contribuam para       
melhoria dos processos formativos de nossos (as)       
estudantes; 

● Garantir ações para o acesso, permanência e êxito de         
jovens e adultos pertencentes a grupos historicamente       
excluídos pela sociedade, em virtude de sua raça/cor,        
idade, etnia, orientação sexual, credo religioso,      
necessidades especiais, nos cursos ofertados; 

● Estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas       
visando o atendimento às pessoas com necessidades       
educacionais específicas; 

● Viabilizar parcerias com instituições promotoras de      
práticas esportivas, culturais, recreativas, de diversão, etc       
para oportunizar atividades de lazer; 

● Dar ampla divulgação aos critérios avaliativos e ao        
processo de seleção de estudantes para participação em        
projetos de monitoria, jogos estudantis, entre outras       
atividades que demandem processos seletivos; 

● Aproximar a família da instituição, promovendo palestras,       
debates e oficinas acerca de temas importantes para o         
desenvolvimento saudável de estudantes e melhoria da       
relação entre pais/mães e filhos (as); 

● Promover no final de cada ano letivo uma mostra de          
atividades realizadas por estudantes e docentes para a        
audiência de seus responsáveis; 
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● Adequar o questionário de avaliação do processo       
ensino-aprendizagem, a ser utilizado nos conselhos de       
classe, de modo que contribua de forma efetiva na         
qualificação do processo pedagógico seguinte; 

● Organizar espaço de descanso para estudantes que       
necessitam permanecer no campus durante todo o dia; 

● Fomentar e apoiar a realização de projetos e ações         
voltadas às expressões artísticas e culturais, como festival        
de música, sarau de poesia, teatro, dança e festa junina; 

● Apoiar eventos esportivos internos, como os jogos       
interclasse e as competições externas locais, regionais e        
nacionais; 

● Construir uma quadra de Vôlei de Praia / Futvôlei para          
prática de esportes ao ar livre. 

 
4.6 SERVIDORES (AS) 
 
Compreendemos que a gestão do campus deve amparar-se na         
entendimento de que servidores, estudantes e a sociedade são         
agentes de transformação mútua, e, portanto, indispensáveis       
na condução da instituição. Portanto, é também nosso        
propósito a garantia de uma gestão democrática nas áreas         
pedagógica, financeira e administrativa, potencializando o      
aperfeiçoamento da qualidade dos serviços oferecidos pela       
instituição à sua comunidade interna e externa. Nossas        
propostas são: 
 

● Apresentar para os (as) servidores (as) as pautas e as          
discussões do Colégio de Dirigentes para amplo       
conhecimento da comunidade interna; 

● Promover espaços de formação que possam alinhar as        
concepções de educação profissional no Instituto Federal       
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e ensino médio integrado conforme os princípios que        
orientaram sua criação com o objetivo de fortalecer a         
identidade institucional e orientar as diversas ações do        
campus; 

● Estabelecer parcerias com escolas de governo e/ou       
outras instituições públicas e/ou privadas para oferta de        
cursos de capacitação para servidores (as); 

● Elaborar e implantar um plano de qualificação de       
técnicos-administrativos, docentes, terceirizados (as) e     
estagiários (as), a partir do levantamento das       
necessidades dos diversos departamentos/setores do     
campus; 

● Definir, ao término do ano cronológico, o plano anual de          
capacitação para o ano subsequente, estabelecendo      
critérios de prioridade; 

● Criar uma política de compartilhamento de conhecimentos       
adquiridos por servidores (técnicos-administrativos e     
docentes) que participam de cursos de capacitação em        
consonância com suas áreas de atuação; 

● Dar maior publicidade às atribuições e atividades       
inerentes a cada departamento do campus e promover        
uma melhor interação entre eles; 

● Desenvolver ações para melhorar a comunicação entre os        
setores, servidores (as) e estudantes do campus; 

● Reconfigurar as atribuições do setor de Gerência de        
Gestão Pessoas, ampliando a percepção humanista de       
sua concepção; 

● Desenvolver o sentimento de pertencimento à e da        
instituição entre o corpo de servidores; 

● Criar um plano de acolhimento, adaptação e formação a         
servidores (as) recém-chegados (as) ao campus; 
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● Viabilizar, junto com à Gerência de Gestão de Pessoas,         
eventos motivacionais para o corpo de servidores (as); 

● Elaborar, em conjunto com a Gerência de Gestão de         
Pessoas, um programa de qualidade de vida para        
docentes e técnicos-administrativos; 

● Implantar boas práticas na área de Gestão de Pessoas, a          
partir da identificação de casos de sucesso; 

● Implantar a Comissão Interna de Saúde do Servidor        
Público (CISSP) do Campus Seabra; 

● Articular, junto à Reitoria, a convocação de uma        
assistente social para o campus; 

● Apoiar a Reitoria na viabilização da realização do trabalho         
na modalidade  home office dos técnicos-administrativos      
lotados em setores nos quais suas atividades sejam        
possíveis de assim proceder; 

● Articular junto à reitoria a assistência psicológica dos        
servidores através de parcerias e intercâmbios entre       
profissionais especialistas da rede IFBA e/ou outras       
organizações, prestando atendimento de escuta eventual,      
procedendo a orientações ou encaminhamentos a outros       
profissionais quando necessário. 
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