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Apresentação 

 
A história da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica começou 

em 1909 quando o então presidente da República, Nilo Peçanha, criou 19 escolas de 

Aprendizes e Artífices que, mais tarde, deram origem aos centros federais de educação 

profissional e tecnológica (CEFETs) e a partir da Lei 11.892, de 29/12/2008, inaugura-se uma 

nova perspectiva com a criação dos Institutos Federais.  

Tida no seu início como instrumento de política voltado para as 'classes desprovidas', a 

rede federal se configura hoje como importante estrutura para que todas as pessoas tenham 

efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas. 

Foi na década de 1980 que um novo cenário econômico e produtivo se estabeleceu, 

com o desenvolvimento de novas tecnologias, agregadas à produção e à prestação de serviços. 

Para atender a essa demanda, as instituições de educação profissional vêm buscando 

diversificar programas e cursos para elevar os níveis da qualidade da oferta. 

Cobrindo todo o território nacional, a rede federal presta um serviço à nação ao dar 

continuidade à sua missão de qualificar profissionais para os diversos setores da economia 

brasileira, realizar pesquisa e desenvolver novos processos, produtos e serviços em 

colaboração com o setor produtivo. 

 
O Município de Camaçari 

O município de Camaçari pertence à Região Metropolitana de Salvador. Limita-se com 

os municípios de Lauro de Freitas, Simões Filho, Dias d'Ávila e Mata de São João. Com área de 

759,802 km², possuía em 2007 uma população estimada em 220.495 hab. (IBGE/2007), com 

densidade de 290,2 hab./km². Camaçari está a uma altitude de 36 metros, possui clima 

Tropical. O IDH deste Município é de 0,734 (PNUD/2000). 

O município de Camaçari encontra-se em uma situação privilegiada sob o ponto de 

vista geográfico, pois dista da capital a apenas 42 km. A principal atividade produtiva do 

Município é a industrial.  

A economia de Camaçari é baseada, hoje, no Pólo Petroquímico, que iniciou suas 

operações em 1978. Segundo Farias (2008), “o conceito de Pólo Petroquímico, de origem 

japonesa, introduzido pioneiramente no Brasil, em Camaçari, compreende a reunião de um 

conjunto de unidades produtivas numa mesma localização industrial, contemplando as 

seguintes atividades: petroquímicos; utilidades, manutenção e tratamento de efluentes”. 

O Pólo foi o primeiro complexo petroquímico planejado do País e o maior complexo 

industrial petroquímico integrado do Hemisfério Sul; são mais de 60 empresas químicas, 
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petroquímicas e de outros ramos de atividade como indústria automotiva, de celulose, 

metalurgia do cobre, têxtil, bebidas e serviços.  

O Pólo tem faturamento de aproximadamente US$ 14 bilhões/ano. Contribuição anual 

acima de R$ 700 milhões em ICMS para o Estado da Bahia. Responde por mais de 90% da 

arrecadação tributária de Camaçari, empregando 13.000 pessoas diretamente e 20.000 

pessoas através de empresas contratadas.  

A participação de Camaçari no Produto Interno Bruto baiano é superior a 30%. Na 

composição do PIB de Camaçari, as atividades industriais respondem por aproximadamente 

87% da geração de riquezas, cabendo às demais atividades os 13% restantes. 

Cabe ainda destacar que Camaçari abriga em seu território uma orla marítima com 42 

km de extensão de praias, com enorme potencial para o desenvolvimento de negócios 

imobiliários, atividades turísticas, seja de veraneio, lazer, entretenimento e outros (Farias, 

2008). 

Assim, afirma Farias (2008), “o processo de formação da atual estrutura produtiva de 

Camaçari, remonta de meados da década de 70, o que propiciou grandes mudanças no perfil 

da economia baiana, com significativos reflexos na estrutura urbana e demográfica do 

município. Este passa a ser o destino de um intenso fluxo populacional que acorre à área 

metropolitana de Salvador, que migra de outros estados e regiões, em direção a Camaçari, 

atraído pela busca de melhores oportunidades de trabalho”.  

Deste modo, Camaçari, que tem a segunda concentração demográfica da RMS, tornou-

se um centro industrial importante com a implantação do Pólo Petroquímico e de várias 

empresas com a montadora da FORD, mais recentemente nas indústrias de pneus 

Firestone/Brisdstone e Continental, no Pólo Plástico e na  Monsanto. Entretanto, há de se 

pontuar que os dados supracitados contrariam a realidade sócio-econômica local, pois grande 

parcela da população ainda sofre pela falta de acesso a bens e serviços e, sobretudo, pelo 

desemprego. Considerando-se como indicador de pobreza uma renda mensal familiar per 

capita inferior a meio salário mínimo, no ano de 2000, 41,10% das famílias residentes no 

Município, sobreviviam com esta receita. 

 
Educação – Ensino Médio e Profissionalizante 
 

Voltadas para o ensino médio, que constitucionalmente é responsabilidade do Estado, 

estão instaladas 10 escolas, sendo oito localizadas na área urbana e somente duas na área 

rural, e dessas 10 escolas, três são municipais e uma particular (BAHIA, 2004). 

Observa-se uma grande carência no fornecimento de ensino médio, pois o Município 

abriga dentro dos seus limites, apenas 10 escolas desta modalidade e uma população entre 15 
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e 19 anos da ordem de 20.529 habitantes – no ano 2000 –, faixa etária naturalmente 

demandante do ensino médio. 

Dos 351 docentes que lecionam no ensino médio regular e profissionalizante dos 10 

estabelecimentos existentes, 244 apresentavam licenciatura completa e 82 possuíam outro 

curso superior. Apenas 25 professores dispunham somente do nível médio. 

No ensino do 3º grau, o Município atualmente abriga duas instituições, a UNEB e a 

Faculdade Metropolitana de Camaçari (FAMEC), oferecendo nove cursos de graduação e oito 

de pós-graduação. 

A UNEB começou a funcionar no 2º semestre de 1998 com um curso, o de Ciências  

Contábeis. Formou a sua primeira turma em 2003/1, apenas 12 bacharéis. Atualmente oferece 

os cursos de Pedagogia, Ciências Contábeis e Direito e pós-graduação em Psicopedagogia e 

Psicomotricidade, totalizando 822 alunos matriculados. 

A Famec, instalada em 1998, oferece os cursos de Pedagogia, Administração de 

Empresas, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, Engenharia Mecatrônica e Direito. 

Além de Pós-graduação em: Gestão Educacional; Gerenciamento Ambiental; Metodologia do 

Ensino Superior; Gestão de Pessoas e Serviços; Logística Empresarial e Metodologia do 

Trabalho Científico e Formação do Profissional Pesquisador. 
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Panorama do Ensino Profissionalizante em Camaçari 
 

O ensino profissionalizante em Camaçari, até o ano de 2002, era basicamente 

disponibilizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), e estava 

concentrado nos cursos de Idiomas e Hotelaria e Turismo.  

Os cursos e treinamentos demandados pelas indústrias instaladas em Camaçari são 

supridos principalmente por Salvador e uma pequena parte por Simões Filho. Em 2003, foi 

inaugurado o Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia (CETEB), dirigido, até o ano 

de 2008, pela Associação Tecnológica Educacional de Camaçari (ATEC), entidade sem fins 

lucrativos, composta pelas seguintes organizações: PMC, Ford Motors Company do Brasil Ltda., 

Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC), Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), Associação Comercial e Industrial de Camaçari, Câmara de Dirigentes 

Lojistas (CDL) e Sindicatos de Trabalhadores. 

As ações do CETEB são orientadas pela Secretaria de Educação do Estado (SEC), através 

do Plano Estadual de Educação Profissional (PEP). As instalações do Ceteb dispõem de 10 salas 

de aulas e laboratórios para capacitação e formação técnica nas áreas de Eletrônica, 

Informática, Mecânica, Química, Mecânica Automotiva, Mecatrônica, Processos Industriais e 

Turismo Ecológico. 

 
1. O CEFET de Camaçari  

Origem 

A Unidade de Ensino de Camaçari é parte do Plano de Expansão II. O campus iniciou as 

suas atividades no dia 03 de Outubro 2007. No primeiro semestre do ano de 2008, iniciou as 

suas atividades acadêmicas com os cursos de Técnico em Informática e Eletrotécnica, nas 

modalidades Integrada e Subseqüente. No segundo semestre teve início a oferta do curso de 

Técnico em Informática na Extensão da Unidade, localizada na cidade de Dias D´Avila. 

Localização do Campus Camaçari: 
Endereço: Endereço: Av. Eixo Central s/nº - Centro 
Camaçari - Bahia — CEP: 42.800-000 
Telefax: (71) 3627-8942/ 3621-0708 / 3627-8642 
E-mail: camacari@ifba.edu.br 
Diretor: Afonso José de Sousa Alves Filho 
 
Localização do Núcleo Avançado de Dias D’Ávila 
Endereço: Av. Imbassahy, s/n - Chácara Santa Rita de Cássia 
Bairro: Imbassahy 
Dias D’Ávila - Bahia —CEP: 42.800-000 
Telefax: (71) 3625.7698 

E-mail: diasdavila@ifba.edu.br 
Coordenador: Risiberg Ferreira Teixeira 

mailto:camacari@ifba.edu.br
mailto:diasdavila@ifba.edu.br
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Situação Atual 

A unidade funciona hoje numa instalação provisória, cedida pela prefeitura, até o 

término das obras do prédio definitivo.  

Caracterização física geral do prédio provisório: 1 sala de professores; 2 salas de aula;1 

biblioteca; 1 cantina; 1 unidade de assistência médica; 8 laboratórios; 1 sala de Desenho; 9 

salas administrativas. 

 
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
Da Organização Geral 
 
A estrutura básica do IF Bahia / Campus Camaçari compreende: 
 
1. Diretoria Geral 
1.1. Gabinete da Diretoria Geral 
1.2 Conselho Escolar (a ser criado) 
1.3 Coordenação de Comunicação 
1.4 Coordenação de Gestão de Pessoas (a ser criado) 
1.5 Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação 
1.6 Diretoria de Administração e Planejamento 
 1.6.1 Coordenação de Aquisições  
 1.6.2 Coordenação de Documentação e Arquivo 
 1.6.3 Coordenação Gráfica (a ser criado) 
 1.6.4 Coordenação de Manutenção e Transporte (a ser criado) 
 1.6.5 Coordenação de Orçamento e Finanças (a ser criado) 
 1.6.6 Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado (a ser criado) 
 1.6.7 Coordenação de Planejamento (a ser criado) 
1.7 Diretoria de Ensino  

1.7.1 Departamento de Assistência Estudantil e Apoio ao Ensino (a ser criado) 
 1.7.1.1 Coordenação de Audiovisual (a ser criado) 
 1.7.1.2 Coordenação de Biblioteca 
 1.7.1.3 Coordenação de Registros Escolares 
 1.7.1.4 Coordenação de Serviço Médico e Psicológico 
 1.7.1.5 Coordenação Técnica Pedagógica 
 1.7.1.6 Coordenação Técnica de Serviço Social 

1.7.2 Departamento de Ensino (a ser criado) 
 1.7.2.1 Coordenação da Área de Ciências Exatas (a ser criado) 
 1.7.2.2 Coordenação da Área de Ciências Humanas (a ser criado) 
 1.7.2.3 Coordenação do Curso de Formação Inicial e Continuada com Ensino  
            Fundamental – FIC (a ser criado) 
1.7.2.4 Coordenação do Curso de Licenciatura em Química (a ser criado)

 1.7.2.5 Coordenação do Curso do Proeja (a ser criado) 
 1.7.2.6 Coordenação do Curso Técnico em Edificações (a ser criado) 
 1.7.2.7 Coordenação do Curso Técnico em Eletrotécnica 
1.7.2.8 Coordenação do Curso Técnico em Informática 
1.7.2.9 Coordenação do Núcleo Avançado de Dias D’Ávila 

1.7.3 Departamento de Integração Instituto-Empresa (a ser criado) 
1.7.4 Departamento de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação (a ser criado) 

1.7.4.1 Coordenação do Escritório Público de Engenharia (a ser criado) 
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As Diretorias serão exercidas por Diretores; o Gabinete da Diretoria Geral e os 

Departamentos, por Chefes; as Coordenações, por Coordenadores, todos nomeados, na forma 

da legislação em vigor. 

Os ocupantes dos cargos e funções previstos nesta Organização Administrativa serão 

substituídos, em suas faltas e impedimentos, por servidores por eles indicados e designados na 

forma da legislação pertinente. 

 
DA DIRETORIA GERAL 
 

À Diretoria Geral, como órgão executivo da administração superior, compete dirigir e 

implementar a política do IF Bahia / Campus Camaçari, nos planos administrativos, econômico-

financeiro, de ensino, pesquisa e extensão, em consonância com a legislação e diretrizes 

superiores. 

 
DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA DIRETORIA GERAL (CRIADOS) 

 
Ao Gabinete compete:  

Assistir o Diretor Geral em sua representação política e social, incumbindo-se das atividades de 

Comunicação Social, de Relações Públicas, do preparo e encaminhamento de expediente do 

Diretor Geral. 

 
À Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação compete: 

I. Propor a política geral de informática do IF Bahia Campus Camaçari; 

II. Planejar, organizar, executar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de 

informática do IF Bahia Campus Camaçari; 

III. Formular diretrizes gerais para absorção e alteração dos recursos computacionais de 

"Hardware" e "Software"; 

IV. Apoiar a administração do IF Bahia / Campus Camaçari e Núcleo Avançado de Dias 

D´Ávila, em assuntos relacionados com informática; 

V. Desenvolver sistemas administrativos e de apoio acadêmico para o IF Bahia / Campus 

Camaçari; 

VI. Desenvolver outras atividades na área de sua competência. 

 
À Diretoria de Administração e Planejamento compete:  

I. Coordenar, supervisionar e orientar os órgãos integrantes de sua estrutura básica; 

II. Orientar, coordenar, supervisionar e fazer executar serviços auxiliares, tais como: 

limpeza, recepção, vigilância e transporte; 
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III. Zelar pela preservação e manutenção do patrimônio institucional e das instalações 

físicas; 

IV. Constituir e orientar a Comissão de Planejamento; 

V. Desenvolver outras atividades na área de sua competência. 

 
À Diretoria de Ensino compete: 

I. Proporcionar as condições para o aperfeiçoamento contínuo do ensino em todos os 

seus níveis e com qualidade; 

II. Desenvolver estudos com vistas à elaboração de programas de pesquisa; 

III. Buscar a viabilização econômica ou tecnológica de projetos de pesquisas; 

IV.  Promover estudos visando à avaliação e a atualização dos currículos dos cursos; 

V.  Desenvolver estudos relativos à proposta de criação, suspensão e extinção de cursos, 

de acordo com as diretrizes nacionais da educação; 

VI.  Articular-se com os demais órgãos com vistas à consecução integrada dos objetivos 

Institucionais; 

VII.  Organizar o calendário acadêmico do IF Bahia / Campus Camaçari, para a devida 

aprovação; 

VIII.  Analisar proposta dos Coordenadores de Curso sobre a necessidade de pessoal 

docente e técnico-administrativo, encaminhando-as ao Diretor Geral; 

IX. Propor programas de desenvolvimento, capacitação e aprimoramento de pessoal; 

X. Propor normas complementares em matéria de ensino, pesquisa e extensão, 

sugerindo ou adotando medidas necessárias à sua execução; 

XI. Supervisionar o funcionamento regular dos órgãos integrantes da sua estrutura básica; 

XII. Estabelecer normas de elaboração de horário do corpo docente e os mecanismos de 

controle e acompanhamento; 

XIII. Analisar e aprovar a realização de eventos, programas e/ou projetos de órgãos 

integrantes da sua estrutura básica; 

XIV. Desenvolver outras atividades na área de sua competência. 

 
DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA DIRETORIA DE ENSINO (CRIADOS)   

À Coordenação de Biblioteca compete:  

I. Formar e desenvolver coleções, incluindo identificação, seleção, aquisição, 

organização, armazenagem, intercâmbio e descartes de material bibliográfico; 

II. Controlar o acervo bibliográfico, incluindo catalogação descritiva, descrição temática, 

controle de atividades, conservação e manutenção do material; 
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III. Prestar serviços de informação, documentação e comunicação a seus usuários, 

incluindo serviços tradicionais como empréstimo de material bibliográfico e uso de 

tecnologias avançadas como correio eletrônico e consultas a bancos de dados; 

IV. Administrar e gerenciar a organização, incluindo áreas de planejamento e avaliação 

pessoal, materiais, serviços gerais e administrativos; 

V. Disseminar a informação, visando oferecer serviços de qualidade, diversificados e 

atualizados, dentro dos mais novos padrões tecnológicos; 

VI. Desenvolver outras atividades na área de sua competência. 

 
À Coordenação do Curso Técnico em Eletrotécnica compete:  

I.Coordenar e supervisionar as atividades inerentes ao desenvolvimento curricular do 

Curso Técnico em Eletrotécnica; 

II.Promover meios para o contínuo aperfeiçoamento do currículo do curso Técnico em 

Eletrotécnica; 

III.Definir em conjunto com os Departamentos Acadêmicos, os programas integrantes do 

Curso; 

IV.Promover meios necessários para a produção, aperfeiçoamento e atualização dos 

recursos de ensino; 

V.Prestar orientação ao aluno sobre o desenvolvimento da sua vida acadêmica; 

VI.Supervisionar o desenvolvimento das atividades experimentais relativas às disciplinas 

do Técnico em Eletrotécnica; 

VII.Encaminhar a adaptação curricular do aluno, em conseqüência de processo de 

transferência; 

VIII.Promover integração curricular com vistas à consecução da interdisciplinaridade; 

IX.Articular-se com as coordenações de áreas, tendo em vista a consecução das 

atividades de laboratórios e oficinas, relacionadas com o curso; 

X.Fazer previsão dos recursos materiais necessários ao desenvolvimento das atividades 

do curso de Eletrotécnica; 

XI.Incentivar a integração dos docentes a programas de Pós-Graduação, a projetos de 

pesquisa e extensão, que contribua para melhoria e aperfeiçoamento do curso; 

XII.Convocar e presidir as reuniões do curso; 

XIII.Sugerir aos departamentos, o encaminhamento de cursos de reciclagem, 

aperfeiçoamento ou especialização no âmbito do curso Técnico em Eletrotécnica. 

XIV.Desenvolver outras atividades na área de sua competência. 
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À Coordenação do Curso Técnico em Informática compete: 

I.Coordenar e supervisionar as atividades inerentes ao desenvolvimento curricular do 

Curso Técnico em Informática; 

II.Promover meios para o contínuo aperfeiçoamento do currículo do curso Técnico em 

Informática; 

III.Definir em conjunto com os Departamentos Acadêmicos, os programas integrantes do 

Curso; 

IV.Promover meios necessários para a produção, aperfeiçoamento e atualização dos 

recursos de ensino; 

V.Prestar orientação ao aluno sobre o desenvolvimento da sua vida acadêmica; 

VI.Supervisionar o desenvolvimento das atividades experimentais relativas às disciplinas 

do Técnico em Informática; 

VII.Encaminhar a adaptação curricular do aluno, em conseqüência de processo de 

transferência; 

VIII.Promover integração curricular com vistas à consecução da interdisciplinaridade; 

IX.Articular-se com as coordenações de áreas, tendo em vista a consecução das 

atividades de laboratórios e oficinas, relacionadas com o curso; 

X.Fazer previsão dos recursos materiais necessários ao desenvolvimento das atividades 

do curso Técnico em Informática; 

XI.Incentivar a integração dos docentes a programas de Pós-Graduação, a projetos de 

pesquisa e extensão, que contribua para melhoria e aperfeiçoamento do curso; 

XII.Convocar e presidir as reuniões do curso; 

XIII.Sugerir aos departamentos, o encaminhamento de cursos de reciclagem, 

aperfeiçoamento ou especialização no âmbito do curso Técnico em Informática; 

XIV.Desenvolver outras atividades na área de sua competência. 

 
À Coordenação do Núcleo Avançado de Dias D’Ávila compete: 

I. Promover a interlocução teoria/prática no âmbito do curso, no qual o aluno esteja 

matriculado; 

II. Oportunizar o desenvolvimento da sociedade num espaço de produção e articulação 

de novos saberes nas várias áreas do conhecimento através de cursos para 

comunidade local;  

III. Aproximar de forma indissociável a comunidade ao IF Bahia; 

IV. Assegurar o envolvimento e a cooperação entre os corpos: discente, docente e técnico 

administrativo; 
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V. Promover a estruturação do local de trabalho para que o mesmo possa ser um local 

agradável para os estudos; 

VI. Incentivar o desenvolvimento dos discentes e docentes na busca de melhorar o ensino; 

VII. Divulgar o conhecimento para indústrias e empresas próximas ao Núcleo Avançado de 

educação; 

VIII. Coordenar as atividades dos profissionais ligados diretamente à Coordenação; 

IX. Desenvolver outras atividades na área de sua competência. 

 
À Coordenação de Registros Escolares compete: 

I. Promover a guarda de documentos escolares; 

II. Responsabilizar-se pela emissão de documentos relativos à vida acadêmica dos alunos; 

III. Elaborar e fornecer mapas, boletins e resultados de avaliações dos alunos; 

IV. Organizar as turmas e os respectivos diários de classe; 

V. Divulgar mapas de aferições do rendimento escolar dos alunos; 

VI. Planejar, organizar e executar a matricula dos alunos em cada período acadêmico; 

VII. Encaminhar aos setores competentes qualquer registro escolar que diga respeito à 

movimentação da vida acadêmica dos alunos; 

VIII. Acondicionar processos e pareceres sobre documentos dos alunos; 

IX. Assistir os professores na busca de informações acadêmicas dos alunos; 

X. Desenvolver outras atividades na área de sua competência. 

 
À Coordenação Técnica Pedagógica compete: 

I. Garantir a implementação do Projeto Político-Pedagógico desta Instituição, 

assegurando a participação da comunidade escolar durante todo o seu processo;  

II. Contribuir para uma relação dialógica entre os diversos agentes do processo ensino-

aprendizagem;  

III. Participar, juntamente com docentes, do planejamento e da definição de metodologias 

para que os objetivos propostos pelos cursos sejam plenamente alcançados; 

IV.  Elaborar projetos de intervenção, sempre que se fizer necessário, para a melhoria do 

processo educativo;  

V. Colaborar com docentes no desenvolvimento de projetos que integrem as diversas 

disciplinas;  

VI. Estimular a abordagem de temas transversais, que incluem Ética, Meio ambiente, 

Saúde, Pluralidade cultural, Orientação sexual, dentre outros, pelas diversas 

disciplinas; 
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VII.  Realizar atendimento individualizado aos discentes e encaminhar, quando necessário, 

para acompanhamento psico-social;  

VIII. Desenvolver outras atividades na área de sua competência. 

 

À Coordenação Técnica de Serviço Social compete: 

I. Pesquisa de natureza socioeconômica e familiar para a caracterização da população 

escolar; 

II. Elaboração e execução de programas de orientação sócio-familiar, visando prevenir a 

evasão escolar e melhorar o desempenho e rendimento do aluno e sua formação, 

para o exercício da cidadania; 

III. Articulação com instituições públicas, privadas, assistenciais e organizações 

comunitárias locais, com vistas ao encaminhamento de pais e alunos para 

atendimento de suas necessidades; 

IV. Realização de visitas domiciliares, com o objetivo de ampliar o conhecimento a cerca 

da realidade sócio-familiar do aluno, de forma a assisti-lo e encaminhá-lo 

adequadamente; 

V. Elaboração e desenvolvimento de programas específicos nas escolas onde existem 

classes especiais. 

VI. Atuar na Assistência Estudantil, por meio do PAE (Programa de Assistência ao 

educando), realizando o processo de seleção dos bolsistas e seu acompanhamento 

nas modalidades de Bolsa Aprendizagem, Auxílio Financeiro e Isenção de Taxas 

Acadêmicas; 

VII. No acompanhamento sócio-pedagógico, priorizando os Conselhos de Classe e 

estudantes em situação de Exercício Domiciliar (no caso de comprovada 

necessidade de afastamento do espaço escolar por questões de doença). 

VIII. Participação, em equipe multidisciplinar, da elaboração de projetos que visem prevenir 

a violência, o uso de drogas e o alcoolismo, bem como que visem prestar 

esclarecimentos e informações sobre doenças infectocontagiosas e demais 

questões de saúde pública; 

IX. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

X. Desenvolver outras atividades na área de sua competência. 

 
À Coordenação de Serviço Médico e Psicológico compete: 
 

I. Realizar atendimento e consultas de pacientes; 

II. Diagnosticar, avaliar e planejar tratamento de pacientes; 
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III. Implementar ações para promoção da saúde; 

IV. Prestar assistência ao paciente em conformidade com as boas práticas, normas e 

procedimentos de biossegurança; 

V. Realizar ou assessorar atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

VI. Participar de perícias, auditorias e sindicâncias médicas conforme necessidade do 

setor. 

VII. Assistir os alunos dando-lhes a orientação necessária, promovendo e realizando 

atividades de integração; 

VIII. Realizar dinâmicas e grupos de discussão com os alunos, de acordo com as demandas 

discentes ou docentes; 

IX. Prestar atendimento de escuta emergencial aos alunos; 

X. Identificar causas de baixo rendimento escolar e/ou alterações drásticas no 

comportamento, sugerindo intervenções;  

XI. Elaborar hipóteses diagnósticas e avaliar distúrbios emocionais, mentais e de 

adaptação social, sugerindo encaminhamentos; 

XII. Encaminhar o aluno à assistência psicológica ou de outra ordem específica, quando se 

fizer necessário; 

XIII. Prover orientações às famílias dos alunos com dificuldades de integração, de 

aprendizado ou de ordem psicológica, quando possível; 

XIV. Promover programas de divulgação, informação e orientação profissional; 

XV. Desenvolver atividades com os alunos visando à melhoria do seu aprendizado e os 

crescimentos pessoal e interpessoal; 

XVI. Desenvolver outras atividades na área de sua competência. 
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DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
(CRIADOS) 

 
À Coordenação de Aquisições compete: 

I. Receber, classificar e processar os pedidos de compra de material e contratação de 

serviços; 

II. Promover estudos periódicos junto ao almoxarifado, para fixar e manter o estoque 

mínimo de materiais de uso comum; 

III. Elaborar calendário anual de fixação de datas, para o recebimento dos pedidos de 

aquisição de materiais e serviços;  

IV. Elaborar e formalizar os processos administrativos destinados a licitação, dispensa e 

inexigibilidade; 

V. Propor a aplicação de multas e outras penalidades aos fornecedores de serviços e 

material quando couber; 

VI. Desenvolver outras atividades na área de sua competência. 

 

À Coordenação de Documentação e Arquivo compete: 

I. Abertura e controle de processos para servidores e discentes; 

II. Controle de envio de malote (entrada e saída de todos os tipos de documentos e 

processos); 

III. Coleta e entrega de documentos internos e externos aos seus respectivos 

destinatários; 

IV. Controle de envio de correspondências (AR, SEDEX E SIMPLES); 

V. Administração dos contratos e despesas com postagem (ECT); 

VI. Gerenciamento do uso das chaves do Campus; 

VII. Organização dos usuários para uso do veículo institucional; 

VIII. Registro de toda movimentação dos itens acima citados. 

IX. Prestar orientação técnica na organização da documentação do Campus;  

X. Promover a transferência e recolhimento dos documentos, que já não sejam objeto de 

uso frequente, independente de sua forma física, preservando o valor histórico, 

jurídico, patrimonial, técnico, acadêmico e administrativo;  

XI. Possibilitar o acesso às informações administrativas e acadêmicas produzidas no 

âmbito do IF Bahia / Campus Camaçari; 

XII. Orientar os usuários na consulta e empréstimos de documentos, conforme autorização 

prévia dos setores e coordenações, cuja documentação foi transferida;  

XIII. Elaborar e divulgar o acervo por meio de instrumentos de pesquisas; 
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XIV. Desenvolver outras atividades na área de sua competência. 

 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES 

 
São atribuições do Diretor Geral: 

I. Dirigir o IF Bahia / Campus Camaçari assegurando o cumprimento da legislação em 
vigor; 

II. Prover as funções comissionadas e gratificadas do IF Bahia / Campus Camaçari, na 
forma da legislação em vigor; 

III. Dar posse e dispensar os ocupantes mencionados no item anterior, na forma da 
legislação em vigor; 

IV. Aprovar os manuais de organização de serviço e respectivas normas; 
V. Desempenhar outras funções delegadas pelo/a Reitor/a. 

 
Ao Chefe do Gabinete da Diretoria Geral incumbe: 

I. Assistir o Diretor Geral no desempenho de suas funções e incumbir-se do preparo de 
seu expediente; 

II. Preparar, encaminhar e revisar os atos administrativos e normativos encaminhados à 
assinatura ou aprovação do Diretor Geral 

III. Controlar o recebimento e encaminhamento do expediente do Gabinete; 
IV. Manter a necessária articulação com os demais campi e órgãos do Instituto Federal da 

Bahia; 
V. Coordenar os pedidos de audiência e despacho com o Diretor Geral; 
VI. Prestar assistência ao Diretor Geral em sua representação política e social; 
VII. Desempenhar outras funções delegadas pelo Diretor Geral. 

 
Aos Diretores, Coordenadores e Chefes de Departamento incumbe: 

I. Dirigir, orientar, coordenar, supervisionar e avaliar a execução dos trabalhos das 
unidades de que sejam titulares; 

II. Assistir o chefe imediato em assuntos pertinentes à sua área de competência; 
III. Opinar sobre assuntos de suas respectivas unidades e que dependam de decisão 

superior; 
IV. Apresentar aos superiores imediatos, relatórios das atividades desenvolvidas; 
V. Propor a adoção de medidas que usem a racionalização dos métodos e processos 

administrativos; 
VI. Propor ao Diretor Geral a admissão, exoneração, dispensa ou demissão do pessoal de 

sua unidade, mediante os procedimentos e normas legais instituídas; 
VII. Propor a alocação de recursos financeiros, materiais e humanos, necessários ao 

cumprimento dos objetivos estabelecidos nos programas, projetos e atividades a 
cargo da unidade sob sua direção ou chefia; 

VIII. Exercer outras atividades relacionadas ao exercício do cargo ou delegadas pela Direção 
Geral do IF Bahia / Campus Camaçari.  
 

Aos Assistentes incumbe: 
I. Assistir os Chefes imediatos; 
II. Exercer outras atividades relacionadas ao exercício do cargo ou delegadas pela Chefia 

imediata, ou ainda, pela Direção Geral do IF Bahia / Campus Camaçari.  
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Composição atual do Quadro de Pessoal Efetivo: 
 

O quadro de Pessoal do campus Camaçari atualmente é constituído por Docentes e 

Técnico-Administrativos conforme tabelas abaixo: 

 
Tabela 1 

COMPOSIÇÃO GERAL DO QUADRO DE PESSOAL 
Novembro/2009 

DOCENTES 36 

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 33 

TOTAL 69 

 
Tabela 2 

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DOCENTE POR TITULAÇÃO 
Novembro/2009 

TOTAL 

GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO PÓS-DOUTORADO 

15 08 11 02 — 36 

 
Tabela 3 

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DOCENTE POR REGIME DE TRABALHO 
Novembro/2009 

DE 40h 20h TOTAL 

35 01 — 36 

 
Tabela 4 

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMNISTRATIVO POR NÍVEL 
Novembro/2009 

SUPERIOR 12 

MÉDIO 21 

TOTAL 33 

 
Tabela 5 

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMNISTRATIVO POR NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE - Novembro/2009 

TOTAL 

ENSINO MÉDIO GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO 

09 17 07 — — 33 
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Jornada Pedagógica 

 
A Jornada Pedagógica do IFBA, campus de Camaçari, tem como objetivo fundamental 

propiciar aos docentes e demais profissionais ligados a área acadêmica, momentos de 

planejamento, reflexão e reavaliação das suas práticas, para que se possa, gradualmente, 

consolidar o projeto político pedagógico da Instituição, fortalecendo as ações que visem à 

implementação da Transversalidade e a Política de Inclusão.  

 
A metodologia utilizada pauta-se em palestras temáticas, exibição de filmes, mesas redondas, 
discussões em grupos para definição de programas e projetos e apresentação dos trabalhos 
realizados. 
 
Programas e Projetos para atendimento aos Servidores. 

 
Serviço Médico e Psicológico 

 Proporcionar assistência médica e de enfermagem a comunidade do campus prestando 

atendimento a nível ambulatorial e encaminhamento aos serviços de saúde 

especializados em situação de emergência e/ou quando se fizer necessário;  

 Proporcionar assistência psicológica aos discentes, prestando atendimento de escuta 

eventual, provendo orientações e encaminhando a outros profissionais quando se fizer 

necessário;  

 Melhorar a qualidade de vida da comunidade através dos seguintes programas: 

 

Programa de Atenção à Saúde do Servidor – Tem como objetivo prover apoio as ações de 

atenção à saúde do servidor conforme Decreto nº 6.856, de 25 de maio de 2009. 

Programa de Saúde do Adolescente – Tem como objetivo contribuir para a promoção da 

saúde integral do adolescente, favorecendo no processo geral de crescimento e 

desenvolvimento, elaborando ações voltadas à saúde, abordando temas como estresse, 

sexualidade, saúde bucal, prevenção de acidentes, dentre outros, junto com outros setores da 

Instituição; 

Programa de Prevenção e Controle da Pressão Arterial – Tem como objetivo reduzir a 

incidência da Hipertensão Arterial Sistêmica através da prevenção e controle da doença. 

Programa de Imunização – Tem como objetivo prevenção e controle das doenças redutíveis 

pela vacinação (Tétano e Hepatite). Estas ações pertinentes ao programa de imunização são 

desenvolvidas em parceria com a Secretaria de Saúde/Vigilância Epidemiológica do Município. 
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Corpo Discente 

 
Divulgação sobre os Cursos do IF- Camaçari para a Comunidade. 

Serão realizadas apresentações sobre os Cursos e formas de atuações no mercado de 

trabalho. Essa Palestra será amplamente divulgada nas escolas do Município e do seu entorno. 

Deverá ser realizada antes do período de inscrições e em local de fácil acesso aos estudantes. 

 
Formas de Ingresso 
 

O ingresso dos estudantes nos cursos técnicos é realizado através de Processo Seletivo 

Classificatório, constituído por prova de múltipla escolha. A avaliação é composta de 

conteúdos programáticos pertinentes ao Ensino Fundamental, do 5º ao 8º séries, para a 

modalidade integrada, e conteúdos vistos durante o Ensino médio, para a modalidade 

Subseqüente. O objetivo dessa avaliação é o de verificar as competências e habilidades do 

candidato de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

A periodicidade do Processo Seletivo é anual e tem o objetivo de classificar os 

concorrentes dentro do número de vagas oferecidas por curso, tanto no integrado, como no 

Subseqüente, conforme o edital, que ainda prevê:  

 Prazos de inscrição,  

 Critérios de classificação; 

 a documentação exigida e apresenta demais informações. 

 

Programas e Projetos para atendimento aos discentes. 

 Tutoria individual – O objetivo é oferecer aos discentes mecanismos de melhoria do 

processo de aprendizagem. Os programas de reforço são mais pontuais e estão 

relacionados às dificuldades de compreensão de determinados pontos das disciplinas. 

 Atendimento ao Aluno – ATA – Horário disponibilizado pelos professores para 

atendimento ao aluno, individual ou em pequenos grupos. O horário de ATA também 

poderá ser utilizado para atividades de Recuperação Paralela e para atendimento de 

pais e responsáveis por alunos. 

 
Atendimento aos responsáveis por alunos:  
 

 Atendimento da Coordenação Pedagógica aos responsáveis por alunos - Destina-se a 

prestar esclarecimentos e orientações sobre assuntos acadêmicos. Será realizado pelo 

pedagogo(a), mediante agendamento prévio. 
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 Atendimento  do Serviço Social e do Serviço Médico aos responsáveis por alunos - O 

Serviço Social, o Serviço Médico e Psicológico, igualmente, realizarão atendimento aos 

responsáveis, sempre que solicitados ou, ainda, quando entenderem que este 

procedimento é essencial para a compreensão de fenômenos observados nos discentes. 

 
Programa de Pesquisa Psicossocial 
 

Tem como objetivo conhecer a realidade da comunidade do IFBA – Campus Camaçari, 

utilizando diversos recursos metodológicos para identificar aspectos relevantes – sociais, 

econômicos, psicológicos, culturais, entre outros – que influenciem no processo ensino-

aprendizagem, proporcionando um melhor direcionamento do trabalho. 

 
Programa de Orientação e Informação 
 

Possui o objetivo de proporcionar divulgação, informação e orientação voltados para a 

comunidade do IFBA, abordando temas relevantes ao desenvolvimento psicossocial, como 

direitos sociais, orientação vocacional, dificuldades de aprendizagem, entre outros. 

 

Programa de Formação Integral dos Estudantes 

 

Tem como objetivo promover e ampliar a formação integral dos estudantes, visando a 

formação crítica do cidadão e seu crescimentos pessoal e interpessoal, por meio de atividades 

e eventos de caráter sócio-educativos e/ou de integração, entre outros. 

 

Programa de Apoio Financeiro 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia tem como principal 

programa de apoio financeiro o Programa de Assistência ao Educando (PAE). Este engloba a 

concessão de Auxílio Financeiro, Bolsas de Aprendizagem e Isenção de Taxas Acadêmicas em 

1ª via a alunos de comprovada carência socioeconômica, devidamente matriculados no IFBA, 

vinculados aos cursos de Nível Médio, Técnico e Superior, como também aos da Educação para 

Jovens e Adultos. As Bolsas de Aprendizagem estarão vinculadas aos Projetos de Incentivo à 

Aprendizagem – PINA, elaborados pelos setores ou coordenações deste Instituto. 

Este Programa está presente  em todos os Campi e tem como principais objetivos: 

possibilitar, mediante recursos próprios do IF-BA, a concessão de Bolsas Estágio a alunos de 

comprovada carência sócio-econômica devidamente matriculados nesta instituição, visando o 

incentivo aos estudos e à pesquisa; incentivar a participação dos alunos em atividades que 
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possibilitem a complementação da aprendizagem, através do engajamento em Projetos de 

Incentivo à Aprendizagem; proporcionar, ao aluno bolsista, atividades que possibilitem o seu 

crescimento pessoal e profissional, estimulando o desenvolvimento de competências e 

habilidades voltadas para o mundo do trabalho e da pesquisa; fornecer, mediante 

comprovação prévia de carência sócio-econômica por parte do aluno, e após ser selecionado 

dentre os demais classificados, Auxílio Financeiro eventual para a aquisição de materiais 

escolares e serviços que possibilitem ao mesmo efetiva execução de suas atividades 

acadêmicas; isentar os alunos de baixa renda do pagamento das taxas acadêmicas em 1° via, 

regulamentando pela Resolução n° 01 de 09 de Fevereiro de 2004.  

 O PAE está em consonância com a legislação vigente, tanto a Constituição Federal 

(1988) e a Lei de Diretrizes e Bases (1996) quanto a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS 

(1993), tendo como princípios a garantia da igualdade de condições de acesso e permanência 

na escola e compreendendo a Assistência Social como direito do cidadão e dever do Estado. 

 O recurso financeiro destinado ao atendimento do Programa fica limitado ao 

montante do crédito orçamentário previsto no Elemento de Despesa n° 339018. A concessão e 

o número de vagas anuais estão vinculados aos recursos financeiros destinados ao Programa 

de Assistência ao Educando. Portanto cada Campus tem um número limitado de bolsistas.  

 No Campus Camaçari o PAE está sendo desenvolvido desde o ano de 2008, já que 

não houve viabilidade de realização no ano da implantação da Instituição em 2007. Em 2008 

foram atendidos 06 (seis) estudantes com as bolsas do PINA e em 2009 este número ampliou-

se para 12 (doze).  No entanto, este número ainda não atende a demanda institucional que é 

crescente. 

 Portanto, de acordo com as demandas contínuas apresentadas pelos discentes, 

especialmente, nos atendimentos do Serviço Social, identificou-se a necessidade urgente de 

ampliação desse Programa e até mesmo da sua inclusão em uma Política de Assistência 

Estudantil da Instituição (ainda em fase de construção), para aumentar o número de 

estudantes atendidos nas modalidades já existentes e garantir a criação de novas 

modalidades: auxílio moradia, alimentação, transporte e outras que estão sendo analisadas, 

visando garantir a permanência dos estudantes e a conclusão do curso, na perspectiva de 

inclusão social, formação ampliada, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de 

vida. 
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PROJETOS TRANSDISCIPLINARES 

Abordagem Conceitual 
 

Segundo Nicolescu (1999), a transdisciplinaridade, conforme o próprio prefixo “trans”, 

refere-se àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes 

disciplinas e além de qualquer disciplina.  

Diante do exposto acima, ao se trabalhar com a transdisciplinaridade busca-se superar 

o conceito de disciplina, trabalhando-se, efetivamente, em torno de um tema/objetivo 

comum, através dos diversos olhares das áreas do conhecimento que estarão envolvidas. 

 
Objetivos - Suplantar a visão fragmentada do conhecimento, apontando para uma abordagem 

sistêmica e transdisciplinar.  

 
Atividades desenvolvidas: Projetos; Seminários Transdisciplinares; Mostra de Filmes com 

debates envolvendo as várias áreas do conhecimento; Atividades de Campo e outras.  

 
Abrangência das Atividades: Os projetos devem propor iniciativas que transcendam o 

ambiente escolar, privilegiando o bairro no qual o Campus está inserido, assim como as 

comunidades nas quais residam alunos. 

 
Projetos Pedagógicos Inovadores 

Caberá a equipe técnico-pedagógica do Departamento de Ensino – DEPEN, com apoio das 

coordenações dos cursos, a definição sobre as práticas pedagógicas inovadoras a serem 

implementadas, de forma a possibilitar o processo de desenvolvimento das competências e 

habilidades, previstas nos Planos de Cursos, como também a adequação das atividades 

desenvolvidas, ao longo do curso, ao contexto tecnológico de cada área de formação. 

 
Políticas de Educação Inclusiva e Estímulos à permanência  

Serão consideradas Ações e Programas para a consolidação de uma política voltada para a 

inclusão e permanência de alunos. 

 
 Área acadêmica: Ações / Programas 

Serão consideradas metas a implantação de uma política voltada para a inclusão e 

permanência de alunos. 

 •Apoio pedagógico – atendimento aos discentes pelo corpo pedagógico. 

 •Benefícios sociais; 

 •Apoio Psicólogo – Não se trata de psicoterapia, mas de um acompanhamento. Caso 
haja necessidade, o (a) aluno (a) será encaminhado para atendimento clínico. 
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 Projeto Pedagógico contemporâneo com instrumentos que favorecem a aprendizagem; 

 Os Conselhos escolares; 

 Desenvolvimento de atividades esportivas e culturais; (Assessoria de Comunicação) 

 Práticas de ensino inovadoras; 

 Oficinas de nivelamento: este programa tem como objetivo trabalhar conteúdos 
disciplinares, que são pré-requisitos básicos para o desenvolvimento do conhecimento, 
principalmente das disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa. As oficinas, em 
geral, ocorrem de quinze dias (ampliar a duração) a uma semana, antes do inicio do ano 
letivo. 

 Parceria do Departamento de Ensino com os professores: Encaminhamento ao setor 
Social de alunos com excesso de faltas ou com baixo rendimento acadêmico. Após 
triagem, a Assistente social fará os encaminhamentos a outros setores, conforme o 
problema diagnosticado. 

 
 

Atendimento ao portador de necessidades especiais – Área acadêmica 
 

A educação inclusiva implica mudanças significativas, em vez de se pensar no aluno 
como a origem do problema exigindo que o mesmo se ajuste aos padrões da 
instituição de ensino para aprender com os demais, coloca-se como desafio as 
instituições que criem condições para atender com qualidade a diversidade dos seus 
alunos. Reconhecendo os alunos portadores de necessidades especiais como cidadãos 
com direito de estarem integrados na sociedade.  

 
No âmbito educacional o espaço, seus equipamentos e materiais pedagógicos 

devem ser adaptados para atender bem esse público. O ambiente acadêmico deve 
adequar-se tanto no plano físico como nas relações entre pessoas. Destacam-se como 
ações a serem implementadas com vistas à inclusão dos alunos portadores de 
necessidades especiais:  

 
 Aquisição de materiais didáticos adequados as necessidades educacionais 

especiais que proporcionem ao aluno meios de acesso ao currículo. 
 

 Promoção de eventos sobre a temática da inclusão a fim combater atitudes 
discriminatórias, criar ambiente acolhedor trazendo informações para a 
comunidade acadêmica sobre a inclusão de portadores de necessidades 
especiais.  

 

 Parcerias e intercâmbios com instituições e organizações que possuam 
experiências de escolarização inclusiva a fim de divulgar os recursos, serviços e 
cursos existentes, difundir experiências de educação inclusiva, prestação de 
apoio e orientação as ações a serem desenvolvidas na instituição no 
atendimento das necessidades educativas dos alunos portadores de 
necessidades especiais. 

 

 Formação de professores e servidores sobre inclusão de portadores de 
necessidades especiais através da realização de cursos. 
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 Criação e operacionalização de um Núcleo de Apoio aos Portadores de 

Necessidade Especiais (NAPNE). 

 
 
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
 Princípios metodológicos 

Dentre os princípios e diretrizes em que se baseia o projeto político-pedagógico do IF-

Camaçari, destaca-se aqueles que promovem uma Política de Inclusão, o respeito à 

diversidade e a valorização dos aspectos sociais, culturais e econômicos do município de 

Camaçari.  

As atividades acadêmicas realizadas, desde que atendam a base curricular 

estabelecida, devem ser definidas a partir de uma metodologia participativa, baseada no 

diálogo e no consenso.  

Estimulam-se as iniciativas dos discentes na busca pelo conhecimento, propiciando, 

assim, a sua gradual autonomia.  

O princípio de organização curricular do IF-Camaçari prevê a articulação do ensino com 

a pesquisa e a extensão. Propõe ainda o trabalho com eixos transversais e com disciplinas, que 

articulam conteúdos teóricos e práticas investigativas, a partir do primeiro ano. 

 
Processos de avaliação 
 

A LDB em seu artigo 24, V, determina que a avaliação do trabalho escolar seja contínua 

e cumulativa, devendo ser dada prioridade para os aspectos qualitativos, de forma que 

prevaleça o desempenho do aluno ao longo do ano, sobre o de uma eventual prova final.  

Sant`Anna (1995, p.30), entende que o processo de avaliação tem uma abrangência 

ainda maior, pois está além do domínio cognitivo demonstrado pelo aluno. Na visão da autora,  

“a avaliação é um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e analisar 

as modificações do comportamento e rendimento do aluno, do educador, do sistema, 

confirmando se a construção do conhecimento se processou, seja este teórico (mental), ou 

prático”.  

Portanto, conclui-se que a avaliação deve ter o objetivo mais de corrigir rumos e 

desacertos, do que de meramente de classificar. 

O processo de avaliação da aprendizagem do IF-Camaçari respeitará as diretrizes definidas 

pela ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA, considerando como elementos passiveis de avaliação: 

 as atividades individuais e em grupo, como: pesquisa bibliográfica, demonstração 

prática e apresentação em seminários; 
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 pesquisa de campo, elaboração e execução de projetos; 

 provas escritas e/ou orais: individual ou em equipe; 

 produção científica, artística ou cultural. 

Para o Curso da Modalidade Integrada, conforme o documento da Organização 

Didática, os estudos de recuperação serão oferecidos, de preferência, paralelos ao período 

letivo, para os casos de rendimento escolar inferior a 6,0 (seis). 

 Programa de acompanhamento de egressos  

Pretende-se desenvolver o programa: “Jóias da Casa”, após a formatura da 1ª Turma e, 

paralelamente, implantar um sistema de acompanhamento de egressos, com banco de dados, 

que possibilite a análise de aspectos como: índice de inserção no mercado de trabalho, faixa 

salarial, índice de empregabilidade e nível de satisfação dos egressos com o IF-Camaçari. 

 
Licenciatura em Química (02 turmas x 40 alunos/turma). 2010.2 ou 2011 
Oferta do Curso Superior de Licenciatura em Química 
 

A partir de 2011 será implantado o curso de Licenciatura em Química no IFBA, Campus 

Camaçari, a fim de atender a lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, que na seção II, art. 6º, 

inciso VI, estabelece como finalidade dos novos Institutos Federais “a oferta do ensino de 

ciências, em geral e de ciências aplicadas, em particular”, e na seção III, art. 7º inciso VI, alínea 

b, aponta como objetivo dos Institutos “ministrar em nível de educação superior: cursos de 

licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação 

de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciência e matemática, e para a 

educação profissional”. 

A escolha pela Licenciatura em Química baseou-se na grande carência que há desses 

profissionais na rede pública estadual de ensino. Além da falta de professores nessa área, 

aqueles que lecionam não possuem, em sua maioria, a formação adequada para exercer a 

profissão. É de interesse, portanto, contribuir com a oferta do curso de licenciatura, a fim de 

capacitar o corpo docente que já atua em ensino de química na educação básica. Para tanto, 

será disponibilizado um total de 25 % das vagas ofertadas aos professores vinculados à rede 

pública de ensino que desejam se qualificar. 

O ambiente socioeconômico próximo ao IFBA Camaçari, marcado pela presença de 

pólos industriais, como o Pólo Petroquímico de Camaçari, o Pólo Plástico e o Complexo Ford 

também aponta a importância de se formar maior contingente de profissionais da área de 

Química. Segundo consulta realizada a diversas empresas do pólo, há interesse na absorção de 

profissionais de Química, mesmo licenciados, para atuar em áreas industriais de produção e 

pesquisa. 
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Diante desses aspectos, optou-se pela oferta do Curso de Licenciatura em Química no 

IFBA Camaçari, e o ingresso no mesmo ocorrerá, em geral, através de concurso vestibular, 

sendo oferecidas 40 vagas para o primeiro semestre de 2011 e 40 vagas para o segundo 

semestre de 2011. Lembrando-se que, desse total, 20 vagas serão reservadas para professores 

da rede pública de ensino. 

 
 
Estratégias e meios de comunicação interna e externa 

A potencialização das ações comunicacionais tem sido uma escolha cada vez mais freqüente 

das instituições públicas para auxiliar no alcance dos seus objetivos. Isso porque “la 

comunicación corporativa (comunicación institucional o relaciones públicas), es aquella que se 

dedica a crear, promover y mantener la imagen de la empresa o instituición, así como de 

establecer relaciones amistosas y de cooperación entre la organización y sus públicos internos, 

externos y especiales”. (CORELLA, 1998, p. 168) 

O principal desafio das instituições públicas é ser base para a cidadania, colaborando para um 

direito essencial para seus respectivos públicos estratégicos: o direito à informação. “A 

comunicação deve ser entendida como um dever da administração pública e um direito dos 

usuários e consumidores do serviço. Sonegar tal dever e negar este direito é um grave erro das 

entidades públicas”. (TORQUATO, 2004, p. 122) Por isso, as ações de comunicação são 

primordiais para que se acabe com os entraves históricos associados ao serviço público, seja 

utilizando os canais tradicionais (jornais, folders, campanhas publicitárias) ou alternativos 

(programas em comunidades, formação de conselhos e comissões, visitas monitoradas), por 

exemplo. 

A comunicação corporativa trabalha a disseminação de informações, o relacionamento com 

públicos estratégicos, a formação de valores e cultura organizacional, e a sensibilização para 

realização de ações. Neste contexto, é possível reconhecer que uma instituição pode realizar 

dois processos de comunicação distintos, mas dependentes entre si. A comunicação externa, 

um dos processos, é referente à projeção da imagem da organização, sendo uma poderosa 

ferramenta para a instituição dialogar com a sociedade, dar satisfação de seus atos e conhecer 

expectaivas. Ou seja, é um instrumento fundamental para construir e solidificar sua imagem. 

Já o outro processo, definido como comunicação interna, é responsável pelo fluxo de 

informação dentro da organização que estrutura sua identidade e cultura. “Através da 

instância da cultura organizacional é possível captar a lógica das relações internas, suas 

contradições, suas mediações, para melhor compreender os estágios administrativos, os 

sucessos e fracassos organizacionais e as facilidades ou dificuldades impostas às mudanças 
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institucionais”. (CURVELLO, 2002, p. 11) A comunicação interna tem papel fundamental na 

criação da cultura colaborativa. Considera-se boa a comunicação de uma instituição, quando 

se define objetivos claros, busca-se recursos humanos adequados às tarefas a serem 

executadas, empenha-se na motivação das pessoas, identifica-se e compartilha as estratégias 

mais adequadas para atingir os fins visados e, ainda, avalia e divide resultados. 

Para que esses processos possam ser eficazes, torna-se imprescindível a valorização do fator 

humano. O indivíduo está diretamente associado à razão de existir e à lógica de 

funcionamento da instituição, por compartilhar a cultura e ajudar a fortalecer sua imagem e 

identidade. Justamente por lidar com os públicos e com a construção de mensagens, a 

comunicação precisa estar direcionada para esse fator humano. Não por acaso, o passo 

fundamental para delinear todo plano de comunicação é a identificação dos públicos internos 

e externos, a fim de direcionar melhor as estratégias da instituição.  

No âmbito educacional público, por exemplo, torna-se imprescindível o levantamento dos 

perfis dos grupos que serão trabalhados nas ações comunicacionais, uma vez que as 

instituições de ensino atuam de forma decisiva na vida das pessoas ao ter como alguns dos 

seus principais objetivos a formação de indivíduos, a manutenção de uma imagem creditiva e 

transparente, e a constituição de valores para os alunos, familiares e comunidade em geral. “A 

comunicação institucional está intrinsecamente ligada aos aspectos corporativos institucionais 

que explicitam o lado público das organizações, constrói uma personalidade creditiva 

organizacional e tem como proposta básica a influência político-social na sociedade onde está 

inserida”. (KUNSCH, 2003, p. 164) 

Para desenvolver as estratégias de comunicação do IFBA Campus Camaçari – que é o caso em 

questão –, estão sendo considerados os seguintes públicos: corpo discente, corpo docente, 

técnicos administrativos, familiares, comunidade de Camaçari e das regiões próximas, órgãos 

da prefeitura e seus respectivos responsáveis, potenciais empresas para absorção dos alunos 

através de estágios ou empregos, unidades do IFBA, terceirizados, comércio local, 

fornecedores e instituições sociais (ONG's, associações de bairro, programas sociais etc.). 

Com a finalidade de trabalhar estes públicos, logo abaixo são estabelecidas as estratégias de 

comunicação interna e externa para o IFBA Campus Camaçari. 

 Identidade visual: os símbolos, grafismos e imagens dizem muito sobre a instituição, pois 

transmitem valores e sentimentos. A preservação de sua padronização, também permite 

que seja mantida a unidade institucional, a exemplo do próprio IFBA Campus Camaçari, 

que mesmo possuindo uma identidade própria, deve se manter fiel ao IFBA. As 

características essenciais da identidade visual devem ser potencializadas – a fim de 

fortalecer a logomarca – através da utilização de impressos com as características 
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corporativas, sinalização das vias internas e externas do Campus e atualizar a 

identificação da fachada e setores.  

 Peças gráficas informativas: acompanhar e apoiar a produção de peças gráficas 

informativas das ações de sensibilização de alunos, professores, técnicos administrativos 

e comunidade. 

 Murais de avisos: instalação de murais de avisos padronizados e voltados para alunos, 

professores e técnicos administrativos, com a finalidade de criar pontos de informação 

fixos e oficiais, bem como de disponibilizar um canal para a manifestação de opiniões 

distintas, a exemplo de manter um espaço exclusivo para os alunos (sempre 

acompanhados por um tutor). O recurso dos murais possibilita que as informações 

fiquem concentradas e reduz a necessidade de afixar cartazes nas paredes da 

instituição. 

 Newsletter: A fim de reduzir os custos com impressão de veículos de comunicação, será 

criada uma newsletter – como meio oficial e periódico – para divulgação das 

informações do Campus para os técnicos administrativos, alunos, professores, pessoas 

estratégicas (como autoridades, representantes de instituições sociais, familiares, entre 

outros), bem como para interessados em receber as informações, com solicitação de 

cadastro através do site. O objetivo é potencializar a difusão das informações, num 

formato mais dinâmico e contemporâneo. É importante destacar que serão afixadas 

versões impressas nos murais. 

 Relacionamento com a imprensa: estreitar a relação com os formadores de opinião, 

principalmente jornalistas, através do envio de sugestões de pauta, ações de 

aproximação e abertura de canais de contato. 

 Relacionamento com autoridades, empresas e profissionais estratégicos: criar e manter 

parceria – através de contato constante, troca de experiências e participação em 

eventos – com públicos estratégicos para a instituição, a exemplo das empresas 

responsáveis pelo envio de oportunidades de estágios e empregos para alunos. O 

objetivo é otimizar a sintonia entre o IFBA Campus Camaçari e a sociedade. 

 Site institucional: com o advento das novas tecnologias de comunicação e informação 

(TIC's), as relações sociais puderam assumir novas perspectivas relacionadas à distância, 

tempo, formas de interatividade etc. Por isso, criar e mater um site oficial da instituição 

é fundamental, ainda mais no contexto do IFBA Campus Camaçari, que oferece o curso 

de Informática e tem no seu quadro discente uma grande quantidade de jovens. 
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 Novas TIC's: no contexto da educação atual, em que o respeito a diversidade cresce a 

cada dia, também é preciso buscar formas alternativas de alcançar os públicos de 

interesse da instituição. Desta maneira, serão utilizadas as novas ferramentas para criar 

espaços de diálogo e divulgação de informação corporativa, a exemplo do twiter e orkut. 

 Rádio e TV Institucional: com o objetivo de possibilitar diferentes manifestações e 

aumentar os canais para divulgação de informação e sensibilização, deve-se manter nas 

instalações do Campus as estruturas (em funcionamento) da rádio e TV Institucional. 

 Salas de vídeo conferência: essa ferramenta é essencial para integração dos Campi e 

redução, a longo prazo, das despesas com viagens constantes. 

 Eventos: Apoiar as ações de comunicação necessárias para a criação e desenvolvimento 

dos eventos. 
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