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PANORAMA GERAL DO PLANO DE GESTÃO

Estudantes, professores(as) e técnicos(as)-administrativos(as) do
IFBA-CAMPUS SEABRA, o plano que apresentamos a seguir para a
gestão da nossa instituição, no período de 2019 a 2022, é a
CONTINUAÇÃO de um trabalho coletivo, que tem como princípio
fundamental de suas ações o olhar cuidadoso sobre a nossa função social
de ofertar educação profissional e tecnológica – de qualidade referenciada
socialmente e de uma arquitetura político-pedagógica capaz de articular
ciência, cultura, trabalho e tecnologia - comprometida com a formação
humana integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a
socialização do conhecimento, visando, sobretudo, a transformação da
realidade na perspetiva da igualdade e da justiça social. São essas ações
que nos fizeram ser a 2ª melhor escola publica na média do Ensino Médio
nas instituições de ensino de esfera Federal, com a nota 6.0. As
informações podem conferidas no site ideb.inep.gov.br. Uma escola que
não se reinventa é uma escola sem vida. Isso nos remete à reflexão de que,
mesmo sendo uma instituição com mais de 100 anos de existência e com
muitas histórias de sucesso das pessoas que por aqui passaram, é preciso
sempre estar atento e em sintonia com as transformações da sociedade. A
complexidade do fazer o IFBA - CAMPUS SEABRA reflete
significativamente a capacidade de continuar buscando as mudanças,
necessitando, assim, que esse fazer revele as demandas advindas de todos
os segmentos da nossa comunidade, em sintonia com a sociedade do
lugar onde estamos presentes e a partir do qual estamos falando e o que
pretendemos alcançar .

http://ideb.inep.gov.br/


Apresentação do Candidato

Identificação:
Nome: ROBSON LUIZ DA SILVA MENEZES SIAPE: 1682805

Formação
Licenciatura Plena em Pedagogia Alfabetização (UNEB, 1996)

Titulação
Especialista em Gestão Publica (IFPR, 2011)
Especialista em Gestão Pública (Programa de Apefeicoamento dos Dirigentes dos
Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, promovido pelo ENAP- 2010
Especialista em Informática em Educação (LAVRAS - MG)

Experiência:

 Professor e coordenador da educação básica desde de 1996, tendo
experiência no médio e superior.

 Ingressou na Rede Federal em 2009, no Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Tocantins-IFTO
 Diretor do IFTO Campus Araguaina-To;
 Redistribuido para o Instituo Federal de Educação Ciência e Tecnologia da
Bahia -IFBA Campus Seabra em 2011, promoveu com os demais colegas o
implantação do campus Seabra.
 Eleito Diretor Geral do Campus Seabra para o período de 2014 a 2018

Gestão Democrática:

Participação da comunidade acadêmica nas decisões da gestão, por meio da criação
do Conselho do Campus espaços consultivos e propositivos/deliberativo,
envolvendo os sujeitos interessados na resolução dos problemas, na medida em que
tais decisões afetariam a ação destes enquanto discentes, docentes e/ou técnicos
administrativos.

Respeito e Diálogo:

Respeito é a base das relações acadêmicas, administrativas e pedagógicas e o melhor
caminho para o estabelecimento do respeito é o diálogo, franco, sincero, que busque
não só as resoluções das situações-problema, como também a troca de experiências e
perspetivavas com vistas ao fortalecimento das ações de gestão.

Excelência Acadêmica:
A excelência acadêmica só é possível se perpassa os pilares da Instituição, quais
sejam: o ensino, a pesquisa e a extensão. Nos cursos técnicos Integrado e Subsequente,
a excelência tem como foco principal a busca constante do fortalecimento da prática
educativa e seus desdobramentos, tendo até o momento no curso técnico integrado e
subsequente a busca de alternativas inovadoras para o ensino, a pesquisa e fazendo da
extensão o elo efetivo e coerente entre o Campus e a comunidade.



CONTINUIDADE DAS AÇÕES EXISTENTES:

Reconhecendo que existem ações que foram realizadas no Campus Seabra, há
necessidade de dar continuidade às iniciativas que estão em processo e trazem
benefícios para a comunidade acadêmica:

 Melhor estruturação do Almoxarifado (aquisições de materiais de
consumo/permanente);

 Continuidade efetiva na manutenção da frota de veículos;
 Atualização de equipamentos de informática (aquisições);

 Construção/Adaptação de mais uma área de convivência para os discentes;
 Construção/Adaptação dos espaços para os discentes portadores de
necessidades especiais;
 Continuidade na estruturação dos laboratórios química, física, biologia e solos;
 Ampliação e renovação de acervo bibliográfico físico;
 Benfeitorias na infraestrutura do Campus;
 Manutenção e ampliação das políticas de capacitação para os docente;
 Manutenção e ampliação das políticas de capacitação para os Tec.
Administrativos;
 Manutenção e ampliação das políticas de incentivo aos eventos acadêmicos;
 Manutenção e ampliação das políticas de Inclusão;
 Manutenção e ampliação dos Projetos na área do ensino, pesquisa e extensão;
 Manutenção e ampliação das parcerias existentes com o IFBA Campus
Seabra;
 Continuidade efetiva na implantação do curso Superior, Tecnólogo e Proeja a
partir de 2019;
 Continuidade no trabalho de Construção do regimento interno do Campus;
 Manutenção e ampliação das políticas voltadas para os estágios;
 Manutenção e ampliação das políticas voltadas para o PAAE;
 Manutenção e ampliações e melhoria dos espaços de convivência e permanência

dos servidores como também a salas dos professores;
 Manutenção e ampliação das ações do NAPNE e incentivo para que elaborem

eventos anuais;
 Continuidade efetiva na Melhoria da iluminação no campus;
 Manutenção e ampliação dos programas de uso racional de água e energia

elétrica no Campus;
 Continuidade na Construção o Plano de Desenvolvimento Institucional do

campus com a comunidade;
 Continuidade de estudo para adequação da modalidade tarifária com objetivo de

redução das despesas com energia elétrica;
 Continuidade da Campanha de conscientização para redução do consumo de água

encanada e energia elétrica;
 Continuidade na Substituição das lâmpadas fluorescentes e vapor de mercúrio

por LED;
 Continuidade das aquisições de equipamentos e materiais para a Enfermaria;

 Aquisições Bebedouros industriais;



 Continuidade das aquisições de equipamentos e materiais para o NAPNE;

 Continuidade nas aquisições de equipamentos e materiais para o refeitório;

 Continuidade das aquisições de equipamentos para estruturação das salas de aula
(Ex: Projetores multimídia e adaptadores para transmissão de dados wireless;

 Continuidade das aquisições para acessibilidade dos PNEs no campus Ex:
Pisos táteis;

 Continuidade nas aquisições materiais através de doações visando a confeção de:
Armários para alunos e professores, estantes para almoxarifado, quadros brancos
para o novo pavilhão de aulas e prateleiras para os laboratórios;

 Continuidade da realização de Chamadas públicas anuais para aquisição de
gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar;

 Continuidade na utilização prioritária da Cotação eletrônica para obtenção de
preços mais vantajosos nas aquisições;

 Implantação da sala de convivência para os servidores;

 Continuidade no processo de regulamentação dos serviços de transporte frota
oficial;

 Manutenção e ampliação dos projetos e eventos de extensão apoiados e
executados, todos com publico e temas variados que circundam por diversidade
sexual, direitos sociais e acessibilidade, conhecimento tradicional, agricultura
familiar, práticas saudáveis e meio ambiente, girando em torno de 40 (quarenta)
projetos/eventos;

 Manutenção e ampliação do cursos FIC, profissionalizantes e/ou EAD ofertados,
ambos ligados a tecnologia e/ou acessibilidade;

 Manutenção e ampliação dos Convênios com as empresas em Seabra e toda a
região beneficiada pelas atividades do campus, girando em torno de 32 (trinta e
duas);

 Manutenção e ampliação na Representação dos Conselho Consultivo a exemplo:
Parque Nacional da Chapada Diamantina - COMPARNA, Conselho de
Segurança do Município, Conselho Municipal de Educação e etc.;

 Realização de Trabalhos de conclusão de curso defendidos e aprovados através
do empenho académico da comunidade do campus, girando em torno de 36 (trinta
e seis) trabalhos;

 Realização de oferta de estagio para quase 200 (duzentos) estagiários treinados e
aprovados da disciplina de estágio e TCC.

.



PROPOSTAS PARA O PERIODO DE 2019 A 2022

ÁREA ADMINISTRATIVA (GESTÃO)

 Melhorar a comunicão entre a DG e os setores do campus mantendo uma agenda
permanente com comunidade interna para divulgação das ações que estão sendo
tomadas pela gestão e ouvir suas demandas;
 Valorizar as datas significativas para a comunidade interna do campus, com
criação de uma programação específica: dia do estudante, dia do servidor público, dia
do professor etc.;
 Estreitar as parcerias com a Iniciativa privada e as Prefeituras que compõe o
território da chapada, a fim de realizar projetos de preservação ambiental;
 Ampliar a oferta de sinal de internet no campus e melhorar o acesso à
informação para todos os servidores e estudantes;
 Aprimorar o registro acadêmico (CORES) por meio da criação e implantação de
novos sistemas;
 Criar o Programa de Conscientização e Preservação Patrimônio e Ambiental por
meio de palestras e plantio de mudas, uso racional da água, energia elétrica, papel e
coleta de lixo, garantindo o processo de sustentabilidade;
 Cobrança via reitoria do servidor(a) (Assistente Social);
 Ofertar treinamento de nosso corpo técnico para licitações, contratos e compras,
acompanhando os pedidos encaminhados à Reitoria para garantir sua execução dentro
do prazo;
 Convidar os servidores terceirizados para as reuniões do campus como forma de
integrá-los à comunidade e de sensibilizá-los de sua participação no processo
educacional.
 Apoiar as ações da bibliotecária para dinamizar o serviço da biblioteca e aumento
de computadores para consulta nos sítios da internet;
 Elaboração de projetos de modernização do refeitório e apoiar medidas de
melhoria da estrutura e do serviço;
 Instalação de câmeras em partes especificas do Campus;
 Instalação de uma estação de Energia Solar (Placas Fotovoltaicas) com a
finalidade de reduzir as despesas com a energia elétrica;
 Divulgar no site os projetos de Ensino/Pesquisa e Extensão desenvolvidos no
campus;
 Ampliar o diálogo construtivo com as entidades de representação de estudantes;
 Fomentar e fortalecer a ação dos coletivos institucionais (conselhos, colegiados,
comitês, comissões, grupos e equipes);
 Fortalecer a descentralização e a supervisão das ações acadêmicas e
administrativas do Campus;
 Fortalecer o diálogo entre os Campi e as Pró-Reitorias e Diretorias Sistémicas,
para disseminar as políticas e práticas acadêmicas e administrativas;
 Apoiar a elaboração de projetos para captação de recursos (extra-orçamentários);
 Fortalecer o processo de divulgação do Prosel, buscando uma maior abrangência
nas cidades da Chapada Diamantina;
 Cobrança via Prefeituras Municipais da oferta regular do transporte escolar;
 Cobrança efetiva na reitoria para demanda de mais profissionais para o campus ;
 Garantia de uma maior acessibilidade aos PNEs , complementação de instalação
de piso tátil nos banheiros e refeitório;



 Instalação de Brises/sufilmes ou Cortinas nas janelas expostas ao sol no prédio
anexo;
 Promover a melhoria da infraestrutura para o desenvolvimento do trabalho
Docente/Técnico Administrativo;
 Construção e elaboração do Plano de Metas articulado ao Ensino/Pesquisa/
Extensão/Gestão/ Assistência Estudantil;
 Garantia na execução das ações do Plano de Metas vinculado a Gestão;
 Incentivar e garantir junto a reitoria a participação dos servidores nos Jogos dos
Servidores do IFBA.

Área do Ensino (Acadêmica)

 Apoiar a construção e/ou reformulação de Projeto Pedagógico de Curso que
auxiliem melhores resultados nos mecanismos de ensino aprendizado, e na formação
de cidadãos críticos;
 Torna-se referência nas áreas dos cursos ofertados, através do fortalecimento
das Coordenações dos Cursos Técnicos, descentralizando ainda mais as decisões e ao
mesmo tempo dando maior autonomia aos mesmos;
 Apoiar abertura de novos cursos como instrumento de promoção do diálogo,
crescimento estrutural, orçamentário e financeiro do campus, otimizando os
recursos humanos e materiais da instituição;
 Prioridade na verticalização dos cursos já ofertados pela instituição ou,
quando possível, atendendo demandas do Território de Identidade da Chapada
Diamantina ;
 Fortalecer A Educação a Distância como uma Política Institucional promotora do
desenvolvimento do cidadão;
 Implantação do NEABI (Núcleo de Estudos Afro Brasileiro e Indígena);
 Implantação das políticas que estabeleçam o respeito à diversidade sexual,
étnica-racial e movimentos sociais minoritários, dentro do Campus e comunidade
externa;
 Colaborar na promoção e incentivo e ampliação de atividades esportivas e
culturais, a exemplo de festivais, campeonatos das diversas modalidade e etc.;
 Organizar os espaços de atendimento ao estudante – gabinetes para docentes;
 Estabelecer parcerias com o setor privado para viabilizar as visitas técnicas para
cada curso a espaços de significativa relevância para o processo formativo;
 Articulação com os professores de ED. Fisica para realização de mais aulas
praticas no Ginásio.

 Articulação com os professores das disciplinas especificas do curso de Meio
Ambiente/Informática para realização de mais aulas praticas (ex: visita
técnicas/laboratórios);



 Ampliar e apoiar as políticas de oferta de de estágios e convênios com as
empresas que ofertam os estágios para os discentes do campus;

 Ampliar e diversificar o acervo bibliográfico da bibliotecas dos campus Seabra,
de modo a favorecer o acesso à informação atualizada;

 Criar mecanismos de fortalecimento para a criação e ampliação das ofertas de
educação de jovens e adultos articuladas à educação profissional;
 Realizar, sistematicamente, fóruns de discussão e avaliação das ofertas
educacionais;
 Realização de estudos para possível implantação da redução das quatro unidades
letivas para três unidades;
 Realização de estudos para possível implantação da redução do tempo de estudo
de quatro anos para três.
 Garantia na execução das ações do Plano de Metas vinculado ao Ensino;

PESQUISA

 Estreitar o diálogo com a Coordenação de Pesquisa do Campus Seabra,
estabelecendo cadeias de informação permanentes;

 Atuar de forma dialógica junto a Pro-reitoria de Pesquisa -PRPGI, para
implantação de políticas e atividades de fortalecimento da pesquisa no IFBA;

 Priorizar as viagens para publicações de resultados dos trabalhos realizados
dentro da instituição ou em parceria;

 Fomentar as parcerias público/privado, por exemplo, para implantação de
laboratórios específicos;

 Buscar viabilizar parceria com entidades e fundações que incentivem a pesquisa;
 Buscar fomentar, por meio de cursos e palestras, uma formação que considere a

multidisciplinaridade dos temas em discussão, viabilizando a organização dos
cursos com outros institutos federais do país;

 Qualificar estudantes e professores por meio da organização de congressos e
seminários com os temas mais diversos, em que ambos terão a oportunidade de
apresentar resultados de pesquisas elaboradas;

 Buscar incentivar os estudantes, de todos os níveis e modalidades, a participarem
de pesquisa, por meio de lançamento de editais ou pequenos cursos de
qualificação;

 Promover ações de aproximação da atividade de pesquisa desenvolvida no
campus Seabra com a comunidade da Chapada Diamantina;

 Dar visibilidade as atividades cientificas desenvolvidas a partir de
publicações(boletins,site institucional,rede sociais ,etc;

 Fortalecer o financiamento de projetos a partir de editais internos com o objetivo
de estruturar os grupos de pesquisa , bem como os projetos de pesquisa através de
recursos de investimento e custeio;

 Incentivar e apoiar o desenvolvimento de projetos científicos nas grandes áreas
pertencentes aos cursos técnicos existentes no campus;



 Potencializar a participação dos estudantes bolsistas e servidores orientadores no
CONNEPI, ou em outros eventos relacionado a área.

 Articulação de parceria com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) para o
desenvolvimento da pesquisa no território da Chapada Diamantina;

 Realização de uma estudo orçamentário/financeiro com vistas ao investimento
necessário que contemple os pagamentos de diárias e passagens para
participação em eventos de servidores pesquisadores;

 Articular ações para o fortalecimento de grupos de pesquisa, apoiando a criação,
bem como a consolidação de grupos de pesquisa;

 Subsidiar os projetos aprovados junto ao CNPQ, apoiando institucionalmente;
 Pautar o Tripé ensino, pesquisa e extensão como atividades preponderante para

o desenvolvimento social e institucional;

 Promover ações formativas para articulação entre o ensino, pesquisa e a
extensão;

 Promover a formação continuada em metodologia e ferramentas de pesquisa
(treinamentos em base de dados , utilização de softwares de gerenciamento de
informações, entre outros) contemplando servidores e estudantes pesquisadores.

 Garantia na execução das ações do Plano de Metas vinculado a Pesquisa;

EXTENSÃO

 Implantar programas de acolhimento à comunidade interna e externa
através de ações de cunho pedagógico: projeto extensionista;
 Viabilizar espaços para ações dentro do Campus com a comunidade;
 Fomentar parcerias com associações de bairro, produtores e trabalhadores rurais
buscando a identificação de vulnerabilidades da comunidade externa nas quais o
Campus Seabra possa intervir diretamente;
 Ofertar cursos de formação e capacitação dos estudantes para preparação de
atividades de extensão;
 Divulgar no site os projetos de extensão desenvolvidos no campus;
 Ampliar e apoiar os eventos realizados no campus de forma a torná-la um
evento que promova a divulgação do campus em todo o Território da chapada
Diamantina/Bahia /Brasil;
 Prospectar e implantar parcerias junto às empresas, cooperativas, organizações
não governamentais (ONG) para dar maior visibilidade aos cursos existentes no
campus;
 Incrementar novas ação de apoio ao estágio, instaurando visitas periódicas às
empresas da região e os convidando para conhecer nosso campus
 Ampliar e apoiar os convénios com as empresas que ofertam estagio para os
discentes do campus;



 Fortalecer os programas e projetos de extensão no campus , para uma maior
interação institucional com a comunidade local;
 Incentivar a promoção de eventos extensionistas de natureza técnico-científica,
artístico cultural e desportivas no campus ;
 Fortalecer os mecanismos de interação e encaminhamento institucional de
discentes e egressos, tendo em vista a inserção laboral e a avaliação do processo de
ensino-aprendizagem na educação profissional;

 Ampliar a oferta institucional de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC)
na Chapada Diamantina ;
 Criação de comissão especial para estabelecimento de normas para padronização
dos trabalhos de conclusão de curso, seja ele TCC ou estágio.
 Ampliar a Representatividade do campus em outros foruns;
 Criação e estabelecimento das praticas de aprendizagem no campus, através do
programa Jovens Aprendizes;
 Fortalecimento na pesquisa\extensão com aquisição de materiais e equipamentos
para o desenvolvimento do conhecimento.
 Garantia na execução das ações do Plano de Metas vinculado a Extensão;

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

O campus Seabra almeja aprimorar ações afirmativas de acolhimento e compromisso
ético social do campus com os estudantes por meio das ações:

 Fortalecer e expandir o atendimento das necessidades dos estudantes quanto à
residência, alimentação, acompanhamento pedagógico, saúde e assistência social;
 Cobrar junto a Reitoria e a DGP.reitoria a convocação de profissionais para
composição da equipe multidisciplinar / saúde (médico, Assistente Social ,
enfermeiro,Pedagogo) para atender as necessidades dos estudantes;
 Garantia de Elaboração de Projetos que garantam o acesso a permanência e o
êxito dos discentes na instituição ,procurando combater e evitar a evasão escolar;
 Ofertar a “Noite no Cinema” com a promoção de filmes para comunidade
estudantil;
 Criar outras áreas de Convivência, Esporte, Lazer e Cultura para promover o
bem-estar dos estudantes, a exemplo: campo de futebol, quadra de voley (areia) e
mini-pista de atletismo, mini-academia ao ar livre;
 Ampliação das aquisições de materiais esportivos;
 Fortalecer e incentivar a monitoria como forma de diminuir a evasão e melhorar o
desempenho acadêmico;
 Melhorar o relacionamento da gestão do campus com os discentes , as famílias e
a comunidade procurando estabelecer um canal de atendimento para a resoluções
de problemas;
 Estimular as práticas esportivas no período Diurno/noturno com o
estabelecimento de campeonatos de futsal, voleibol, xadrez, dama, tênis de mesa,
atletismo, peteca e etc.;
 Incentivar discussões sobre o aprimoramento da residência estudantil;
 Instalar um programa de acolhimento aos estudantes pela promoção de festas, de
confraternizações, de boas vindas e de despedidas;



 Fortalecer e ampliar as ações do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades
Específicas (NAPNE);
 Ampliar a oferta de sinal de internet no campus, visando ofertar o acesso à
informação aos estudantes;
 Apoiar a participação de nossos estudantes para apresentarem trabalho em
eventos técnico científico;
 Ampliar o diálogo construtivo com as entidades de representação de estudantes
exemplo: Grémio Estudantil e Rede IFBA;

 Buscar garantir o respeito a diversidade e ao pluralismo de ideias;
 Buscar garantir a defesa em favor da justiça social e da eliminação de todas as
formas de preconceito;
 Garantia da democratização e da qualidade dos serviços prestados à comunidade
estudantil;

 Fortalecer e apoiar a participação estudantil em eventos, em articulação com
ensino, pesquisa e extensão;

 Melhoria no processo de comunicação com o segmento discente;

 Articulação com a diretoria academica e os professores de ED. Física para
realização de mais aulas praticas no Ginásio;

 Fortalecer o processo de acolhimento para os alunos portadores de necessidades
especiais;

 Incentivar a monitoria como forma de diminuir a evasão e melhorar o
desempenho acadêmico;

 Oferta de fardamento gratuito para os discentes aprovados no PAAE;

 Estimular e garantir a participação discente nos espaços deliberativos e
consultivos do campus.

 Incentivar e garantir junto a reitoria a participação dos discente no JIFBA, etapa
regional,estadual e nacional.

 Incentivar e garantir a participação dos discentes no JERPs,etapa regional e
estadual;

 Garantia na execução das ações do Plano de Metas vinculado a Assistência
Estudantil;


