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1 PERFIL INSTITUCIONAL

1.1 Breve Histórico

O Instituto Federal da Bahia - Campus de Eunápolis remonta sua recente história a partir da 

criação da Unidade de Ensino Descentralizada de Eunápolis (UNED-Eunápolis), do então 

Centro Federal da Educação Tecnológica da Bahia, através da Portaria do Ministério da 

Educação nº 1.719, de 15 de dezembro de 1994.

Localizada na Costa do Descobrimento, região do Extremo Sul da Bahia, iniciou suas 

atividades em 1995, com a realização de cursos de extensão, Pró Técnico de 1o e 2o Graus1 e 

o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Epistemologia Genética e Educação, em convênio 

com a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e a Prefeitura Municipal de Eunápolis.

Em 1996, foram ofertados os Cursos Técnicos em Enfermagem e Turismo, de acordo com as

Leis Federais no 5.692/71 e no 7.044/82, sendo que, com a desvinculação do Ensino Técnico 

em relação ao Ensino Médio, em 1999, ofereceram-se os novos cursos técnicos em 

Construção Civil, Turismo e Hospitalidade, e em 2000, o Curso Técnico de Enfermagem, 

seguindo orientações da Lei no 9.394/96 e do Decreto Federal no 2.208/97.

Com a Lei no 5.154/04, retoma-se a estrutura curricular que integra Educação Geral com 

formação técnica-profissionalizante, uma referência nacional de qualidade da Rede Federal 

de Educação Profissional.

Ao longo de todos esses anos, foram desenvolvidas, ainda, atividades como: Telecurso de 1º 

e 2º Graus (em convênio com a Prefeitura Municipal de Eunápolis), Incubadora Tecnológica 

de Eunápolis, Curso Emergencial de Auxiliar de Enfermagem, Agropecuária Sustentável 

(convênio com o PRONERA/MDA, UNEB e MLT), Técnico em Agente Comunitário de Saúde 

(PROEJA), além de seminários e encontros na área de educação, formação profissional, 

ciência & tecnologia e meio ambiente.

                                                     
1 Estes cursos eram destinados aos alunos da oitava série do Ensino Fundamental nas disciplinas de Português e 

Matemática como preparação para o ingresso nos cursos técnicos.
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1.2 Situação do Campus

O Campus de Eunápolis oferece Cursos Técnicos de Nível Médio (integrado e/ou 

subsequente) em Edificações, Enfermagem, Informática, Meio Ambiente, além do Ensino 

Médio, do Curso Superior em Matemática (Licenciatura Plena), e da Especialização em 

Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de EJA (Pós-Graduação 

Lato Sensu).

1.3 Inserção Regional

Eunápolis é uma cidade da Região Extremo Sul da Bahia, situada a 16°37’ de latitude S e a 

39°58’ de longitude W, aproximadamente a 180 m acima do nível do mar, 65 km do litoral, 

clima úmido a semi-úmido, temperatura média anual de 23,2°C, pluviosidade anual de 1.000 

a 1.200 mm, 93.984 habitantes (IBGE, 2007), residindo 90% da população na zona urbana e 

dista 655 km de Salvador (capital).

A cidade emancipou-se de Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália em 12 de maio de 1988. 

Antes, sua população orgulhava-se de morar no “maior povoado do mundo”.

O processo de urbanização deu-se mais intensamente a partir da década de 1970, tendo 

maior dinamicidade econômica com a implantação da BR-101. Segundo a Superintendência 

de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI, "a estrada impulsionou uma série de 

transformações na estrutura socioeconômica regional, que conduziram a uma inserção 

definitiva da região no conjunto da economia nacional" (SEI, 1998, p.41).

A localização geográfica e o processo histórico de urbanização fazem de Eunápolis uma zona 

de oferta de serviços diversos (bancário, médico-hospitalar, educacional), atividades 

comerciais e industriais, especialmente as do ramo madeireiro.

Nesse processo de transformação as pessoas vinham em busca de melhores condições de 

vida. No período de 1980-1990 houve um acelerado crescimento demográfico motivado, 

principalmente, por uma forte intensificação dos fluxos migratórios e não pelo crescimento 

vegetativo. Pessoas são atraídas das cidades circunvizinhas como: Itabela, Itagimirim, 

Guaratinga, Porto Seguro, Belmonte, Santa Cruz de Cabrália, Itapebi. A cidade também 
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exerce atração sobre outros Estados (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 

Paulo) e sobre a Região Litoral Sul após o declínio da lavoura cacaueira (Ibid, p. 48-49).

Por localizar-se em uma zona estratégica entre Porto Seguro, grande pólo turístico da Bahia, 

e a BR-101, houve um grande incremento na oferta de bens e serviços diversos e facilidade 

de acesso às pessoas de fora do município.

Por outro lado, atrair um elevado contingente migratório sem uma adequada infraestrutura 

urbana provocou um desequilíbrio na demanda e oferta de serviços à população. Segundo 

estudos da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR):

O acelerado crescimento das cidades de Teixeira de Freitas e Eunápolis e a 
posição estratégica que ocupam o eixo da BR 101 transformaram-nas em 
importantes centros de oferta de bens e serviços e num pólo atrativo para 
inúmeros desempregados que a elas acorrem, de diversas regiões do 
Estado e do País, em busca de um meio de vida. A concentração nessas 
cidades de um contingente de desempregados e subempregados, vivendo 
dos mais variados serviços e em condições extremamente precárias, tem 
repercutido sobre os serviços públicos, aumentando significativamente, a 
carência de habitação, de esgotamento sanitário, de abastecimento d’água, 
de energia elétrica, de saúde e educação (CAR, 1994, p.59).

A modernização gerada pelo crescimento econômico regional e o crescimento desordenado 

da cidade dificultou a expansão dos serviços básicos de infraestrutura urbana, além de 

agredir o meio ambiente com o desmatamento de remanescentes da Mata Atlântica.

O quadro econômico-social da região Sul da Bahia se expressa por um acentuado processo 

de urbanização, sobretudo nas cidades que tem apresentado potencialidades para o setor 

terciário.

No último levantamento estatístico do município de Eunápolis, o Produto Interno Bruto (PIB) 

alcançou a cifra de R$913.641,00. Deste, o setor primário respondeu com 5,7%, o secundário 

com 44,6% e o terciário com 49,7%, atingindo por sua vez, um PIB per capita de R$ 9.707,00 

(IBGE, 2006).

No Baixo Sul da Bahia 57,8% dos estabelecimentos são representados pela indústria da 

madeira (23,8%), alimentos (23,0%) e minerais não metálicos (11,0%). No que diz respeito à

subárea Extremo Sul da Bahia, destaca-se a indústria de papel e celulose, dispostos em dois 

projetos nos municípios de Mucuri e Eunápolis, além da implantação da adutora de Gás da 

Petrobrás.
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Evidencia-se ainda, para essa mesma região, outros ramos emergentes como: alimentos, 

construção, vestuário, calçados e artefatos de tecidos, que representam 23,6% dos 

estabelecimentos2.

Assim, respeitando os arranjos produtivos locais e dentro das limitações orçamentárias e de 

quadro de pessoal, o Campus de Eunápolis desde a sua concepção e implantação, promoveu

uma série de cursos e projetos cujo objetivo foi atender à demanda local e regional, no 

sentido de qualificar, preparar e atualizar os recursos humanos, a fim de contribuírem para o 

desenvolvimento educacional e econômico, além de avanço da ciência e da tecnologia,

principalmente no Extremo Sul da Bahia.

1.4 Missão do IFBA

Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e 

extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento 

sustentável do país.

1.5 Visão do IFBA

Transformar o IFBA numa Instituição de ampla referência e de qualidade de ensino no país, 

ampliando o número de vagas e cursos, modernizando as estruturas físicas e 

administrativas, bem como ampliando a sua atuação na pesquisa e inovação tecnológica.

1.6 Finalidades e Características

O Art. 4º do Estatuto do IFBA estabelece as seguintes finalidades e características:

I - Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos 
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional 
e nacional;

                                                     
2 CAR, PDRS: Sul da Bahia - Salvador, 1998, p. 22.
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II - Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 
demandas sociais e peculiaridades regionais;

III - Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional 
e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os 
recursos de gestão;

IV - Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 
arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento 
das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de 
atuação do Instituto Federal;

V - Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de 
ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, 
voltado à investigação empírica;

VI - Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 
instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização 
pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;

VII - Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;

VIII - Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, 
o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;

IX - Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.

1.7 Estrutura Organizacional do Campus

Em conformidade com o Art. 23 do Estatuto do IFBA, os Campi são administrados por 

Diretores-Gerais e têm seu funcionamento estabelecido pelo Regimento Geral e pelo seu 

Regimento Interno, observada a legislação pertinente. Os Diretores-Gerais são escolhidos e 

nomeados de acordo com o que determina o Art. 13 da Lei nº. 11.892/2008, para mandato 

de 04 (quatro) anos contada da data da posse permitida uma recondução, e possuem 

competência para administrar e dirigir os Campi no limite da delegação que lhe foi conferida 

e em obediência à legislação pertinente.

Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor-Geral do Campus os servidores ocupantes de 

cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos 

técnico-administrativos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação, desde que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição 
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federal de educação profissional e tecnológica e que se enquadrem em pelo menos uma das 

seguintes situações:

• preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor do Instituto 
Federal;

• possuir o mínimo de 2 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na 
instituição; ou

• ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para o exercício de cargo ou 
função de gestão em instituições da administração pública.

A proposta orçamentária anual para atender as necessidades institucionais contempla os 

créditos identificados para a Reitoria e cada Campus, exceto no que diz respeito à pessoal, 

encargos sociais e benefícios aos servidores.

1.8 Diagnóstico Situacional do Campus

1.8.1 Análise do Ambiente Externo

A análise do ambiente externo compreende a identificação dos fatores ambientais que 

influenciam o desempenho da Instituição, integrados com os aspectos econômico, político, 

legal, social, demográfico, educacional, cultural e tecnológico da comunidade na qual a 

instituição está inserida. Nos Quadros de 1 a 4 são apresentados os cenários econômico, 

político, legal, educacional e tecnológico.

Cenários

Os Quadros de 1 a 3 mostram os cenários econômico, político legal e educacional e 

tecnológico, respectivamente, no mundo e no Brasil. Enquanto o Quadro 4 estreita a análise 

para apresentar o cenário econômico do Extremo Sul.
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Quadro 1 – Cenário econômico mundial e brasileiro

Realidade mundial Realidade brasileira
Econômico

 Transposição da sociedade pós – industrial para a 
sociedade do conhecimento;

 Substituição estrutural da mão de obra pela 
Automação;

 Acelerada evolução da tecnologia, com destaque a 
da Informação;

 Globalização dos mercados econômicos e 
financeiros;

 Deslocamento dos centros de produção industrial 
para os países em desenvolvimento;

 Desemprego estrutural como fator de saúde das 
economias;

 Crise financeira nos mercados financeiros mundial, 
com falência de bancos e restrição de créditos.

Alinhamento dos países em continentes junto a 
interesses comuns e formação de blocos econômicos.

 Abertura da economia a partir dos anos 1990;
 Retomada do crescimento econômico;
 Elevado índice de desemprego com expansão do 

trabalho informal e precarização das relações de 
trabalho;

 Manutenção dos investimentos na geração de 
energia;

 Dinamização e modernização do parque industrial 
brasileiro;

 Descoberta de imensas reservas de petróleo que 
vem impulsionando o setor;

 Grandes investimentos governamentais e privados 
em bio-combustíveis;

 Restrição de créditos, permanência dos juros altos e 
redução do crescimento;

 Carência de investimentos na ampliação da 
infraestrutura de transportes;

 Carência de investimentos na área de segurança.

Quadro 2- Cenário político e legal mundial e brasileiro

Político e Legal
Realidade mundial Realidade brasileira

 Formação do Mercosul e Alca; 
 Fortalecimento e crescimento do terceiro setor;
 Aumento da preocupação política e econômica com 

o meio ambiente;
 Surgimento de agendas mundiais em conservação 

ao meio ambiente;
 Presença de governos comprometidos com as 

questões sociais na América Latina.

 Políticas públicas insuficientes no atendimento às 
questões sociais, embora haja indicadores de 
melhorias;

 Fortalecimento da indústria nacional e ênfase no 
comercio exterior;

 Reestruturação da política de educação profissional 
e ampliação dos investimentos;

 Reforma Universitária; 
 Lançamento do Plano de Aceleração do 

Crescimento;
 Ampliação dos investimentos em infraestrutura.
Realidade baiana:

Construção do Porto Sul;
 Construção da Ferrovia oeste leste;
 Implantação do parque tecnológico na RMS;
 Investimentos estrangeiros em telecomunicação;
 Investimento no turismo com ênfase na região do 

São Francisco (ecoturismo), Chapada Diamantina, 
litoral Norte (Costa dos coqueiros) e Sul da Bahia 
(Costa do Descobrimento);

 Recuperação e construção das estradas do Estado. 
 Estado. 
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Quadro 3 - Cenário educacional e tecnológico mundial e brasileiro 

Educacional e Tecnológico
Realidade mundial Realidade brasileira

 Conscientização progressiva dos problemas sociais e 
ambientais; 

 Valorização do conhecimento como estratégia de 
desenvolvimento; 

 Utilização em massa dos meios de informação e 
avanço a nível mundial da Informática, como 
mecanismos de ampliação e difusão do 
conhecimento;

 Ampliação da necessidade de formação dos 
trabalhadores;

 Demandas para qualificação de professores. 

 Demanda crescente para a educação de nível 
médio e superior e da educação profissional 
continuada; 

 Ampliação da oferta de vagas nas universidades 
privadas;

 Ampliação do sistema de avaliação da educação; 
 Implantação dos sistemas de cotas e de bolsas 

públicas nas universidades privadas; 
 Ampliação do uso de sistemas de informação 

como suporte educacional;
 Implantação da Universidade Aberta do Brasil –

UAB;
 Implantação do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE);
 Expansão da Educação Profissional e Tecnológica;
 Expansão da Educação Superior (REUNI);
 Ênfase na formação de professores.

Quadro 4 - Cenário econômico do estado da Bahia

Regiões do Estado da Bahia
Econômico

Região Extremo Sul
 Produção de celulose do Estado;
 Investimentos no turismo, e na implantação de derivados da fruticultura;
 Implantação do segmento metal-mecânico (retífica e manutenção de máquinas em Mucuri);
 Investimentos na ampliação, dos projetos de grande porte no segmento madeireiro;
 No setor agropecuário, o Extremo-Sul possui aptidões diversas na pecuária bovina a utilização 

dominante, seguida do cultivo do mamão, cacau, café, coco-da-baía, abacaxi, melancia, mandioca e 
eucalipto;

 A silvicultura desempenha importante papel econômico na Região. Várias empresas atuam nesse 
segmento, orientadas para a produção de celulose e carvão de uso siderúrgico;

 Excluindo a produção de papel e celulose, essa região apresenta um baixo nível de industrialização;
 Fragilidade estrutural do sistema industrial;
 A indústria mobiliária é de pequena expressão, com 49 estabelecimentos em 1992, mas 

representando apenas 6,4% no cômputo global;
Implantação de empreendimentos de grande, médio e pequeno porte, voltados à produção de óleo de dendê.

Da análise do ambiente externo, identificam-se as oportunidades e as ameaças presentes e 

futuras que poderão afetar a Instituição. 

As oportunidades e as ameaças são fatores externos de criação ou destruição de valor, os 

quais a instituição não pode controlar, mas que emergem ou da dinâmica competitiva do 

mercado ou de fatores demográficos, econômicos, políticos, tecnológicos, sociais e legais.
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1.8.2 Análise do Ambiente Interno

Da análise do ambiente interno, foram identificados pontos fortes e pontos fracos da 

instituição, fazendo um paralelo com a análise do ambiente externo. Os pontos fortes e 

pontos fracos são fatores internos da criação ou destruição de valor, como: ativos, 

habilidades ou recursos que a instituição tem disponível. São potenciais que podem ser 

desenvolvidos e aproveitados pela instituição de forma que possa aumentar seu crescimento 

e melhorar sua qualidade.

Pontos Fortes

 A Comunidade do Campus conhece bem a sua missão e outros documentos 
Institucionais como PPI/PDI;

 Possui ampla participação dos discentes nas atividades institucionais;

 Liberação de novos concursos públicos para servidores;

 Ampliação da participação dos docentes em Pesquisa;

 Reforma e ampliação dos espaços físicos da Instituição;

 Modernização das instalações do Campus;

 Gestão participativa.

Pontos Fracos

 Políticas voltadas à inclusão social (étnica, gênero, necessidades específicas, pessoas 
com deficiência etc);

 Comunicação interna e externa;

 Número insuficiente de servidores;

 Políticas de assistência ao educando de baixa renda;

 Serviço Médico e Odontológico;

 Serviços terceirizados (cantina, construção civil, segurança, recepção etc);

 Fragilidades nas atividades de Pesquisa;

 Oferta reduzida de Programas de Pós-Graduação e cursos de extensão.
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1.9 Visão de Futuro

Para o Campus de Eunápolis espera-se a implementação da Diretoria de Administração e 

Planejamento com uma coordenação específica para a área de planejamento a fim de 

acompanhar e avaliar o Plano de Desenvolvimento Institucional.

1.10 Responsabilidade Social

O Campus de Eunápolis vem ao longo da sua existência, promovendo ações em prol do 

desenvolvimento econômico regional e tendo como horizonte o combate às desigualdades 

sociais e educacionais.

Tem como responsabilidade social uma educação voltada para a formação integral dos seus 

estudantes e a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Para tanto e em 

consonância com o Projeto Pedagógico Institucional tem como elemento fundamental da 

sua missão a centralidade da “qualidade socialmente referenciada” para atender às 

necessidades e demandas da sua sociedade.

Tal compromisso materializa-se em atividades como: Telecurso 1º Grau em parceira com a 

Prefeitura Municipal de Eunápolis, Incubadora Tecnológica de Eunápolis, Curso Emergencial 

de Auxiliar de Enfermagem, Técnico de nível médio integrado em Agropecuária Sustentável,

em parceria com o Movimento de Luta pela Terra (MLT) e a Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), com seleção especial direcionada para os moradores de área de assentamento 

agrário, além de diversos seminários na área de educação e formação profissional.

Ressalta-se ainda outras ações/atividades como: biblioteca aberta com acesso à internet 

para alunos das redes públicas municipal e estadual; gincanas de integração com 

arrecadação de mantimentos para as creches municipais, doações de carteiras escolares 

para escolas públicas, natal solidário; Curso de Primeiros Socorros e Higiene Pessoal para os 

funcionários dos serviços gerais (empresas terceirizadas do IFBA); Oficinas e atividades 

recreativas para as crianças das escolas públicas do entorno do Campus de Eunápolis; 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aberta ao público externo; Oficinas de Inclusão 

Digital, Produção de Sabão, Orientação à Saúde, Hipertensão, Diabetes, Controle de 

Natalidade e Planejamento Familiar; Dia da Ação Social e Campanha de Doação de Sangue.
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Considerando a nova institucionalidade, identifica-se a necessidade de promover novas 

ações em consonância especial com a Pró-Reitoria de Extensão, como cursos de qualificação, 

seminários, palestras, prestações de serviços a setores de risco da população do município, 

dentre outros.

Tais atividades, em conjunto com as ações desenvolvidas historicamente em seu âmbito,

fazem do Instituto uma importante instituição para o desenvolvimento sociocultural da 

região do Extremo Sul da Bahia.

1.11 Objetivo, Políticas e Metas de Ensino 

1.11.1 Objetivo 

Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Formação Inicial e 

Continuada (FIC), Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-

Graduação de qualidade socialmente referenciada.

1.11.2 Políticas 

Em consonância com a política geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia e de acordo com o Projeto Pedagógico Institucional, o ensino no IFBA deve ter por 

princípio a vinculação estreita com a ciência e a tecnologia destinada à construção da 

cidadania, da democracia, de defesa do meio ambiente e da vida, de criação e produção 

solidárias em uma perspectiva emancipadora. Deve buscar, ainda, a articulação com a 

pesquisa e a extensão de forma verticalizada entre os diversos níveis e modalidades de 

ensino e áreas técnicas/tecnológicas, promovendo oportunidades para uma educação 

continuada.

Nesse sentido, a instituição deverá ter como objetivos:

 Ampliar o número de vagas nos cursos oferecidos;

 Estimular a implantação de cursos em todos os níveis e modalidades de ensino, de 
acordo com a demanda regional;

 Promover o fortalecimento dos cursos ofertados pela Instituição;
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 Implantar e modernizar laboratórios e salas de aula atendendo à demanda dos cursos 
e ao avanço tecnológico;

 Criar mecanismos para redução da evasão, abandono e repetência;

 Promover o fortalecimento de políticas de assistência ao educando;

 Criar mecanismos que assegurem o acompanhamento pedagógico de todos os níveis 
e modalidades de ensino;

 Adequar os espaços e tempos escolares às necessidades dos estudantes, em 
particular aos com necessidades educativas especiais;

 Qualificar os servidores nas atividades acadêmicas relacionadas aos estudantes com 
necessidades educativas especiais;

 Atualizar, periodicamente, o acervo bibliográfico da Instituição;

 Promover a capacitação e qualificação dos servidores da Instituição;

 Criar programas permanentes de avaliação e acompanhamento das atividades de 
ensino;

 Articular parcerias com empresas, possibilitando a oferta de estágio curricular;

 Criar mecanismos para o fortalecimento dos programas de intercâmbio 
interinstitucional no Brasil e no exterior.

Nesse sentido, se buscará alcançar as seguintes metas até final do quinquênio deste plano:

 Ampliar as vagas para as Licenciaturas: O IFBA oferecerá 20% das vagas para as 
licenciaturas globalmente, porém cada Campus oferecerá pelo menos uma 
licenciatura. 

 Ofertar no mínimo 50% de vagas e matrículas no Ensino Técnico de Nível médio, 
principalmente integrado. 

 Ofertar no mínimo 20% das vagas em cursos de Licenciaturas. 

 Ofertar no mínimo 10% de vagas e matrículas para a Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). 

 Elevar para 90% a taxa de conclusão média de cursos profissionalizante no IFBA. 

 Elevar para 90% a taxa de conclusão média de cursos de nível superior em todos os 
Campi do IFBA.

 Adotar o ENEM como critério de seleção e acesso aos cursos de nível superior do 
IFBA.

 Alcançar uma taxa de relação Professor/Aluno igual a 18, nos cursos presenciais.

As atividades de ensino referem-se às ações dos docentes diretamente vinculadas aos cursos 

e programas regulares, de todos os níveis e modalidades de ensino, ofertados pelo IFBA, 

compreendendo:
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I. Aulas (presenciais ou à distância)

II. Atividades de manutenção de ensino;

III. Atividade complementar de ensino.

As aulas, além das presenciais, poderão ser ministradas na modalidade de ensino a distância, 

desde que previstas no Projeto Pedagógico do Curso, aprovado pelo Conselho Superior.

Ações necessárias para implantação de Educação a Distância (EAD):

 Viabilizar processos de credenciamento institucional para oferta de cursos de EAD;

 Elaborar projeto para implantação dos cursos na modalidade de EAD;

 Criar núcleos de EAD no IFBA para sistematizar essa modalidade em todos os Campi;

 Capacitar servidores e professores-tutores para atuarem nas atividades de EAD;

 Implementar a Portaria nº 4.059/04 do MEC que permite a utilização de até 20% da 
carga horária dos cursos de nível superior na modalidade semi-presencial;

 Adquirir equipamentos, software gerenciador das atividades de EAD e ambientes 
para o desenvolvimento dessas atividades;

 Criar uma biblioteca virtual dotada de acervo bibliográfico suficiente para auxiliar os 
estudantes durante a realização dos cursos à distância;

 Oferecer cursos de EAD em todas as modalidades regulamentadas pelo MEC.

Serão consideradas Atividades de Manutenção de Ensino as ações didático-pedagógicas do 

docente relacionadas ao estudo, planejamento, preparação, desenvolvimento e avaliação 

das aulas ministradas nos cursos e programas regulares do IFBA.

Serão consideradas Atividades Complementares de Ensino as ações do docente diretamente 

vinculadas às matrizes curriculares e programas dos cursos regulares do IFBA, e/ou que 

incidam diretamente na melhoria das condições de oferta de ensino, compreendendo:

I. Orientação de trabalho de conclusão de curso, como monografias, dissertações de 
mestrado e teses de doutorado;

II. Orientação de estágio curricular supervisionado;

III. Orientação de trabalho de iniciação científica e tecnológica e iniciação científica 
júnior;

IV. Atendimento ao discente; 

V. Orientação acadêmica.

As Atividades Complementares de Ensino, regulamentadas pelo Conselho Superior, serão 

consideradas relevantes, se coerentes com o planejamento e com desenvolvimento das 
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aulas, para a Coordenação de Curso e/ou Departamento Acadêmico, em articulação com a 

Coordenação do Programa de Graduação e/ou Pós-Graduação, quando o docente atuar 

nestes níveis de ensino.

No que tange a Educação Básica, pretende-se diminuir gradativamente o número de 

matrículas no ensino médio, em conformidade com a proposta de reestruturação da Rede 

Federal de Educação Profissional, conforme se nota nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 – Número de matrículas no ensino médio - 2008

Curso Nº de discentes matriculados

Ensino Médio 169
Fonte: Relatório de Gestão 2008.

Tabela 2 - Projeção de matrículas no ensino médio – 2009-2013

Objetivo Metas (%)
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Em extinção 50 36 10

Por outro lado, pretende-se ampliar o número de matrículas na Educação Profissional 

(inclusive PROEJA e FIC), conforme demonstram as Tabelas 3, 4 e 5, e na Educação Superior 

(Tabelas 6 e 7). 

Tabela 3 - Número de matrículas na educação profissional - 2008

Forma de Oferta
Nº de discentes matriculados

1º Sem
Subsequente 62
Integrada 162
PROEJA 21

Total 245
Fonte: Relatório de Gestão 2008.

Tabela 4 - Projeção de matrículas na educação profissional – 2009-2013

Ano
2009 2010 2011 2012 2013
392 539 538 569 466

Fonte: Relatório de Gestão 2008.
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Tabela 5 - Projeção da oferta de cursos de formação inicial e continuada (FIC) – 2009-2013

Total de cursos FIC/ano
2009 2010 2011 2012 2013

40 40 40
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão / Diretoria Geral do Campus.

Tabela 6 - Número de matrículas na educação superior - 2008

Modalidade
Nº de Alunos 
Matriculados

1º Sem.

Licenciatura 108
Total 108

Fonte: Relatório de Gestão 2008.

Tabela 7 - Total geral de matrículas/ cursos regulares – 2009-2013

Ano

2009 2010 2011 2012 2013

587 745 818 899 931
Fonte: Relatório de Gestão 2008.

1.11.3 Metas

O Quadro 5 sintetiza o cronograma das metas no período de 2009 a 2013

Quadro 5 – Cronograma de ações para o ensino

Metas
Cronograma

2009 2010 2011 2012 2013
Implantar a Diretoria de Ensino X X X X
Elaborar plano de diretrizes para a política de ensino do Campus 
Eunápolis

X X

Construir uma política de ensino visando atingir conclusão média dos 
cursos técnicos e de graduação com taxa de 90% escalonada de 2010 a 
2022

X X X X X

Revisar as matrizes curriculares de todos os cursos ofertados pelo 
Campus Eunápolis X X

Implantar Coordenação de Acompanhamento de Egressos X X
Implantar o Departamento de Assistência Estudantil e Apoio ao Ensino X X X X
Construir um planejamento estratégico visando a implantação da 
educação a distância.

X
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Metas
Cronograma

2009 2010 2011 2012 2013
Promover estudos para análise de novas propostas de cursos técnicos ou 
adequação de novas turmas dos cursos já existentes

X X X X

Criar 02 novos cursos técnicos (Meio Ambiente e Design em Móveis) X X
Implantar Curso Técnico em Gestão (PROEJA) X X X X
Oferecer Cursos de Qualificação Básica em Construção Civil (Formação
Inicial e Continuada – FIC)

X X X

Implantar Curso de Licenciatura em Física X X X
Implantar Curso de Engenharia Ambiental X X X
Implantar Curso de Engenharia Civil X X
Implantar Curso de Enfermagem X X
Oferecer Curso de Tecnologia em Informática X X X
Adequar a relação aluno/professor para a meta de 20 X

Estratégias para alcançar os índices de Eficácia/Eficiência 

Como o Termo de Acordo de Metas e Compromissos (TAMC) deve ser cumprido pelo 

Instituto e não necessariamente pelo Campus, existem metas e compromissos cuja 

implementação não perpassarão pelas transformações nas condições de trabalho e de 

ensino no Campus de Eunápolis. Ainda assim, a partir do que foi discutido no Campus, da 

leitura do TAMC, foram selecionados quatro eixos norteadores para o levantamento de 

nossas condições para implementação deste Termo, quais sejam: evasão e repetência; força 

de trabalho e condição de trabalho; formação de professores e melhoria na educação básica; 

e inclusão social.

Das 19 metas definidas no Termo, as cinco primeiras são as que mais nos chamam atenção 

em termos de planejamento do Campus. Razão pela qual elas devem ser analisadas tendo 

em vista dados obtidos junto às coordenações dos cursos, à diretoria e à CORES.

As metas de eficiência (calculada pela média aritmética da eficiência de cada turma, medida 

pela relação entre o número de discentes concluintes e o número de vagas ofertadas no 

processo seletivo para cada uma dessas turmas) e eficácia (calculada pela média aritmética 

da eficácia de cada turma, medida pela relação entre o número de discentes concluintes e o 

número de vagas ofertadas no processo seletivo para cada uma dessas turmas) para o ano 

de 2013 são de 75% e 70%, respectivamente. A realidade do instituto está muito distante da 

meta de eficácia, uma vez que evasão e repetência, dois problemas enfrentados por este 

Campus, implicam diretamente nesta meta.
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O Campus de Eunápolis ainda não tem condição de cumprir parte das metas sem um 

anterior ajuste que acabe com as demandas reais já existentes. Para a não penalização do 

Instituto e do Campus sugere-se: 

1. Apelar anualmente, caso o Termo de Acordo seja assinado sem uma discussão com 
as bases, para a subcláusula segunda da cláusula terceira que afirma que as metas e 
compromissos poderão ser ajustados se justificadas de acordo com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional do IFBA;

2. Buscar um planejamento do IFBA que compreenda a realidade dos Campi mais 
antigos, buscando uma equalização das metas e compromissos de acordo aos 
planejamentos anteriores e às demandas pré-existentes ao TAMC;

3. Produzir um relatório documental com vistas à contabilidade da carga-horária 
docente em relação ao número de discentes, com estudo dos índices de evasão e 
repetência retroativo à entrada das turmas concluintes deste e do próximo ano e 
com estudo acerca da necessidade orçamentária para implementação de um plano 
de assistência estudantil integral no Campus;

4. Consubstanciar um projeto de diminuição da evasão e repetência que seja preciso, 
uma vez que a meta de eficiência tende a baixar com a diminuição da repetência;

5. discutir e implementar um plano diretor do Campus com vistas à acessibilidade e à 
novas estruturas físicas que atendam ao crescimento do número de matriculados na 
instituição;

6. Realizar amplo seminário interno que discuta e planeje as necessárias 
transformações da realidade do Campus a partir da assinatura do Termo de Acordo
de Metas e Compromissos.

1.12 Objetivo e Metas da Pesquisa e Pós-Graduação 

1.12.1 Pós-Graduação

1.12.1.1 Objetivo 

Incentivar, promover e ampliar a prática da pesquisa apropriada às demandas da sociedade.

1.12.1.2 Metas para a Pós-Graduação

Na Tabela 8, registra-se o número de matrículas na Pós-Graduação em 2008 e na Tabela 9 a 

projeção de matrícula na pós-graduação.
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Tabela 8 - Número de matrículas na pós-graduação - 2008

Nº de discentes matriculados Ano

36 2008
Fonte: Relatório de Gestão 2008.

Tabela 9 - Projeção de matrículas na pós-graduação – 2009-2013

Modalidade
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Lato Sensu 35 35 35 35 105
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação.

O Quadro 6 apresenta o cronograma de ações para p período de 2009 a 2013.

Quadro 6 - Cronograma de ações para pesquisa e pós-Graduação

Metas

Cronograma

2009 2010 2011 2012 2013

Implantar o Departamento de Pesquisa e Pós Graduação X X X X

Elaborar plano de diretrizes para a Pesquisa e Pós-Graduação do 
Campus Eunápolis

X X

Reestruturar os Grupos de Pesquisa do Campus de Eunápolis X X

Ampliar a oferta de bolsas de iniciação científica nos moldes do PIBIC 
e PIBIC Júnior.

X X X X X

Implantar um Banco de Projetos em Pesquisa e Pós-Graduação com o 
objetivo de facilitar a identificação e a formulação de propostas para 
concorrer a editais.

X X X X

Ofertar curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Profissional 
Integrada à Educação Básica na Modalidade de EJA (CEPROEJA), com 
reserva de vagas para as redes federal, estadual e municipal de 
ensino.

X X X

Ofertar curso de Pós Graduação Lato Sensu em Metodologia do 
Ensino Superior

X

Estabelecer convênios com Instituições de Ensino visando a 
implantação de MINTER e DINTER no Campus de Eunápolis.

X X X X



                                                                                                                             PDI IFBA/ 2009-2013

IFBA – Campus de Eunápolis _Plano de Desenvolvimento Institucional 30

1.12.2 Pesquisa

1.12.2.1 Políticas

O IFBA conta, em sua estrutura, com uma Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação (PRPGI), tendo por finalidade elaborar, planejar e executar a política de pesquisa 

científica e tecnológica e de inovação da Instituição.

Existem, certificados pelo IFBA e cadastrados na base de dados do CNPq, até 2008, 25 (vinte 

e cinco) núcleos/grupos de pesquisas estruturados em diversas linhas de estudo: Núcleo de 

Ciências Ambientais, Projetos e Pesquisas (NUCAPP); Núcleo de Estudos em Trabalhos e 

Tecnologias de Gestão; Grupo de Estudos e Pesquisas de Inovação em Organizações; Núcleo 

de Estudos, Pesquisas e projetos em Energia – NEPPE; Estudo de Apicuns (Planícies Arenosas 

Hipersalínas) no Estado da Bahia; Grupo de Pesquisas e Inovação em Química; Grupo de 

Pesquisas em Educação Científica e Tecnológica; Grupo de Pesquisa Física Radiológica; 

Grupo de Pesquisa em Linguagem e Representação; Grupo de Pesquisa em História da 

Assistência à Saúde; Grupo de Pesquisa em Novas Tecnologias no Ensino de Física; Grupo de 

Pesquisa e Produção em Química (GPPQ); Grupo de Pesquisa Biofísica Teórica e 

Computacional; Grupo de Pesquisa em Biotecnologia e Meio ambiente (BIOMA); Grupo de 

Pesquisa sobre Tecnologias em Saúde; Grupo de Pesquisa sobre Processos Avançados para 

Tratamento de Efluentes Domésticos; Grupo de Pesquisa em Construção Civil; Grupo de 

Pesquisa em Desenvolvimento de Materiais e Ensaios; Grupo de Pesquisa em Sinais e 

Sistemas; Grupo de Pesquisa em Ensaios Não-Destrutivos (GPEND).

Com o propósito de apoiar as atividades relacionadas às pesquisas institucionais, em 2000 foi 

criado o Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento (FUNPED) e o Programa Institucional de 

Iniciação Científica e Tecnológica (PIICT) do IFBA. A PRPGI exerce a administração do 

FUNPED para o qual é destinado 20% da arrecadação própria do IFBA com a finalidade de 

promover o desenvolvimento da pesquisa institucional.

O PIICT tem como objetivos fomentar a participação dos estudantes no desenvolvimento da 

pesquisa científica e tecnológica, estimular o aumento da produção científica e tecnológica,

e contribuir para a sistematização e institucionalização da pesquisa. 
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Em 2006, através do Programa Institucional de Qualificação Docente da Rede Federal de 

Educação Tecnológica - PIQDTec, firmado entre a SETEC e a CAPES, o IFBA recebeu 7 (sete) 

bolsas CAPES – PIQDTec, sendo 4 (quatro) em nível de Mestrado e 3 (três) em nível de 

Doutorado. Em 2009, ainda dentro do Programa de CAPES/PIQDTec, oferta-se 4 (quatro) 

bolsas em nível de mestrado e 11 (onze) bolsas em nível de doutorado. Para esse mesmo 

ano, destina-se 10 (dez) bolsas PIBIC-IC3, com recursos da própria Instituição, e 40 (quarenta) 

bolsas PIBIC-IC, com recursos da FAPESB. Também com recursos da FAPESB contempla-se 70 

(setenta) bolsas PIBIC-Jr4, 13 (treze) bolsas PIBITI5 com recursos do CNPq, e 6 (seis) bolsas 

PIBITI com recursos do próprio IFBA. 

A pesquisa no IFBA tem por princípio a vinculação estreita com a ciência, tecnologia e 

inovação destinada à construção da cidadania, da democracia, de defesa do meio ambiente 

e da vida, da criação e produção solidárias em uma perspectiva emancipadora. Deve buscar 

ainda a articulação com o ensino e a extensão de forma verticalizada entre os diversos níveis 

e modalidades de ensino e áreas técnicas/tecnológicas, promovendo oportunidades para 

uma educação continuada.

Nesse sentido, a instituição deverá:

 Estimular a realização de atividades de pesquisa e de inovações tecnológicas;

 Organizar as atividades de pesquisa em projetos, vinculadas às linhas e grupos de 
pesquisa;

 Estimular a formação e consolidação de grupos de pesquisa que favoreçam o 
fortalecimento da área específica de conhecimento, bem como a articulação entre as 
diversas áreas;

 Implementar um programa permanente de fomento, avaliação e acompanhamento 
das atividades de pesquisa;

 Alocar recursos para a pesquisa, de acordo com as prioridades institucionais, com 
critérios de mérito científico e com as especificidades de cada área do conhecimento;

 Estimular a socialização e divulgação interna e externa da produção científica do 
IFBA;

                                                     
3 PIBIC-IC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (para alunos da Educação Superior).
4 PIBIC-Jr - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (para alunos da Educação Profissional).
5 PIBITI – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação.
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 Articular e apoiar o relacionamento com agências de fomento, de forma a garantir o 
pleno desenvolvimento das atividades de pesquisa para projetos de iniciação 
científica, especializações, mestrados, doutorados e pós-doutorados;

 Estimular o estabelecimento de acordos de cooperação com universidades, 
instituições, organizações e redes de pesquisa, visando a aprimorar a qualidade da 
pesquisa e a formação dos envolvidos.

Respeitando-se os princípios acima indicados, serão consideradas atividades de pesquisa a 

produção do conhecimento realizada por grupos de pesquisa ou servidor, individualmente, 

no sentido do desenvolvimento tecnológico, científico, artístico e cultural, bem como no 

sentido da qualificação da ação pedagógica dos docentes do IFBA. Além disso, serão 

consideradas atividades resultantes da pesquisa ou complementares a ela:

 Publicação de artigos científicos em revistas científicas, congressos, simpósios e 
seminários, nacionais ou internacionais;

 Participação em congressos, simpósios, seminários e outros eventos técnico-
científicos, de abrangência local, regional, nacional e internacional, como moderador, 
debatedor, coordenador, secretário ou palestrante;

 Produção de livro técnico ou científico, capítulo de livro;

 Editoração, organização e/ou tradução de livros técnicos/científicos;

 Inventos e demais produtos de pesquisa como registro de patente;

 Produção de manual técnico e/ou didático e relatório técnico, desde que resultante 
de projeto de pesquisa, devidamente aprovado pelo departamento acadêmico, e 
depositado na biblioteca;

 Participação, como editor-chefe, associado ou membro de conselho científico, em 
editoras de revistas científicas indexadas;

 Orientação ou co-orientação de monografias, dissertações ou teses;

 Outras atividades correlatas de interesse institucional, tais como projetos de 
pesquisa e outras avaliações.

A Tabela 10 registra o quantitativo de projetos de pesquisas em execução  em 2008, e os 

trabalhos publicados nesse mesmo ano.

Tabela 10 - Projetos de pesquisa em execução  e trabalhos publicados - 2008

Ação Quantitativo TOTAL
Projetos de pesquisa em execução 3 3
Trabalhos publicados em anais revistas indexadas 6 6
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.
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A Tabela 11 indica a distribuição de bolsas de iniciação científica e tecnológica e a Tabela 12,

as projeções de desenvolvimento da pesquisa, publicação científica e bolsas.

Tabela 11 – Distribuição de bolsas (iniciação científica e tecnológica)
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1 1 1 1
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação.

Tabela 12 - Projeção ao desenvolvimento da pesquisa, publicação científica e bolsas

Modalidade
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Projetos de Pesquisa 10 12 13 15 18
Publicação de Trabalhos 20 25 29 33 38
Bolsas de Pesquisa 2 3 4 5 7
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.

Para o ano de 2011, pretende-se desenvolver o projeto intitulado Química Geral e Química 

Orgânica.

1.13 Objetivo, Políticas e Metas de Extensão

1.13.1 Objetivo 

Estruturar e desenvolver uma política de extensão visando o incremento da receita do IFBA-

Campus de Eunápolis e o acesso da produção acadêmica e cultural à sociedade.

1.13.2 Políticas 

A política da extensão no IFBA é norteada pelas diretrizes definidas no Fórum de Pró-

Reitores de Extensão da Rede Federal de Educação Tecnológica, realizado em maio de 2009 
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e pelas propostas oriundas das Universidades Públicas, bem como das contribuições 

contidas no seu PPI, tendo como referência a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da 

extensão.

Por meio da extensão, o IFBA promoverá a difusão, a socialização e a democratização do 

conhecimento produzido e existente na Instituição. Ao estabelecer uma relação dialógica 

com o conhecimento, a extensão promove a troca de saberes com a sociedade.

A extensão deve estar compreendida como o espaço em que o IFBA promove a articulação 

entre o saber fazer e a realidade sócio-econômica, cultural e ambiental da região. Educação, 

Ciência, Tecnologia e Inovação devem se articular tendo como perspectiva o 

desenvolvimento local e regional, possibilitando assim, a imbricação/interação necessária a 

vida acadêmica.

A extensão, entendida como prática acadêmica que deve interligar o IFBA nas suas 

atividades de ensino e de pesquisa com as demandas existentes, contribui para a formação 

de um profissional cidadão e credencia a Instituição junto à sociedade como um espaço 

privilegiado de produção e difusão do conhecimento na busca da superação das 

desigualdades sociais.

O IFBA se depara com demandas sociais que impõem um diálogo permanente entre a 

instituição e a comunidade e isto deve estar refletido no dia a dia, envolvendo 

necessariamente ações em relação: a democratização das informações (que podem ser 

traduzidas em ações como cursos de formação inicial e continuada, eventos etc), o 

desenvolvimento social e tecnológico (que pressupõe pesquisa, prestação de serviços, 

projetos tecnológicos) e a melhoria da qualidade de vida da população (ações voltadas para 

o desenvolvimento social da comunidade, incluindo a educação especial e a área cultural).

A extensão tem um grande leque de atuação e consequentemente, cria um manancial de 

dados que precisa ser sistematizado com objetivo de dar visibilidade à contribuição da 

extensão no contexto local, regional e nacional. 

Dimensões 

 Projetos Tecnológicos: Atividades de pesquisa e/ou desenvolvimento em parceria 
com instituições públicas ou privadas que tenham uma interface de aplicação. 
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 Serviços Tecnológicos: Consultoria, assessoria, prestação de serviços para o mundo 
produtivo.

 Eventos: Ações de interesse técnico, social, científico, esportivo, artístico e cultural 
favorecendo a participação da comunidade externa e/ou interna. 

 Projetos Sociais: Projetos que agregam um conjunto de ações, técnicas e 
metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a 
população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social, 
geração de oportunidades e melhoria das condições de vida.

 Estágio e Emprego: Compreende todas as atividades de prospecção de 
oportunidades de estágio/emprego e a operacionalização administrativa do estágio 
(encaminhamento e documentação).

 Cursos de Extensão: Ação pedagógica de caráter teórico e prático, com critérios de 
avaliação definidos e oferta não regular. 

 Projetos Culturais Artísticos e Esportivos: Compreende ações referentes a atividades 
culturais, artísticas e esportivas.

 Visitas Técnicas e Gerenciais: Interação das áreas educacionais da instituição com o 
mundo do trabalho.

 Cooperativismo: Compreende o apoio à formação e ao desenvolvimento do 
cooperativismo.

 Acompanhamento de egressos: Constitui-se no conjunto de ações implementadas
que visam acompanhar o itinerário profissional do egresso na perspectiva de 
identificar cenários junto ao mundo produtivo e retroalimentar o processo de ensino, 
pesquisa e extensão.

 Relações Internacionais: Tem por finalidade intercâmbios e cooperações 
internacionais, como um instrumento para a melhoria do ensino, da pesquisa e da 
extensão.

1.13.3 Metas 

No Quadro 7 delineia-se o cronograma de ações para a extensão para o período de 2009 a 

2013.
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Quadro 7 – Cronograma de ações para a extensão 

Metas
Cronograma

2009 2010 2011 2012 2013

Implantar o Departamento de Extensão e Integração Instituto-
Empresa

X X X X

Elaborar um plano de diretrizes para a estruturação da extensão no 
Campus Eunápolis X X

Construir uma política de extensão visando projetos de ações 
inclusivas e de tecnologias sociais, preferencialmente, para 
populações e comunidades em situação de risco

X X X X

Implantar um Banco de Projetos em Extensão com o objetivo de 
facilitar a identificação e a formulação de propostas para concorrer a 
editais

X X X X

Ampliar os convênios de estágios, cooperação e acordos científicos e 
culturais X X X X X

Criar uma rádio educativa X X
Implantar a Coordenação de Prestação de Serviços Técnicos e 
Consultorias para a comunidade X X X X

Consolidar a realização de eventos educacionais, científicos, 
tecnológicos, artísticos e culturais e esportivos X X X X

A Tabela 13 indica os projetos de extensão do ano de 2011.

Tabela 13 - Projetos de Extensão - 2011

Título Mês Observação

Curta 5 Março a outubro

Pró-IFBA
Fevereiro a novembro de 

2011

Voltado para a preparação de 
estudantes de escolas públicas 

que objetivam participar do 
processo seletivo do IFBA

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Novembro- carga horária das 
oficinas e minicursos variando 

entre 04 a 12 horas aula

Minicursos e oficinas ofertados 
a comunidade interna e externa

Fonte: Coordenação de Pesquisa e Extensão- Campus de Eunápolis.

As Tabelas 14 a 18 apresentam as projeções referentes a diversas ações extensionistas, a 

saber: estágios realizados, visitas técnicas, oferta de serviços tecnológicos, projetos sociais e 

eventos.
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Tabela 14 – Projeção do número de estágios realizados pelos estudantes do Campus

Total de cartas de estágios emitidas/ano
2009 2010 2011 2012 2013

72 88 85 105 125
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão / Diretoria Geral do Campus.

Tabela 15 – Projeção do número de visitas técnicas realizadas pelos estudantes do Campus

Total de visitas/ano
2009 2010 2011 2012 2013

15 16 17 19 20
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão / Diretoria Geral do Campus.

Tabela 16 – Projeção da oferta de serviços tecnológicos (consultorias, assessorias, projetos                    
e prestação de serviços ao mundo do trabalho etc)

Total de projetos realizados/ano
2009 2010 2011 2012 2013

5 6 6 7 8
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão / Diretoria Geral do Campus.

Tabela 17 – Projeção da oferta de projetos sociais – 2009-2013

Total de serviços tecnológicos realizados/ano
2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 3 4
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão / Diretoria Geral do Campus.

Tabela 18 – Projeção da oferta de eventos

Total de eventos realizados/ano
2009 2010 2011 2012 2013

6 7 7 8 8
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão / Diretoria Geral do Campus.

2 GESTÃO INSTITUCIONAL

Objetivo 

Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas 

áreas de gestão de pessoas, recursos físicos e organizacionais.

Gestão Participativa
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A gestão democrática deve ser o embasamento para a consolidação do projeto da instituição 

de ensino e da formação que se pretende constituir. Gerir democraticamente uma 

Instituição de ensino pressupõe a abertura de novos espaços e rumos para o 

desenvolvimento de projetos institucionais. Pressupõe, ainda, transparência no trato 

administrativo, socializando todos os atos e decisões que afetam as relações trabalhistas, 

educativas e sociais no IFBA.

Assim, a gestão do IFBA deve estar apoiada na concepção de que as pessoas são agentes de 

mudança e, portanto, cada um (discentes, servidores, pais ou representantes da 

comunidade) é indispensável na construção da gestão.

Dessa forma, o grande desafio é garantir a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, 

mantendo a autonomia pedagógica, administrativa e financeira de forma democrática. A 

proposta deve ainda garantir o cumprimento dos direitos e deveres de todos os segmentos 

da instituição.

Nesse cenário, as decisões e os procedimentos organizativos precisarão ser acompanhados e 

constantemente avaliados, mutuamente, entre a gestão e os demais setores da comunidade 

escolar, como forma de reorientação de rumos e ações visando à tomada de decisões.

Nesse sentido, a gestão terá como estratégias:

 Promover a gestão com foco no atendimento das necessidades da sociedade;

 Construir e implementar um modelo de gestão democrática, caracterizado pela 
eficácia, eficiência e desenvolvimento contínuo de competências nas relações do 
trabalho;

 Gerir e manter controle sobre os recursos públicos necessários ao bom desempenho 
da gestão;

 Buscar a profissionalização no atendimento e do serviço público no IFBA com a 
melhoria qualitativa da força de trabalho;

 Apoiar os órgãos de controle na prevenção e combate à corrupção, fortalecendo a 
auditoria interna, controle interno administrativo e a correição;

 Fortalecer ações em defesa dos princípios éticos no ambiente de trabalho;

 Articular os segmentos do IFBA para o fortalecimento da Instituição como referência 
no ensino, pesquisa e extensão no âmbito regional;

 Simplificação nos processos de atendimento ao cidadão;
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 Manter o controle da programação plurianual do orçamento e o aperfeiçoamento 
dos mecanismos de avaliação;

 Ampliar os fóruns de participação da comunidade interna e externa.

Ressaltamos que embora o Instituto venha implementando cursos de curta e longa duração 

aos seus servidores, como formação de pregoeiros, capacitação de pessoal para formação de 

processos de licitações/editais, Mestrado Interinstitucional em Engenharia Mecânica, 

Doutorado Interinstitucional em Engenharia Mecânica, Mestrado Interinstitucional em 

Estatística e concedendo, quando possível e dentro das limitações de pessoal, licenças para 

capacitação, ainda carece de determinação de prioridades e/ou focos, especialmente 

quando se trata de Mestrados e Doutorados Strito Sensu de interesse da instituição.

Cumpre ressaltar que estamos em processo de discussão de diretrizes para a Política de 

Qualificação, em especial, a Política de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação no âmbito do 

IFBA sob a coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Certamente deste processo 

devemos estabelecer diretrizes mínimas e áreas de concentração onde a instituição deva 

priorizar o seu raio de ação em termos de qualificação.

No Campus de Eunápolis se prevê a implantação da Diretoria de Administração e 

Planejamento, do Departamento de Pesquisa e Pós Graduação e a Reestruturação do 

Departamento de Administração, assim como um plano de diretrizes para a Pesquisa e Pós-

Graduação em consonância com a política geral da Reitoria para a qualificação dos seus 

servidores.

É, pois, de suma importância a implantação desses setores no Campus, acompanhado do 

seu respectivo quadro técnico profissional e funções e cargos de gratificação para efetivar 

uma estrutura mínima que dê corpo à política de qualificação que se quer efetivar.

Outro aspecto que chama a atenção diz respeito à última versão do Termo de Acordo de 

Metas e Compromissos em discussão com o Ministério da Educação e os Institutos Federais, 

especialmente no que tange a Relação Professor–Aluno a ser atingida em curto prazo, até o 

ano de 2013, e a projeção de manutenção ou ampliação nos anos seguintes, tomando como 

marco de médio prazo o ano de 2016, estabelecendo a razão de 20 alunos regularmente 

matriculados nos cursos presenciais por professor considerando-se os cursos técnicos de 

nível médio (integrado, concomitante e subsequente), PROEJA, cursos de graduação (cursos 
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superior de tecnologia, licenciatura, bacharelado), de pós-graduação (Lato Sensu e Stricto 

Sensu) e de Formação Inicial e Continuada6.

Ressalta-se que essa relação/razão proposta pelo MEC, em que pese o esforço e ousadia de 

expandir a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, engloba estudantes de 

graduação, de ensino médio, PROEJA, FIC e Pós-Graduação. Desconsidera que existem 

especificidades quando se trabalha com níveis diferenciados de ensino. Implica 

planejamento, avaliação e organização didático-pedagógica compatíveis com as dificuldades 

e níveis de conhecimento que se exigem para os respectivos níveis e modalidades de ensino

Outro fator importante que cria dificuldade de cumprimento dessa razão professor-aluno, 

diz respeito às disciplinas que possuem carga horária maior como matemática e português, 

especialmente nos cursos técnicos integrados.

Acrescenta-se a isso as especificidades que os próprios cursos técnicos possuem como os 

Cursos Técnicos em Edificações, que possuem uma carga horária de Física (ou que requer 

um profissional dessa área/disciplina ou das ciências exatas) maior que os demais cursos, ou 

o Curso Técnico de Informática que demanda uma maior profusão de disciplinas e/ou 

competências dessa área. Vale lembrar ainda, que todos os cursos técnicos do Campus

Eunápolis possuem disciplinas/competências de Informática.

Outro elemento preponderante são as aulas de reforço ou monitoria fora do horário regular 

dos cursos, dado o público que adentra nos cursos oferecidos. Há vários casos de estudantes

do 1º Ano do Ensino Médio/Técnico que não sabem sequer as quatro operações básicas da 

matemática, como também apresentam extrema dificuldade em leitura e escrita, pois 

muitos não tiveram conteúdos mínimos ministrados no Ensino Fundamental especialmente 

aqueles oriundos das redes públicas estadual e municipal. No Campus, existem dúvidas se 

apenas “aulas de reforço” proporcionarão a recuperação de anos de conteúdos e/ou 

competências do Ensino Fundamental.

                                                     
6 Cf. Termo de Acordo de Metas e Compromissos, cláusula primeira, item 2 - Esforço de Oferta de Vagas 
(grifos nossos).
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Todos os cursos técnicos ofertados pelo Campus também promovem e exigem outras 

atividades extracurriculares; ou até mesmo aquelas que fazem parte do projeto de curso, 

como estágios, visitas técnicas, diversos seminários técnico-pedagógicos, Semana de Ciência 

e Tecnologia, Festival de Dança-Educação, Trabalho de Conclusão de Curso, dentre outros,

demandando do corpo docente horas preciosas de planejamento e execução.

A título de comparação, chama-se a atenção a um aspecto de análise metodológica presente 

no estudo Panorama da Educação 2009: indicadores da OCDE7 que trata da relação entre o 

tamanho da classe de aula e razão alunos-professor:

O número de alunos por classe se calcula a partir de vários elementos 
distintos: número de alunos em relação ao número de professores, o 
número de turmas ou alunos que um professor é responsável, o tempo de 
ensino dos alunos em relação à duração da jornada de trabalho dos 
professores, a proporção do tempo de trabalho que o professor dedica ao 
ensino propriamente dito, o agrupamento dos alunos por classe e a prática 
de ensino em equipe.

Por exemplo, em uma escola que tenha 48 alunos em tempo integral e 08 
professores também em tempo integral, a proporção de alunos-professor é 
igual a 6. Se os professores trabalham 35 horas na semana, incluindo 10 
horas letivas (horas-aula), e se o tempo de ensino dos alunos é de 40 horas 
por semana, então, qualquer que seja o modo de agrupamento dos alunos 
nessa escola, a média de alunos por classe pode ser calculada da seguinte 
forma: Estimativa do tamanho da classe = 6 alunos por professor X (40 
horas de ensino por aluno/10 horas de ensino por professor) = 24 alunos.

Utilizando uma abordagem diferente, o tamanho da classe apresentado na 
Tabela D2.1. se calcula tendo em   conta o número de alunos que estão em 
um curso comum, baseado no número mais elevado de cursos comuns 
(estudos normalmente obrigatórios), mas excluindo as classes de sub-
grupos pequenos de alunos. Assim, o tamanho estimado da classe se 
aproxima dos tamanhos médios das classes da Tabela D2.1., onde o ensino 
em sub-grupos pequenos é menos frequente (como é o caso do ensino 
primário e secundário inferior). Por causa dessas definições, as razões 
similares de alunos-professor em distintos países podem traduzir-se em 
tamanhos diferentes de classe. Por exemplo, na educação secundária 
inferior, Áustria e Estados Unidos têm tamanhos médios de classe similares 
(24,1 alunos na Áustria e 24,3 alunos nos Estados Unidos: Tabela D2.1.), 
mas a razão alunos-professor difere substancialmente: 10,3 alunos por 
professor na Áustria, em comparação com 14,7 nos Estados Unidos (Tabela 
D2.2). A explicação pode estar no maior número de horas letivas nos 

                                                     
7 Os países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) são: Austrália, 
Áustria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, 
Irlanda, Itália, Japão, Coréia, Luxemburgo, México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, 
República Eslovaca, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido e os Estados Unidos.
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Estados Unidos do que na Áustria (607 horas na Áustria e 1.080 horas nos 
Estados Unidos) (EDUCATION AT A GLANCE 2009: OECD Indicators. p. 373. 
Disponível em: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/
9609061E.PDF. Acesso em 23/10/2009. GRIFOS NOSSO).

Tabela D2.1. Tamanho médio da classe por tipo de instituição e nível de educação (2007).

Fonte: Education at a Glance 2009: OECD Indicators. p. 382. Disponível em: <http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs
/browseit/9609061E.PDF. Acesso em 23/10/2009.
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Tabela D2.2. Razão alunos-professor em instituições educativas (2007).

Fonte: Education at a Glance 2009: OECD Indicators. p. 383. Disponível em 
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9609061E.PDF. Acesso em 23/10/2009.
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Percebe-se que a proposta do MEC está distante, e muito, dos índices praticados na maioria 

dos países pesquisados no estudo da OCDE. Para a educação secundária a menor razão 

alunos-professor é a da Grécia com 7,5; acompanhada de Portugal 8,1; Federação Russa 8,8; 

Luxemburgo 9,0; Bélgica 9,8; Espanha e Noruega 10,0. Países como Alemanha apresentou 

uma razão alunos-professor de 14,9; Canadá 16,4; Estados Unidos 15,1 e com certo 

destaque a Coréia com 18,2. A média dos países membros da OCDE foi de 13,0 e da União 

Européia 11,7 (Tabela D2.2.).

Dessa forma, acredita-se que deva existir um fator de correção (e talvez ocorra uma contra 

proposta do MEC que assinale para isso), o qual ajuste a relação aluno-professor num 

patamar mais baixo, levando-se em conta as especificidades e índices apontados 

anteriormente.

2.1 Organização Administrativa 

2.1.1 Estrutura Organizacional

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia tem como órgão executivo a 

Reitoria, composta por 1 (um) Reitor(a) e 5 (cinco) Pró-Reitores: Pró-Reitor(a) de Ensino; 

Pró-Reitor(a) de Extensão; Pró-Reitor(a) de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; Pró-

Reitor(a) de Administração e Planejamento; e Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

e Infraestrutura; Diretorias Sistêmicas; Auditoria Interna; e Procuradoria.

O detalhamento da estrutura organizacional do IFBA, as competências das unidades 

administrativas e as atribuições dos respectivos dirigentes serão estabelecidas no seu 

Regimento Geral, que poderá dispor sobre a estruturação e funcionamento de outros 

segmentos que tratem de temas específicos vinculados à Reitoria, às Pró-Reitorias e aos 

Campi.

A estrutura organizacional básica dos Campi que compõem o IFBA ainda guarda relação com 

a estrutura do antigo CEFET-BA, estando sujeita a adequações definidas em Regimento Geral 

ou regimento específico para o Campus de Eunápolis.

A seguir, elencam-se os setores que compõem a estrutura organizacional básica do Campus:
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 Órgão Executivo: Direção-Geral.

 Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Diretor-Geral: Gabinete e Coordenação de 
Relações Comunitárias e Comunicação Social.

 Órgão Vinculado: Procuradoria.

 Órgãos Seccionais: Departamento de Administração (DEPAD) e Departamento de 
Ensino (DEPEN).

 Órgãos de Assistência Direta ao DEPAD:  Divisão de Recursos Humanos (DIREH) e 
Divisão de Administração da Sede (DIADS).

 Órgãos de Assistência Direta ao DEPEN: Coordenação Técnica Pedagógica (COTEP).; 
oordenação de Registros Escolares (CORES); Supervisão de Biblioteca e Audiovisual 
(SUBAV); Supervisão de Integração Empresa-Escola (SIEEM); e Coordenações de 
Curso. 

2.1.2 Órgãos colegiados: competência e composição

A seguir, apresentam-se os órgãos colegiados, sua composição e competência.

 Conselho Superior.

 Colégio de Dirigentes.

 Conselho do Departamento de Ensino.

 Conselho de Coordenações de Curso.

 Conselho de Curso.

 Conselho de Classe.

O IFBA tem a sua estrutura comum a todos os Campi, os quais são submetidos, o Conselho 

Superior e o Colégio de Dirigentes.

O Conselho Superior é o órgão máximo do IFBA de caráter consultivo e deliberativo, 

composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos técnico-administrativos, 

dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de 

Dirigentes do Instituto Federal, assegurando-se a representação paritária dos segmentos que 

compõem a comunidade acadêmica.

Compete ao Conselho Superior, de acordo com o Estatuto do Instituto:

I-Aprovar as diretrizes para atuação do IFBA e zelar pela execução de sua política 
educacional;
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II-Deflagrar, aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à comunidade 
escolar para escolha do Reitor do IFBA e dos Diretores-Gerais dos Campi, em 
consonância com o estabelecido nos arts. 12 e 13 da Lei nº. 11.892/2008;

III-Aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de ação e apreciar a proposta 
orçamentária anual;

IV-Aprovar o projeto político-pedagógico, a organização didática, regulamentos internos 
e normas disciplinares;

V-Aprovar normas relativas à acreditação e à certificação de competências profissionais, 
nos termos da legislação vigente;

VI-Autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadêmico;

VII-Apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, emitindo 
parecer conclusivo sobre a propriedade e regularidade dos registros;

VIII-Deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições por prestação de serviços em 
geral a serem cobrados pelo IFBA;

IX-Autorizar a criação, alteração curricular e extinção de cursos no âmbito do IFBA, bem 
como o registro de diplomas;

X-Aprovar a estrutura administrativa e o regimento geral do IFBA, observados os 
parâmetros definidos pelo Governo Federal e pela legislação específica; e

XI-Deliberar sobre questões submetidas à sua apreciação.

O Colégio de Dirigentes é o órgão de apoio ao processo decisório da Reitoria de caráter 

consultivo, composto pelo Reitor(a), pelos Pró-Reitores e pelo Diretor-Geral de cada um dos 

Campi que integram o Instituto Federal.

Compete ao Colégio de Dirigentes:

I-Apreciar e recomendar a distribuição interna de recursos;

II-Apreciar e recomendar as normas para celebração de acordos, convênios e contratos, 
bem como para elaboração de cartas de intenção ou de documentos equivalentes, na 
forma da Legislação pertinente;

III-Propor ao Conselho Superior a alteração de funções e órgãos administrativos da 
estrutura organizacional do IFBA;

IV-Apreciar e recomendar o calendário de referência anual;

V-Apreciar e recomendar normas de aperfeiçoamento da gestão; e

VI-Apreciar os assuntos de interesse da administração do IFBA a ele submetido.

O Campus de Eunápolis conta com o apoio dos órgãos colegiados como: Conselho do 

Departamento de Ensino, Conselho de Coordenações de Curso, Conselho de Curso e 

Conselho de Classe.
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Vale ressaltar que formalmente apenas o Conselho de Curso e Conselho de Classe tem 

regulamentação que estabelece o seu funcionamento. Sendo assim, o Campus ainda carece 

de instrumentos normatizadores para o funcionamento do Conselho do Departamento de 

Ensino e Conselho de Coordenações de Curso, embora esses tenham uma prática legitimada 

pelos servidores envolvidos no dia a dia da instituição e reconhecidos pela Direção Geral e 

Departamento de Ensino do Campus de Eunápolis.

O Conselho do Departamento de Ensino é um órgão consultivo do Departamento de Ensino 

que trata de assuntos pertinentes às atividades didático-pedagógicas e envolvem todos os 

docentes e técnico-administrativos da Coordenação Técnica Pedagógica do Campus de 

Eunápolis.

O Conselho de Coordenações de Curso é um órgão consultivo que trata de assuntos 

pertinentes ao funcionamento dos cursos e envolvem o Chefe de Departamento de Ensino e 

os Coordenadores de Curso.

O Conselho de Curso é responsável por analisar a conduta dos discentes e casos de 

desligamento da escola. É composto por 03 (três) docentes, sendo um por área de 

conhecimento científico, 01 (um) representante da Coordenação Pedagógica e 01 (um)

Discente.

O Conselho de Classe (diagnóstico e final) é um órgão consultivo e deliberativo, composto 

pelo Coordenador do Curso, todos os docentes da turma, um representante da área 

pedagógica e dois representantes de turma.

Os Conselhos de Classe, para a realização dos seus objetivos, são constituídos de duas 

modalidades: Conselhos de Classe Diagnóstico e Prognóstico – para diagnosticar e 

prognosticar o processo pedagógico desenvolvido; Conselhos de Classe Final – para avaliar, 

respectivamente, em dois momentos sucessivos, o processo pedagógico desenvolvido e o 

desempenho do estudante no final do processo.

Constitui um fórum permanente de análise, discussão e decisão para o acompanhamento 

dos resultados do processo de ensino e aprendizagem, tendo como referência os objetivos 

institucionais de formação do educando de acordo com o Projeto Pedagógico Institucional

(PPI).
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2.1.3 Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas

Ressalta-se que os diversos setores ligados ao Departamento de Ensino desenvolvem ações 

no sentido de dar suporte às atividades acadêmicas.

Vale destacar ainda:

 Supervisão de Apoio ao Estudante (SUAPE) – engloba as ações de apoio e Assistência 
Social. Desenvolve atividades de análise da situação social e financeira e 
acompanhamento de estudantes em dificuldade de aprendizagem. 

 Supervisão de Orientação Psicopedagógica (SUOPS) – deve promover orientações aos 
estudantes com dificuldade de integração, de aprendizagem ou de ordem 
psicopedagógica.

Ressalta-se que esses setores não possuem Funções Gratificadas para o desenvolvimento 

dessas atividades.

2.2 Organização e Gestão de Pessoal

2.2.1 Proposta de cursos de Formação, Capacitação e Qualificação de 2009-2013

Cursos para os servidores, de acordo com seu ambiente organizacional, em instituições 

conveniadas com o IFBA. O Plano de Capacitação dos servidores do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) para o período 2009-2013 é destinado aos 

servidores técnico-administrativos, docentes, terceirizados e estagiários. Sua elaboração é 

feita com base no Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT), realizado pela 

Diretoria de Gestão de Pessoas.

A seguir, apresenta-se a composição do corpo docente efetivo por titulação referente ao ano 

de 2008 (Tabela 19) e a projeção para o período de 2009 a 2013 (Tabela 20).

Tabela 19 - Corpo docente efetivo por titulação -2008

Não 
Graduado           

Graduado Especializado Mestrado Doutorado Total

1 17 12 2 32
Fonte: Pró-Reitoria de Ensino - PROEN / Diretoria Geral do Campus.
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Tabela 20 - Projeção do corpo docente efetivo por titulação – 2009-2013

Titulação
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Graduação 3
Especialização 25 34 34 33 33
Mestrado 13 17 24 21 21
Doutorado 0 2 2 8 9

Total 41 53 60 62 63
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP / Diretoria Geral do Campus.

As Tabelas 21 e 22 apresentam dados relativos à carga horária de docentes efetivos em 2008 

e 2009.

Tabela 21 - Carga horária de docentes efetivos -2008

DE 40h Total

29 3 32
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP / Diretoria Geral do Campus.

Tabela 22 - Carga Horária de Docentes Efetivos (2009)

DE 40h Total

36 5 41

2.2.2 Aspectos da Carreira Docente e Técnico-administrativa

De acordo a análise da CPA de 2009, o Plano de Carreira e a Política de Qualificação,

implementados pelo Campus ficaram avaliados com média abaixo de dois, o que não 

destoou da média geral. No que se refere a avaliação da Relação Interpessoal e da 

Autoavaliação, o Campus superou o conceito bom. Nesse caso, também não apresentou 

média muito diferente dos demais Campi. Os resultados obtidos pelos Docentes e Técnico-

administrativos foram bem parecidos, o que reflete a realidade dos servidores no Campus.

As Tabelas 23 e 24 apresentam a composição do corpo técnico-administrativo por titulação

em 2008 e 2009, respectivamente.
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Tabela 23 – Corpo técnico-administrativo por titulação

Ensino Fundamental Ensino Médio Graduação Especialização Total
2008

Total
2007

Total
2006

3 5 6 14 12 12
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP / Departamentos Acadêmicos/Campus.

Tabela 24 – Corpo técnico-administrativo por titulação (2009)

Ensino Fundamental Ensino Médio Graduação Especialização Mestrado
Total 
2009

2 9 8 1 20

A seguir, delineia-se o corpo técnico-administrativo por titulação para anos de 2009 a 2013, 

conforme Tabela 25.

Tabela 25 - Projeção do corpo técnico-administrativo por titulação

Titulação
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Ens. Fundamental 2 22 23 23 23
Ens. Médio 9 19 17 18 19
Graduação 8 8 10 10 10
Especialização 1 1 1 1 1

Total 20 50 50 25 53
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP / Diretoria Geral do Campus.

A Tabela 26 apresenta o cronograma de expansão do corpo técnico efetivo (totalizações 

referentes apenas a novas entradas).

Tabela 26 – Projeção do número de técnico-administrativos

Técnico-Administrativos

Ano 2009 2010 2011 2012 2013

Total 20 30 1 1 1

Total Geral 53

As Tabelas 27 e 28 indicam, respectivamente, a carga horária de técnico-administrativos em 

2009 e sua projeção de 2009 a 2013.
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Tabela 27 – Projeção da carga horária dos técnico-administrativos

Carga Horária do Corpo Técnico Efetivo
40 h

2009 2010 2011 2012 2013

20 50 51 52 53

Tabela 28 - Carga horária de técnico-administrativos (2009)

40h Total
20 20

3 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

O Campus de Eunápolis busca coadunar-se ao processo didático-pedagógico no que 

concerne aos princípios elencados no PPI do IFBA. Para tanto, contempla a formação 

humana do sujeito superando a dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual em seus

projetos de curso, assim como, nas ações propostas na área de ensino. Procura oferecer 

uma educação profissional que exija dos sujeitos envolvidos a superação de uma educação 

fragmentária e a flexibilização das estruturas curriculares e do entrelaçamento de saberes 

das diversas áreas com o trabalho, a ciência e a cultura, promovendo um intenso diálogo 

entre teoria e prática, escola e mundo do trabalho.

Dessa forma, no intuito de alcançar uma excelência na educação ofertada utiliza-se de 

documentos construídos coletivamente pelo IFBA para implementá-la, ressaltando 

sobretudo, os seguintes: a Organização Didática dos Curso Técnicos de Nível Médio 

Integrados e Subsequentes, as Normas Acadêmicas para os Cursos Superiores, o Regimento 

Interno, entre outros. Estes norteiam a instituição no que concerne a alguns procedimentos 

cotidianos, como processo de matrícula, aproveitamentos de estudos, assim como sobre o 

sistema de avaliação adotado pela instituição, que vale ressaltar, tem como base as normas 

de avaliação contidas na LDB nº 9.394/1996, a qual entende que o processo de avaliação da 

aprendizagem deve ser amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo envolvendo 

todos os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do estudante.

No que tange a organização pedagógica dos cursos, cabe esclarecer que todos os cursos 

integrados ofertados pelo Campus são anuais e têm um tempo de duração mínimo de 4 

anos, sendo cada ano distribuído em 4 unidade didáticas, com uma média de 50 dias letivos 
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cada uma delas, perfazendo um total de no mínimo 200 dias letivos anuais. Sendo que a 

carga horária média está por volta de 1.000 horas anuais.

A estrutura curricular dos cursos integrados compreende: uma formação geral, com 

disciplinas que compõem a construção curricular para o ensino médio, conforme Lei nº 

9.394/1996; uma formação diversificada, que objetiva o desenvolvimento de capacidades e 

de condutas importantes na atualidade visando à formação para o exercício da cidadania e 

preparação para o trabalho; e uma formação específica, que busca desenvolver 

competências nas áreas específicas dos cursos. No sistema de avaliação adotado para os 

cursos integrados o estudante tem que alcançar, ao final de cada ano letivo, no mínimo 60 

por cento de rendimento em cada disciplina e 75 por cento de frequência global para obter 

aprovação e poder progredir para a etapa subsequente até conclusão do curso.

No que tange aos cursos subsequentes, estes são organizados por semestre e com duração 

mínima de dois (02) anos. Para a conclusão do curso, assim como no integrado, o estudante

deve obter rendimento mínimo, no semestre, de 60 por cento de rendimento em cada 

disciplina e ter frequência mínima de 75 por cento.  

Remetendo-se ao ensino superior, a avaliação da aprendizagem será feita em cada semestre 

letivo, compreendendo: a apuração de frequência às aulas teóricas e/ou teórico-práticas e a 

atribuição de notas aos estudantes através de no mínimo 03 (três) avaliações parciais e no 

exame final, quando for o caso. O estudante será considerado aprovado, se obtiver 

frequência igual ou superior a 75 por cento nas atividades da disciplina e média final igual ou 

superior a 5 (cinco inteiros). As médias finais obtidas pelos estudantes nas disciplinas serão 

utilizadas para calcular o Coeficiente de Rendimento (CRE) e o Coeficiente de 

Aproveitamento (CAP). De acordo com as normas acadêmicas do ensino superior os cursos 

estão organizados em semestres, com duração média de quatro (04) anos para conclusão.

Enfim, o Campus de Eunápolis toma como parâmetros não só o Projeto Pedagógico 

Institucional (aprovado pelo Conselho Diretor do então CEFET-BA, em 26/03/2008), como 

também a Organização Didática da Educação Profissional e Tecnológica (aprovada em

16/12/2008) e as Normas Acadêmicas do Ensino Superior de 2007.
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3.1 Oferta de Cursos/Projeções

O Campus de Eunápolis sempre esteve comprometido com a formação integral dos 

estudantes, embora, valha recordar, sofreu um sério revés por ocasião do Decreto nº

2.208/1997, por dificultar a abertura de cursos profissionais integrados à formação geral.

Com o Decreto no 5.154/2004, a instituição retomou um dos pontos tradicionalmente fortes 

da Rede Federal de Educação Profissional que é justamente integrar a formação geral com a 

educação profissional e tecnológica.

A transformação do CEFET-BA em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia passa a exigir uma nova institucionalidade, embora o Campus de Eunápolis viesse 

cumprindo parte de alguns dos objetivos previstos na lei que criou os Institutos Federais, 

como a oferta de Curso Técnico em Agente Comunitário em Saúde, nos anos de 2006 a 2009, 

nos moldes do PROEJA, e o Curso de Licenciatura Plena em Matemática, iniciado em 2005.

As Tabelas 29 a 31 delineiam a perspectiva de oferta de vagas dos cursos ofertados e 

previstos para a vigência deste PDI.

Tabela 29 – Projeção de cursos técnicos e FIC

Nome do Curso Forma de Oferta
No Vagas

2009 2010 2011 2012 2013
Design de Móveis Subsequente 40 30 30
Edificações Integrado 40 30 30 30 30
Enfermagem Subsequente 30 40 40 40 40
Gestão (Proeja) Integrado 40 40 40 40
Informática Integrado 40 30 30 30 30
Meio Ambiente Integrado 40 30 30 30
Meio Ambiente Subsequente 40
Qualificação Básica Em 
Construção Civil 

Formação Inicial e
Continuada 40 40 40

Segurança Do Trabalho Subsequente 40 30
Informática Subsequente 40 30
Meio Ambiente Subsequente 40 30

Nota: 1Em fase de estudo, sondagem e discussão com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia e a 
Associação dos Moveleiros de Eunápolis (Eunamovel) para definir: Curso Técnico em Design de Móveis ou Design de 
Interiores;
2A definição desses cursos ou a adequação de novas turmas dependerá de estudo de demanda ou sondagem na 
região. Os cursos aqui listados foram incluídos tendo em vista reuniões de trabalho realizadas com o Sebrae, 
Associação Comercial de Eunápolis e Secretaria Estadual do Trabalho/Agência local do Município de Eunápolis. Além 
desses cursos foram citados Farmácia, Multimídia, Mecânica e Eletromecânica.
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Tabela 30 – Projeção de cursos no ensino superior

Nome Do Curso Forma de Oferta
No Vagas

2009 2010 2011 2012 2013
Matemática Licenciatura 40 40 40 40 40
Física Licenciatura 40 40 40
Informática Tecnologia 40 40 40
Eng. Civil Bacharelado 40 40
Enfermagem Bacharelado 40 40
Eng. Ambiental Bacharelado 40 40 40

Tabela 31 – Projeção de cursos de pós-graduação no Campus de Eunápolis8

Nome do Curso Modalidade
Número de Vagas

2009 2010 2011 2012 2013
CEPROEJA Lato Sensu 35 35 35
Metodologia do Ensino Superior 35

4 INFRAESTRUTURA 

Objetivo 

Ampliar e modernizar a Infraestrutura Física e Organizacional do Campus de Eunápolis 

visando um melhor atendimento da sua comunidade interna e externa.

4.1 Infraestrutura Física

As Tabelas de 32 a 34 apresentam o detalhamento das instalações da área acadêmica e 

administrativa, respectivamente. Enquanto a Tabela 38 apresenta dados relativos a área 

urbanizada.

                                                     
8 Nota: A entrada de novos cursos dependerá do estabelecimento do Plano de Diretrizes para a Pesquisa e Pós-

Graduação do IFBA/Campus de Eunápolis.
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Tabela 32 – Instalações da área acadêmica

Áreas Quantidade
Área Total

(m²)
Salas de aula 15 813,60

Laboratórios de informática 5 255,04

Laboratório de enfermagem 1 54,24

Laboratório de solos e materiais 1 120,70

Laboratório de instalações domiciliares 1 97,09

Laboratório de línguas 1 56,94

Laboratório de física 1 54

Laboratório de química 1 54

Laboratório de biologia 1 38,32

Laboratório de geoprocessamento 1 37,44

Laboratório de bioquímica 1 57,72

Laboratório de tratamento de água 1 38,61

Laboratório de artes 1 143,40

Biblioteca 1 133,86

Salas de apoio acadêmico 5 133,86

Sala de professores 1 54,24

Sala do grêmio 1 11,65

Sala do diretório acadêmico (curso superior) 1 15,6

Salas de áudio 2 108,48

Quadra poliesportiva 1 1.056

Nota: 1Laboratório de informática I e II, lab. de manutenção em informática, lab. de redes e  lab. de 
matemática.
2 Sala de Coordenações de Curso, Coordenação de apoio ao ensino (CAENS), Coordenação de Registros 
Escolares (CORES), Departamento de Ensino (DEPEN), Coordenação Técnica Pedagógica (COTEP).

Tabela 33 – Instalações da área administrativa

Área Quantidade
Área Total

(m²)
Refeitório (incluindo 
cozinha)

1 179,62

Cantina 1 32,00
Subestação elétrica 1 46,95
Salas Administrativas 17 263,05
Alojamento 2 27,21
Portaria 1 77,88
Sanitários 13 117
Auditório 1 554,24
Copas 2 23,30
Sala Vigilância 1 7,69
Central Telefônica 1 7,69
Anfiteatro 1 53,72
Nota: 1 Sala, sala de projeção e depósito.
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Tabela 34 – Instalações da área urbanizada

Áreas Quantidade Área Total 
(m2)

Estacionamento 1 966,00 
Vias de Acesso 1 1.532,55 
Jardins 1 39.645,50
Passeios 1 741,50 

O Quadro 8 apresenta o cronograma de expansão para a infraestrutura física e acadêmica.

Quadro 8 - Cronograma de expansão para a infraestrutura física e acadêmica

Metas
Cronograma

2009 2010 2011 2012 2013

Construir dois módulos de sala de aula e laboratórios X X X
Construir a cobertura e reformar o piso da quadra poliesportiva X
Confeccionar e Implantar projeto visando à sinalização e adequação 
do espaço físico para atendimento a pessoas com necessidades 
especiais

X X

Adaptar e sinalizar o espaço físico da escola para atendimento a 
pessoas com necessidades especiais X X X

Ampliar e modernizar a biblioteca X
Ampliar e Modernizar o auditório X
Reformar o bloco administrativo X
Reformar a portaria da entrada principal X
Realizar intervenções preventivas na área construída do campus X X X X X
Implantar 02 laboratórios da área de Engenharia Civil X X
Implantar 02 laboratórios da área de Física X X X

Atualizar e ampliar os recursos de software e hardware para uso 
acadêmico

X X X X X

Implantar 02 laboratórios da área de Segurança do Trabalho X X X

Atualizar e ampliar o acervo bibliográfico X X X X X
Reformar a cobertura da área construída e rede pluvial em seus 
pontos críticos

X

4.2 Infraestrutura Acadêmica

Nesta seção, apresentam-se informações concernentes a infraestrutura acadêmica 

compreendendo os recursos audiovisuais e de informática e acervo bibliográfico.
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Na Tabela 35 apresenta-se a projeção de equipamentos audiovisuais e de informática da 

área acadêmica.

Tabela 35 – Projeção de equipamentos audiovisuais e de informática da área acadêmica

Equipamento
Quantidade

2009 2010 2011 2012 2013
Impressora laser preto e branco 4 2 2 1 2
Impressora hp plotter 1 1
Impressora laser colorida 1 2 2 2 3
Impressora multifuncional hp 1 1 1 1
Máquina filmadora vhs portatil, samsung 1
Vídeo câmera digital gr-d270u - jvc 2
Câmera fotográfica digital, 1 1 1
Micro system lenox mc 250 mp3 3 2
Vídeo cassete 10
Aparelho de dvd 2
Microcomputador com monitor 81 80 80 80 80
Monitor de vídeo 15" marca lenovo 11
Data show projetor multimidia 11 10 5 5 5
Estabilizador de valtagem 90 80 80 80 80
No-break 1.200 va bmi 1,2 kva 6 6 5 5 5
Microfone profissional 8 5 5
Microfones s/ fio semi profissional 6
Microfone s/ fio profissional 4
Suporte para microfone 3
Retroprojetor de transparências marca tes m-97abg 6
Projetor de slides mod diamotor 1
Rack coluna 3 2 2 2
Rack p/ luz de palco 1
Receptor p/ antena parabólica 2
Scaner de mesa 2 1 1 1
Switch ethernet c/ 16 portas dlink 2 4 3 3 3
Televisão 29" 2
Televisão cores 20" 4
Televisão cores 33" 1
Amplificador de som 1800m, staner 3 3 3 3
Caixa acústica 9 9
Canhão de luz p/ foco 26
Equalizador de som digital 220 vts, bepincer 1 1
Fone de cabeça tipo headphone lship 4

A Tabela 36 indica o quantitativo de acervo bibliográfico, e a Tabela 37 sinaliza a projeção de 

títulos, exemplares e periódicos.
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Tabela 36 - Acervo bibliográfico - 2008

Títulos Exemplares Periódicos

4.611 8.314 1.440
Fonte: Biblioteca/Campus.

Tabela 37 – Projeção de títulos, exemplares e periódicos – 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

Títulos 596 894 1.252 1.753 2.454
Exemplares 9.473 12.315 15.394 19.243 24.054
Periódicos 10 10 14 17 20
Fonte: Biblioteca/Campus.

A Tabela 38 indica a projeção de recurso informacional nas diversas áreas de conhecimento.

Tabela 38 – projeção de recurso informacional – 2009-2013

Recurso Informacional Área do Conhecimento 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Livros Ciências Agrárias /Ciências 
Biológicas / Ciências Exatas e da 
Terra /Ciências Humanas / 
Ciências da Saúde

576 1052 1828 2404 2880 8674

Periódicos (Revistas) Ciências Agrárias /Ciências 
Biológicas / Ciências Exatas e da 
Terra /Ciências Humanas / 
Ciências da Saúde

10 10 14 17 20 59

Jornais Ciências Agrárias /Ciências 
Biológicas / Ciências Exatas e da 
Terra /Ciências Humanas / 
Ciências da Saúde

5 15 20 15 10 0

Obras de Referência Ciências Agrárias /Ciências 
Biológicas / Ciências Exatas e da 
Terra /Ciências Humanas / 
Ciências da Saúde

20 20 20 20 20 1276

Vídeos Ciências Agrárias /Ciências 
Biológicas / Ciências Exatas e da 
Terra /Ciências Humanas / 
Ciências da Saúde

50 20 20 20 20 0

DVD Ciências Agrárias /Ciências 
Biológicas / Ciências Exatas e da 
Terra /Ciências Humanas / 
Ciências da Saúde

20 30 40 30 20 65

CDROM Ciências Agrárias /Ciências 
Biológicas / Ciências Exatas e da 
Terra /Ciências Humanas / 
Ciências da Saúde

20 30 40 30 20 0
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A Tabela 39 apresenta a projeção de equipamentos da área administrativa. Enquanto a 

Tabela 40 refere-se à projeção de equipamentos da área acadêmica.

Tabela 39 – Equipamentos da área administrativa – 2009-2013

Equipamento
Quantidade

2009 2010 2011 2012 2013
Impressora laser preto e branco 11 3
Impressora jato de tinta 1
Microcomputador com monitor 22 10 10 10 10
Estabilizador de voltagem 22 10 10 10 10
No-break 1.200 va bmi 1,2 kva 6 5
Notebook Toshiba m55 1 4
Transformador 110/220 v 1000w 13 5 5 5
Scaner de mesa 1 1
Roteador síncrono, Siemens 1 1

Tabela 40 – Equipamentos da área acadêmica – 2009-2013

Equipamento
Quantidade

2009 2010 2011 2012 2013
Quadro branco p/ pincel medindo 2,00m x 1,20m 12 23 32
Barômetro portátil 1
Estufa de secagem 1 1
Liquidificador skynsen em aço inox - lsv06 1000cv 1
Prancheta de madeira para desenho regulável mod. 4830     30 30
Esqueleto humano clássico stan 1
Kit laringoscopia adulto, jgmoriya 1 2 2
Modelo anatômico do aparelho digestivo edutec 1
Modelo aparelho reprodutor feminino, edutec 1
Modelo aparelho reprodutor masculino, edutec 1
Modelo aparelho respiratório, edutec 1
Modelo aparelho urinário, edutec 1
Nebulizador portátil com mascara 1 2
Manequim infantil, marca sm 1
Esqueleto humano anatômico muscular 1
Estetoscópio duplo marca bic 2 2 2 2 2
Suporte de soro fisiológico fixo esmaltado sc270 2 2
Negatoscópio de um corpo konex 1
Balança antropológica 1 1
Aparelho tridimencional reprod. Feminino gropress 1
Aparelho tridimencional reprod. Masculino gropress 1
Maca de exame clínico conj c/ escada lapalu 2
Voltímetro digital tr i676/b 2
Balança digital para bebê 1
Estojo inox cirúrgico marca fami 1 1 1 1
Aparelho de pressão adulto solidor 3 3 3 3 3
Bacia inox 32ch r80 2 2
Jarra inox s/ base 2 2
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Equipamento
Quantidade

2009 2010 2011 2012 2013
Cuba cirúrgica inox 1 1
Estojo inox cirúrgico fami 1 4
Cuba rim inox 2 1 1 1 1
Cuba cirúrgica inox 1 1
Estojo inox cirúrgico fami 1 1
Bandeja em aço inox tam peq 2
Inalador p/ oxigenação portátil enitec, 158 1
Autoclave horizontal p/ esterilização 1
Aspirador p/ rede de analisador de oxigênio marca unitec 2
Cadeira de rodas marca bravelo 1
Cama hospitalar mh 043 1
Armário de aço hospitalar 2 1
Cama fomler hospitalar 1 1
Manequim p. Sup. Corpo adulto p/ trein. De ressus. Mtx 041 2
Manequim simul. De c. Humano adulto inteiro marca time-in 1
Cama hospitalar 2
Cadeira hospitalar 2
Colchão hospitalar forro em nylon azul 1
Paquímetro quadrimensional   5
Cronômetro analógico, manual. 141  2
Suporte universal com haste de ferro marca metalic - 25
Trilho de ar colchão alinear henstchel marca maxwell 1
Plano inclinado completo aragão, 7703                   6
Mesa de força simples, maxwell - 6
Dinamômetro didático, graduado                  10
Pêndulo didático, forma cunha  8
Amperímetro st, cc ca, 0a 100ma 1
Transformador c/ barra base fixa 1
Sist. Modular p/ estudo e treinamento Magnetismo, mtx 164 1
Sist. Didático assistido p/ comp. Estudo servo contr. Mtx 173 1
Bússola orientadora, alpen     10
Trena a laser, stanley 1
Navegador gps e tex vista 1
Peneira granulométrica 8x2 1
Mira encaixe 04 4
Nível automático cst 1
Teodolito eletrônico benger 1
Estufa marca olideff, ee 52b 1
Esclerômetro de schimidt, mtx140 1
Aparelho vicat mtx 131 1
Multicorte marca somar 4500 rpm 1
Torno de bancada 1
Aparelho de solda bambozi nm 250 turb 1
Morsa manual p/ madeira jogo c/ 4 1
Microscópio binocular, 200m 2 1
Microscópio biolar b, mtx055 - 3 1
Microscópio estereoscópio mst 132   6 1
Esqueleto humano sem gabi 90318090 1
Microscópio de luxe microscope set 1 1
Centrifuga excelsa baby i 1
Balança semi-análitica    2
Balança precisão eletrõnica 1
Fogão 2 bocas f25 croyodon 1
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Equipamento
Quantidade

2009 2010 2011 2012 2013
Medidor portatil oxig. Mtx098 1
Medidor portatil ph mtx097 -3 1
Batedeira arno nbes 220v 1
Freezer horizontal 305 l 1
Geladeira marca eletrolux domestica 245 l r 250 1
Aquecedor p/ câmara quente banho maria 1
Fogão 6 bocas marca dako diplomata 1
Medidor de ph, ph016a 1
Anemômetro digital lm 81am 1
Contador de colunas digital 1
Term max/min 35 + 50: 1 prot plast 1
Pluviômetro ws 7038 uf 1
Agitador magnético 78hw 1 1
Capela de exaustão de gases 2
Estufa bacteriológica 1
Cabine seg. Bio. De fluxo laminar ar vert bioseg 06 tipo a1, lg 1
Balança analítica, bioprecisa 1
Chapa aquecedora db ivac, biomixer 1
Câmera fotográfica para microscópio 1 1
Espectrofotômetro visível digital 1
Agitador de tubos, ap56, phoenix 1
Destilador de água bd 21, biopar 1
Balança eletrônica, ay 1
Fotômetro para faixa alta 5
Destilador de água mb 1004 1
Agitador de tubo vortex ms3 1
Condutivímetro de bancada mca 150 1
Banho maria nt 245 1
Chapa aquecedora analógica, magnus 1
Micropipeta variável 2 a 20 ul 1
Microscópio biológico, bel 1
Micropipeta monocanal, digipet 1
Chuveiro de emergência lava olhos 1
Ph-mêtro microprocessador 1
Estufa de cultura 1
Kit comp. Color. P/ ph cloro res. Cubas 13 cm azul bromotimol 1

Na Tabela 41, encontram-se os dados relativos a veículos.

Tabela 41 – Veículos – 2009-2013

Equipamento Quantidade
2009 2010 2011 2012 2013

Veículo a óleo diesel kia besta placa JKZ-8694 1
Veículo movido a bi combustível gol 1.0 8v placa JPZ-5504 1
Veículo a óleo diesel microônibus 1
Veículo a óleo diesel microônibus 1
Veículo ônibus a óleo diesel 1
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O Quadro 9 apresenta o cronograma de expansão da estrutura do Campus no que tange a 

implantação de setores.

Quadro 9 – Cronograma de expansão da infraestrutura – 2009-2013

Metas
Cronograma

2009 2010 2011 2012 2013

Implantar a Diretoria de Administração e Planejamento X X X X
Implantar o Departamento de Orçamento e Finanças X X X X
Reestruturar o funcionamento do Departamento de Administração X X X X
Elaborar o Regimento Interno do Campus de Eunápolis X
Treinar o corpo técnico-administrativo visando atender a nova 
organização do Instituto Federal da Bahia: legislação, normas, 
atribuições, licitações

X X X X X

Socializar as principais rotinas e processos administrativos X X X X X
Implantar o Conselho Escolar X X
Implantar o Departamento de Pesquisa e Pós Graduação no Campus
de Eunápolis

X X X X

Implantar o Departamento de Extensão e Integração Instituto-
Empresa

X X X X

Implantar a Coordenação de Prestação de Serviços Técnicos e 
Consultorias para a comunidade

X X X X

Implantar a Diretoria de Ensino X X X X
Implantar Coordenação de Acompanhamento de Egressos X X
Implantar o Departamento de Assistência Estudantil e Apoio ao 
Ensino

X X X X

A Tabela 42 indica a projeção de equipamentos audiovisuais e de informática da área 

acadêmica.

Tabela 42 – Projeção do número de equipamentos de audiovisual e informática

Equipamento
Quantitativo

2009 2010 2011 2012 2013
Impressora laser preto e branco 4 2 2 1 2
Impressora Hp plotter 1 1
Impressora laser colorida 1 2 2 2 3
Impressora multifuncional Hp 1 1 1 1
Máquina filmadora vhs portátil, Samsung 1
Vídeo câmera digital gr-d270u - jvc 2
Câmera fotográfica digital, 1 1 1
Micro system Lenox mc 250 mp3 3
Vídeo cassete 10
Aparelho de DVD 2
Microcomputador com monitor 81 80 80 80 80
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Equipamento
Quantitativo

2009 2010 2011 2012 2013
Monitor de vídeo 15" marca Lenovo 11
Data show projetor multimidia 11 10 5 5 5
Estabilizador de valtagem 90 80 80 80 80
No-break 1.200 va bmi 1,2 kva 6 6 5 5 5
Microfone profissional 8 5 5
Microfones s/ fio semi profissional 6
Microfone s/ fio profissional 0 4
Suporte para microfone 0 3
Retroprojetor de transparências marca tes m-97abg 6
Projetor de slides mod diamotor 1
Rack coluna 3 2 2 2
Rack p/ luz de palco 1
Receptor p/ antena parabólica 2
Scaner de mesa 2 1 1 1
Switch ethernet c/ 16 portas Dlink 2 4 3 3 3
Televisão 29" 2
Televisão cores 20" 4
Televisão cores 33" 1
Amplificador de som 1800m, Staner 3 3 3 3
Caixa acústica 9 9
Canhão de luz p/ foco 26
Equalizador de som digital 220 vts, bepincer 1 1
Fone de cabeça tipo headphone lship 4

5 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

5.1 Avaliação Institucional

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei Federal 

nº 10.861, de 14 de abril de 2004, organiza-se como sistema de avaliação global e integra 

três modalidades de avaliação: Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES) 

que estabelece como procedimentos a autoavaliação e a avaliação externa in loco; Avaliação 

do Desempenho dos Estudantes, realizada mediante aplicação do Exame Nacional de 

Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE); e Avaliação dos Cursos de Graduação 

(ACG), com a obrigatoriedade de visitas por comissões de especialistas das respectivas áreas 

de conhecimento. 
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A avaliação é uma ferramenta de gestão que auxilia a administração a conhecer as 

potencialidades e as carências da Instituição, subsidiando a tomada de decisão com vistas à 

melhoria e a manutenção da qualidade de ensino, pesquisa e extensão. 

A autoavaliação institucional no IFBA, nos moldes do SINAES, ocorreu no ano de 2005 com 

avaliação global e dos aspectos didático-pedagógicos de todas as modalidades de ensino em 

todos os Campi, abarcando as dimensões estabelecidas na referida lei; em 2006 com a 

avaliação dos aspectos didático-pedagógicos da Educação Superior; e mais recentemente, a 

avaliação correspondente ao biênio 2007-2008, de modo similar àquela realizada em 2005.

5.1.1 Comissão Própria de Avaliação (CPA)

O SINAES estabelece que a Comissão Própria de Avaliação (CPA), órgão colegiado formado 

por todos os segmentos da comunidade acadêmica e de representantes da sociedade civil 

organizada, vedada a composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos, 

tem por atribuições a condução dos processos de avaliação internos da Instituição, a 

sistematização e a prestação de informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), consideradas as diretrizes, critérios e 

estratégias emanadas da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES).  

A Lei estabelece, ainda, como diretriz que a CPA terá atuação autônoma em relação a 

conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição.

Para colaborar na condução da autoavaliação institucional em cada Campus, foram criadas 

as Comissões Setoriais de Avaliação (CSA) que desenvolvem as atividades juntamente com a 

CPA.

5.1.2 Política de Avaliação Institucional

Na perspectiva de atender as necessidades de regulação do Estado e institucionalizar uma 

prática sistemática de avaliação, a CPA realiza periodicamente a autoavaliação institucional 

(global e dos aspectos didático-pedagógicos), de acordo com o SINAES, articulando 

regulação e avaliação educativa, possibilitando a participação dos segmentos da 
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comunidade interna - discentes, docentes e técnicos – e da comunidade externa – pesquisa 

junto aos egressos e empresas.

A CPA, por compreender que a melhor forma de se autoavaliar é através de uma avaliação 

participativa e global, decidiu envolver na sua análise todos os níveis e modalidades de 

ensino e não somente da Educação Superior. Assim, podem participar do processo avaliativo 

todos os Campi e estudantes regularmente matriculados em um dos cursos do IFBA.

5.2 Implementação, Acompanhamento e Avaliação do Plano de Desenvolvimento 

Institucional

A Comissão Coordenadora Geral do PDI foi constituída pela Reitoria com o objetivo de 

coordenar, orientar e sistematizar os trabalhos de construção do PDI 2009-2013. Esta 

comissão entende que a execução das metas institucionais, definidas e implementadas pelos 

seus diversos setores, deverá ser acompanhada, anualmente, pela PROAP do IFBA.

Compreende-se que a avaliação do PDI deverá ser anual, realizada pela Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura (PRODIN), devendo ser submetida à 

aprovação do Conselho Superior. Essa avaliação será subsidiada pela PROAP, no que refere 

aos resultados alcançados nas metas institucionais, bem como pelas Unidades e Setores 

responsáveis pela execução do Plano. A CPA disponibilizará os dados referentes à 

autoavaliação institucional, realizada segundo cronograma e relatórios emanados do 

processo avaliativo.

Para o Campus de Eunápolis espera-se a implementação da Diretoria de Administração e 

Planejamento com uma coordenação específica para a área de planejamento a fim de 

acompanhar e avaliar o Plano de Desenvolvimento Institucional.
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