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APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus de Porto 

Seguro apresenta o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) elaborado para a vigência 

de cinco anos, 2009-2013. O PDI tem como objetivo identificar a instituição, no que diz 

respeito à filosofia de trabalho, à missão que se propõe, às diretrizes pedagógicas que 

orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que 

desenvolve ou que pretende desenvolver.

O documento foi inicialmente desenvolvido por uma comissão própria, sob a supervisão da 

Comissão Central a partir da participação coletiva da comunidade por meio de interação 

presencial em assembleias e reuniões da comissão. Essa Comissão foi instituída pela Portaria 

n° 932, de 03 de Agosto de 2009 para coordenar, orientar e sistematizar os trabalhos e 

construção do PDI 2009-2013 e foi formada pelos seguintes membros: Prof. Dr. Georges 

Souto Rocha, Presidente, Prof. Ms. José Rubens Monteiro Teixeira, docente indicado pelo 

diretor da unidade, Ademir da Silva Santos, técnico-administrativo indicado pelo diretor da 

unidade, Prof. Ms. Ricardo Rodrigues Mendes, docente indicado pela representação sindical, 

Fábio Fernandes Santana, técnico-administrativo indicado pela representação sindical, 

Isabela Ramos Silva, discente do ensino médio integrado, José Antônio dos Santos, discente 

do ensino subsequente. 

O PDI contempla informações institucionais do exercício 2008 e a perspectiva ao quinquênio 

2009-2013, distribuídos em quatro segmentos estratégicos: Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Gestão. Os dados fornecidos em cada segmento estratégico serão expostos em correlação 

com o cenário tecnológico, econômico, político, social, demográfico, educacional e cultural 

da comunidade regional. Essas informações servirão de base para as projeções feitas pela 

comunidade do Campus.

Deste modo, é importante frisar que, por não possuir ainda uma Comissão Setorial de 

Avaliação (CSA) o documento em questão foi construído com base nos Relatórios Trimestrais 

de Gestão (RTG) que serviram para propiciar a realização das análises da situação do 

Campus, e assim diagnosticar carências e pontos relevantes na Unidade de Ensino.
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Por fim, vale dizer que o PDI tem o propósito de subsidiar as ações da instituição, para que 

sejam baseadas na realidade local/regional e contemple os anseios da comunidade que está 

direta e indiretamente ligada ao IFBA, especificamente ao Campus de Porto Seguro.
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INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, o planejamento tem sido um instrumento cada vez mais utilizado na gestão 

organizacional do setor público. É consensual nas instituições públicas atualmente que

através das técnicas de planejamento que as organizações conseguem desenvolver melhor 

suas atividades de modo a otimizar recursos, estabelecer prazos e manter o controle de

suas metas. O Campus de Porto Seguro do IFBA, por sua vez não poderia abrir mão desta 

ferramenta, uma vez que, os Institutos Federais de Educação tratam-se de um espaço 

democrático e crítico, onde o privilégio é dado a razão, que por sua vez se materializa com a 

capacidade de estabelecer uma previsão, ou seja, uma visão antecipada de 

acontecimentos/fatos. Para o Campus de Porto Seguro, o planejamento é uma tentativa de 

tornar o futuro institucional menos incerto e desconhecido.

Vale dizer, no entanto, que apesar da visão madura que o Campus possui a respeito do 

assunto, o planejamento institucional é uma experiência ainda recente no IFBA de Porto 

Seguro, pois embora a Educação Profissional e Tecnológica tenha sido regulamentada pelo 

Decreto nº 5.154/2004, a unidade de ensino do CEFET-BA de Porto Seguro nasceu com a 

federalização da Escola Brasil Profissional, e somente foi estabelecida em 2006 pela Portaria 

nº 1.981 do MEC. Efetivamente, o Campus iniciou suas atividades acadêmicas em 2008, ano 

em que foi dado início as discussões para a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI).

Diante disso, o planejamento ainda é uma ferramenta que está sendo constituída nos 

diversos setores do Campus. O planejamento institucional apresenta-se hoje, portanto como 

uma exigência externa, das agências de fomento e de outros setores da administração do 

Estado e também interna, pois houve a percepção que a evolução do Campus, que é 

integrante do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e

faz parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), exige instrumentos gerenciais 

mais elaborados para atender suas demandas e assim fazer com que o caminho entre 

intenção e ação seja menos árduo e os resultados da ação sejam mais efetivos.
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O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi implantado com a 

publicação da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, permitindo que o Ministério da 

Educação promovesse um processo de revisão das atribuições e competências da Secretaria 

de Educação Superior (SESU), da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), 

do Conselho Nacional de Educação (CNE) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 

Educacionais (INEP), tudo isso objetivando consolidar o trabalho, bem como conferir uma  

maior eficiência e eficácia aos dispositivos da  Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB). Neste contexto, inseriu-se o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), como parte integrante do processo de avaliação das Instituições de 

Ensino Superior – IES.

Com a obrigatoriedade de elaboração do PDI, as instituições ficaram condicionadas a 

apresentar um novo PDI a cada cinco anos, conforme a legislação vigente, sendo este o 

primeiro PDI do Campus de Porto Seguro. O PDI deve ser apresentado ao MEC no momento 

em que se é realizado o credenciamento ou recredenciamento da Instituição, para autorizar 

o funcionamento de Cursos Superiores de Graduação Tecnológica e Sequenciais, assim como 

para o credenciamento da Instituição para a oferta de Educação a Distância e a autorização 

de Cursos fora da sede do Campus. 

Vale ressaltar que, os dispositivos legais que orientam a elaboração do PDI, são: a Lei nº 

9.394/1996 (LDB), a Lei nº 10.861/2004, o Decreto nº 2.494/1998, o Decreto nº 3.860/2001, 

o Decreto nº 4.914/2003, o Decreto nº 5.154/2004, o Decreto nº 5.224/2004 e o Decreto nº 

5.225/2004, a Portaria MEC nº 301/1998, a Portaria MEC nº 1.466/2001, a Portaria MEC nº 

2.253/2001, a Portaria MEC nº 3.284/2003, a Portaria MEC nº 7/2004, a Portaria MEC nº 

2.051/2004, a Portaria MEC nº 3.643/2004, a Portaria MEC nº 4.361/2004, a Resolução 

CES/CNE nº 2/1998, a Resolução CNE/CP nº 01/1999, a Resolução CES/CNE nº 01/2001, a 

Resolução CP/CNE nº 01/2002 (art.7º), a Resolução CES/CNE nº 10/2002 e o Parecer 

CES/CNE nº 1.070/1999.

Levando em consideração a vigência dessas legislações, e a implantação do IFBA em Porto 

Seguro em 2008, o Campus vem conduzindo o processo de construção coletiva do PDI 2009-

2013 e estruturando o Planejamento Institucional através de uma Comissão com a 
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participação de grupos de trabalho da comunidade acadêmica para a elaboração do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI), que compreende instrumento de gestão que 

direcionará o futuro do Campus para os próximos 05 anos, tendo como parâmetros 

norteadores: a legislação vigente, a missão institucional e o futuro do mundo do trabalho 

diante das demandas da sociedade da região.

O Plano de Desenvolvimento Institucional 2009-2013 do Campus de Porto Seguro tem como 

objetivo planejar o seu futuro com ações de curto, médio e longo prazo, traduzindo uma 

visão clara dos objetivos, das diretrizes das estratégias e das metas exequíveis, considerando 

sempre a realidade concreta da sociedade na qual o Campus está inserido e os possíveis 

rumos para se alcançar patamares mais elevados ao longo desses 05 (cinco) anos que virão.

O PDI 2009-2013 é o mapa do futuro do Campus em diversos aspectos, pois pretende 

explicitar o que ele deseja ser nos próximos anos, visando o ensino, a pesquisa e a extensão 

que se constituem nas funções fundamentais dos Institutos Federais e, portanto, do IFBA –

Campus de Porto Seguro. Deste modo, coube ao documento em questão traçar diretrizes, 

metas e ações relativas a essas três áreas. E como essas atividades-fim não se concretizam 

sem a gestão dos recursos, o PDI também se pronuncia a respeito das políticas de recursos 

humanos e de infraestrutura, contemplando as ações relativas às demandas de pessoal, de

aquisição de equipamentos, entre outras.

Por fim, o PDI 2009-2013 não se constitui num projeto centralizado da administração, ao 

contrário disso é um projeto institucional, produzido a partir da ampla participação de toda a 

comunidade acadêmica, através de reuniões e assembleias, numa metodologia combinada 

de consultas diretas e de manifestações da parte de representantes.

O resultado final, portanto, aponta à necessidade de amadurecimento da comunidade 

acadêmica de Porto Seguro no intuito de se prover a inclusão de hábitos, na instituição, que 

propiciem a adoção de novas práticas e atitudes administrativas que auxiliem o 

planejamento institucional para a efetiva concretização das metas do Campus.



                                                                                                                             PDI IFBA/ 2009-2013

IFBA – Campus de Porto Seguro _Plano de Desenvolvimento Institucional 17

1 PERFIL INSTITUCIONAL

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia vem se consolidando como 

Instituição Pública de Ensino Técnico, Tecnológico e de Ensino Superior (Graduação e de Pós-

Graduação) ao longo do centenário da Educação Tecnológica no Estado da Bahia. Na última 

década tem sido impulsionado pelas políticas internas de democratização e investimento em 

infraestrutura e modernização, bem como pelas políticas do Governo Federal de expansão 

do Ensino Profissional Técnico e Tecnológico e do Ensino Superior, ampliando a atuação do 

Instituto de 05 (cinco) para 16 (dezesseis) Campi no Estado da Bahia. 

O Campus de Porto Seguro é uma das Unidades de Ensino que faz parte do Plano de 

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional. Vale ressaltar que, apesar da recente 

implantação do Campus, sua gestão está pautada em ações que propiciem um

planejamento, participativo e sustentável, sendo este um requisito indispensável para o

exitoso desenvolvimento do Campus.

O Campus de Porto Seguro, assim como os demais Campi, tem como áreas de atuação 

institucionalizadas o Ensino, contemplando a Educação Profissional e Tecnológica e a 

Educação Superior, a Pós- Graduação, nas modalidades Lato e Stricto Sensu, a Pesquisa e 

Inovação, com ênfase na área Tecnológica, e a Extensão.

A Função Social do Campus consiste em:

 Formar o cidadão Histórico-crítico, em todos os níveis e modalidades de ensino da 
educação profissional fundamentado nos valores humanos da igualdade, 
solidariedade, ética, competente e atuante solidário no mundo do trabalho, gestor 
do seu conhecimento, sobretudo nas áreas da sua atuação profissional;

 Ser agente gerador e difusor do conhecimento e do desenvolvimento científico, 
tecnológico e sociocultural inclusivo e sustentável, com ênfase na aplicada ao 
desenvolvimento social, com foco na região em que o Campus está inserido;

 Desenvolver políticas e ações de extensão destinadas a criar mecanismos capazes de 
interagir a instituição educacional, a sociedade e o mundo do trabalho, de forma 
equilibrada e laica, objetivando a formação do homem crítico e o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, transformando a instituição num instrumento social de 
difusão do conhecimento e prestação de serviços públicos a sociedade;
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 Ampliar a ação institucional de forma a tornar-se referência em educação pública e 
gratuita no Estado da Bahia, no Brasil e internacionalmente, no âmbito do ensino, da 
extensão e da pesquisa.

1.1 Histórico do Campus

A Educação Profissional e Tecnológica é regulamentada pelo Decreto nº 5.154/2004 e 

integra o currículo oficial das escolas técnicas, agrotécnicas e Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFET). Tal modalidade de endino consiste em preparar pessoas para o 

mercado de trabalho por meio de uma formação profissional na área técnica. Além disso, 

possibilita a continuidade dos estudos para quem se interessa em aprofundar seus 

conhecimentos em qualquer área das ciências oferecidas pela rede. 

A rede de “CEFETs” está distribuída por todas as regiões do país, possuindo um conjunto de 

cursos voltados para formação profissional de acordo com o perfil da região na qual está 

inserida. Em 2009, a Rede de Instituições de Educação Profissional e Tecnológica completa 

100 anos de existência.

Nesse contexto surge o Campus de Porto Seguro, inicialmente denominado Unidade de 

Ensino Porto Seguro do CEFET-BA, nascido da federalização da Escola Brasil Profissional, e 

estabelecido pela Portaria nº 1.981 do MEC, de 18 de dezembro de 2006. A Instituição 

integra o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

fazendo parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), sob o comando da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC).

Com a publicação da Lei Federal nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o então CEFET-BA, 

transforma-se em Instituto Federal da Bahia (IFBA), sendo uma autarquia federal advinda da 

fusão da Escola Técnica da Bahia (ETFBA), criada pela Lei Federal nº 4.759/1965,  com o 

Centro de Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC), criado pela Lei Federal nº 6.344/1976. A 

nova instituição ampliou sua atuação, desenvolveu-se nos aspectos administrativos e

acadêmicos.

Dentre os Campi do Instituto, o Campus de Porto Seguro, portanto, é um projeto recente 

quando comparado aos cinco Campi mais antigos. Ao iniciar suas atividades acadêmicas em 
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fevereiro de 2008 ofereceu os cursos Integrados e Subsequentes ao Ensino Médio nas áreas 

de Alimentos e Informática. Em 2008, foi possível realizar atividades extracurriculares tais 

como, seminários, oficinas, visitas técnicas, bem como elaborar projetos de capacitação para 

servidores e projetos de extensão para a comunidade.

Vale destacar, no entanto, que apesar das atividades acadêmicas do Campus terem iniciado 

em 2008, os professores do Campus, ainda em 2007, alavancaram as discussões para 

atender a necessidade urgente de organização dos cursos, das disciplinas, das instalações e 

dos materiais necessários ao funcionamento da Instituição. Os docentes traçaram as 

diretrizes dos cursos técnicos de Informática e em Alimentos. Nesse período, foi elaborada 

em conjunto uma proposta de Matriz Curricular para os dois cursos nas formas integrada e 

subsequente, e suas respectivas divisões de carga horárias e competências. 

As discussões se prolongaram no intuito de criar condições para o bom desempenho 

acadêmico do corpo discente e criar novos cursos técnicos e superiores (licenciaturas). 

Nesse sentido, três comissões, compostas por docentes, dedicam-se ao estudo de novos 

cursos a entrarem em funcionamento nos próximos anos. 

Para tanto, o Campus possui como projetos de expansão a ampliação física das atuais 

instalações com a construção de novas salas de aulas, novos laboratórios, nova área 

administrativa, nova biblioteca e um ginásio poliesportivo para deste modo atender com 

qualidade os cursos existentes, bem como criar possibilidade de implantação dos novos 

cursos. Com a expansão se viabilizará outros projetos, como a inclusão de Cursos de 

Licenciatura, a implantação do Curso Técnico em Biocombustíveis, o Curso de Licenciatura 

Intercultural e Licenciatura em Química.

Como em 2008 as atividades dos servidores estavam voltadas para organização do Campus, 

no setor administrativo foram adotados procedimentos para compras, gestão dos materiais, 

de recursos humanos, entre outros. Foram elaborados e remetidos para Salvador 

documentos que constituem o Planejamento Institucional elaborado junto à comunidade 

acadêmica. Também nesse ano, o Campus adotou o Relatório Trimestral de Gestão (RTG), 

que não se trata exatamente de uma exigência legal, mas sim de um mecanismo interno de 

acompanhamento dos resultados das atividades realizadas e da execução orçamentária do 
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Campus, bem como da transparência do trabalho desenvolvido e facilitação da preparação 

dos Relatórios Anuais de Gestão, estes sim, obrigatórios. 

O primeiro ano da então Unidade de Ensino de Porto Seguro foi marcado por muito 

trabalho, aprendizado, conquistas e pelo grande empenho de todos em ver a Instituição 

criando possibilidades de crescimento e fortalecimento educacional no Extremo Sul da 

Bahia. 

1.2 Inserção Regional

Cidade litorânea, Porto Seguro está localizada na Costa do Descobrimento, região do 

Extremo Sul da Bahia.  Sendo suas divisas: ao Norte, os municípios de Santa Cruz Cabrália e 

Belmonte; a Oeste, Eunápolis e Itabela; ao Sul, Prado; e a Leste, Oceano Atlântico. Porto 

Seguro possui quatro distritos: Arraial D’ajuda, Trancoso, Caraíva e Vale Verde. Situa-se em 

uma região econômica e politicamente relevante, com uma área total de 2.409 km2 e com 

114.459 mil habitantes, em 2007. De acordo com o censo 2007, 83% da população 

portosegurense vive em área urbana enquanto 17% vive na zona rural (IBGE cidades, 2007). 

Por seu valor histórico e por possuir belíssimas praias a intensa atividade turística é tida 

como a principal fonte de recursos, estando ligada ao comércio varejista e ao setor de 

serviços. A pecuária e a agricultura são atividades econômicas praticadas na cidade. Na 

agricultura destaca-se o plantio de mamão e coco e por se tratar de cidade litorânea a pesca

se constitui também uma atividade econômica importante.

Em relação aos aspectos ambientais, a região onde está inserida a cidade é coberta 

predominantemente por mata atlântica e apesar da prática da Silvicultura, as atividades

agropecuárias desenvolvidas na região tem causado graves danos a ponto de estar

reduzindo drasticamente a reserva da Mata Atlântica.

Como mencionado, o município tem o turismo como atividade impulsionadora do seu 

desenvolvimento, portanto foca suas atividades em eventos ligados a atividades de 

entretenimento. Por priorizar espaços estritamente voltados para o turismo, faz com que os 

espaços residenciais e comerciais sejam bastante delimitados, ficando explícita uma forte 
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segregação das classes, com pessoas pobres e com baixo nível de instrução vivendo em 

áreas sem qualquer tipo de infraestrutura que possa propiciar o seu desenvolvimento.

A cidade conta com uma grande população indígena e afrodescendente. Há na região cerca 

de 17 (dezessete) aldeias indígenas do povo Pataxó, localizadas nos municípios de Prado, 

Porto Seguro, Santa Cruz de Cabrália e Itamarajú. Só no território do município há duas 

reservas indígenas: Barra Velha e Jaqueira. De acordo com o cenário descrito e lembrando 

que Porto Seguro é a cidade do descobrimento do Brasil, fica evidente que traz um legado 

significativo no cenário social tanto para a própria cidade quanto para a região e por que não 

dizer para todo o país. No entanto, diante de todos esses dados apresentados, o resultado 

do contexto econômico da cidade de Porto Seguro é de grande desigualdade, onde o quinto 

da população mais rica detém uma média de 67% da renda per capita.

A cidade possui uma estrutura administrativa do município ainda em desenvolvimento, 

conta com mecanismos de gestão municipal como secretarias, gabinetes e departamentos;

contudo, não possui uma estrutura totalmente adequada para atendimento da população 

do município.

No que tange a educação, Porto Seguro ainda é uma cidade carente de investimentos. Há 

um número reduzido de escolas de ensino médio para atender a demanda local. O número 

de docentes também é bastante reduzido. E no que diz respeito às pesquisas tecnológicas, 

estas são desenvolvidas na região a partir da iniciativa privada através dos grandes 

empreendimentos regionais. 

Por fim, é necessário destacar que a implantação do Campus em Porto Seguro trouxe para a 

cidade uma nova expectativa. Diante da situação local e regional o Campus objetiva atender 

as demandas da comunidade 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 incentivar o avanço da ciência e da tecnologia no Extremo Sul da Bahia.
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1.3 Missão

Considerando as grandes transformações das últimas décadas no campo da economia, da 

cultura, da ciência e da tecnologia, o fluxo dos movimentos sociais, a imposição de um 

modelo democrático, que nem sempre corresponde às diversas realidades, e pelo acentuado 

processo de desemprego e exclusão, percebemos como extremamente necessário 

estabelecer, no processo de formação cultural humano, as relações entre o conhecimento e 

a prática do trabalho.

Para empreender esta tarefa, os domínios dos conhecimentos científicos e tecnológicos 

isolados tornam-se insuficientes para a participação na vida social e produtiva exigida ao 

cidadão trabalhador para comprometer-se com seu papel de agente na transformação 

tecnológica da produção e do trabalho, e capaz de optar por tecnologias que contribuam 

para a diminuição das desigualdades sociais. 

Exige-se, para tanto, que a educação profissional e tecnológica, promovida pelo Campus de 

Porto Seguro, articule a formação geral com a específica, a formação política com a técnica, 

a cultura com o trabalho, o humanismo com a ciência.

A formação histórico-crítica integrada à formação técnico-científica está presente na missão 

do IFBA, Campus de Porto Seguro, superando o tecnicismo reducionista e a visão unilateral 

de atendimento às necessidades formativas do mercado. A preocupação em qualificar a 

visão de mundo e os conceitos que subjazem à missão institucional em vigor demonstra o 

compromisso do Campus com a formação de cidadãos e cidadãs comprometidos com 

transformações estruturais necessárias ao Município em que está inserida.

Dessa forma, o Campus de Porto Seguro salienta seu compromisso com a missão 

institucional, que é citada abaixo, conforme o Projeto Pedagógico Institucional (PPI):

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

com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável da 

região.”
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1.4 Filosofia e Princípios do Campus

O Campus de Porto Seguro possui como princípios norteadores: 

1. A manutenção plena da educação gratuita e laica, inserida no contexto local e de 
permanente melhoria em sua qualidade;

2. A defesa de uma instituição mais autônoma e voltada para o desenvolvimento local;

3. A gestão democrática e a participação ativa da comunidade acadêmica nas decisões 
de gestão, ensino, pesquisa e extensão;

4. Intensa observância dos valores éticos e humanos;

5. Desenvolvimento das pessoas, respeito à pluralidade social, especificamente em 
relação às questões que envolvem os indígenas, afrodescendentes e segmentos 
sociais marginalizados;

6. Promoção da inclusão social e educacional de pessoas com deficiência;

7. Promoção da acessibilidade, possibilitando o acesso ao bem público;

8. Compromisso com o bem público, sua administração e sua funcionalidade na 
sociedade;

9. Promoção do desenvolvimento humano, econômico e social, comprometendo-se 
com a redução das desigualdades sociais e regionais;

10. Eficiência, eficácia e efetividade nos processos administrativos.

1.5 Finalidades e Objetivos Institucionais

O IFBA constituiu-se em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia pela Lei 

11.892/2008. Portanto, a própria Lei dispõe sobre as finalidades do Instituto também 

constante do PPI:

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

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;
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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.

1.6 Objetivos e Metas do Campus

No momento, os principais objetivos do Campus são: ampliar a oferta de vagas para 

discentes nos cursos em funcionamento, melhorar as condições para um bom desempenho 

acadêmico do corpo discente e criar novos cursos técnicos e superiores (licenciaturas).

Além disso, a ampliação física das atuais instalações com a construção de novas salas de 

aulas, novos laboratórios, nova área administrativa, nova biblioteca e um ginásio 

poliesportivo. 

O Campus de Porto Seguro possui como projetos de expansão a ampliação das Instalações 

Físicas, através da construção de um novo prédio e de um Centro Esportivo. Com a expansão 

se viabilizarão outros projetos, como a inclusão de Cursos de Licenciatura, a implantação do 

Curso Técnico em Biocombustíveis, o Curso de Licenciatura Intercultural e Licenciatura em 

Química.

1.7 Estrutura Organizacional

O Campus de Porto Seguro possui uma estrutura organizacional pautada na eficiência, com 

uma estrutura organizacional básica composta de:

 Diretoria Geral;
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 Chefia de Gabinete;

 Assessorias Especiais;

 Diretoria de Ensino;

 Diretoria de Administração;

 Departamento de Extensão;

 Departamento de Estágio;

 Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação;

 Coordenações de Cursos;

 Coordenações Pedagógicas;

 Coordenação de Planejamento

 Coordenação de Licitações e Compras

 Coordenação de Patrimônio;

 Coordenação de Serviços Gerais;

 Coordenação de Recursos Humanos;

 Coordenação e Gestão de Contratos e Convênios

 Coordenação de Transportes;

 Serviço Médico e Social;

 Coordenação de Registro Escolar;

 Coordenação de Acervo Bibliográfico.

1.8 Situação Atual

A análise da situação atual do Campus de Porto Seguro pauta-se pela metodologia PFOA 

(Pontos Fortes e Fracos, Ameaças e Oportunidades) sendo que algumas variáveis tratam da 

conjuntura externa à instituição e outras se referem ao ambiente interno. Por o Campus não 

possuir ainda uma Comissão Setorial de Avaliação (CSA), essa avaliação foi realizada pelos 

grupos de trabalhos responsáveis pela elaboração do PDI 2009-2013, através de discussões e 

assembleias com a participação das classes docente, discente e técnicos administrativos, 

bem como através dos Relatórios Trimestrais de Gestão- RTG adotados pelo próprio Campus

como forma de acompanhar o andamento das atividades visando dar transparência às 

mesmas.
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1.8.1 Análise do Ambiente Externo

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

influenciam o desempenho da Instituição integrada com os aspectos econômicos, políticos, 

legais, sociais, demográficos, educacionais, culturais, e tecnológicos da comunidade na qual 

está inserida.

O contexto a ser avaliado abrange a relação entre o Campus de Porto Seguro e a influência 

que recebe de fatores ligados ao ambiente regional, considerando os municípios 

fronteiriços, distritos rurais, penínsulas e povoados, como também os fatores de influência 

dentro do Município de Porto Seguro.

Cenários

O Campus de Porto Seguro localiza-se em uma região econômica e politicamente 

estratégica, com uma área total de 2.409 km2 e com 114.459 mil habitantes (Censo IBGE,

2007), onde 83% vive no espaço urbano, e 17% na zona rural (IBGE cidades, 2007) possui 

como característica principal a intensa atividade turística como fonte de recursos, atrelada 

ao comércio varejista e ao setor de serviços, também é beneficiada pela silvicultura para a 

indústria de extração da piaçava, da produção de madeira em toras e celulose.

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Índice de 

Desenvolvimento Humano do município (IDH) é 0,699 considerado regular (quanto mais 

próximo de 1 melhor o índice); a cidade de Eunápolis, que fica a cerca de 60 km  de Porto 

Seguro, possui um IDH de 0,704, e Teixeira de Freitas possui IDH de 0,698.

Abaixo, no Quadro 1, será explicitada sinteticamente a situação de algumas áreas de 

sustentabilidade do município, refletindo sua situação atual e requisitos a serem 

melhorados.
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Quadro 1 - Cenário no contexto regional e local

Realidade Regional e Local

Econômico

O município possui como propulsor do seu desenvolvimento a atividade turística, focando eventos ligados a 
atividades de entretenimento, porém, devido a sua peculiar conformação urbana, com diferentes espaços 
onde visivelmente percebe-se a funcionalidade das zonas, ou seja, espaços estritamente voltados para o 
turismo, espaços residenciais e espaços para o comércio e serviços, tem-se uma forte segregação das classes, 
com pessoas pobres e com baixo nível de instrução vivendo em zonas densas e sem qualquer tipo de 
infraestrutura comercial para seu desenvolvimento. A estrutura empresarial é composta por estabelecimentos 
voltados para agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e pesca indústrias de extração e empresas 
de construção civil, comercio varejista, setor de serviços, transporte, empresas de prestação de serviços 
públicos e instituições financeiras. Com um PIB per capita de R$ 4.265 (IBGE cidades 2006), o município tem 
promovido as ações para a formação de arranjos produtivos locais, visando o desenvolvimento de outras 
áreas produtivas, beneficiando parcelas da população mais carente.

Sistema Social e Ambiental

O cenário social, como citado no contexto econômico, é de extrema desigualdade, prova disso é o índice de 
gini1 do município, 0,640 e pela distribuição da renda, onde o quinto da população mais rico detém uma 
média de 67% da renda per capita. A pobreza no município, medida com base na metodologia do PNUD, 
possui 45,36% com uma renda per capita inferior R$ 75,50. Com uma população de indígenas e afro-
descendentes significativa, as instituições públicas de ensino, principalmente as federais, abrem espaço para 
um maior atendimento dessa parcela da população. Em relação à saúde local, o quantitativo de 
estabelecimentos de saúde públicos é de 23, os estabelecimentos privados são 12, com 122 leitos de 
internação no total. No contexto ambiental, os danos causados foram gerados principalmente pela atividade 
agropecuária, reduzindo drasticamente a reserva da Mata Atlântica, com a silvicultura o estado da degradação 
agravou-se.

Político

A cidade possui uma estrutura política em desenvolvimento, os equipamentos de gestão municipal, como 
secretarias, gabinetes e departamentos ainda não possuem uma estrutura física adequada para atendimento 
da população, o município não possui uma sede administrativa, as secretarias estão distribuídas na cidade 
aleatoriamente, dificultando o acesso da população. As dificuldades existentes são sempre vinculadas à
ineficiência administrativa da Prefeitura Municipal no atendimento das demandas da população.

Educacional

O contexto educacional local é extremamente precário, com deficiências fundamentais, como estrutura das 
escolas, professores sem capacitação, inexistência de uma política de desenvolvimento da gestão educacional, 
entre outros. O IFBA, Campus de Porto Seguro, tem impactado a educação local, com políticas e ações de 
inclusão e nivelamento, além da aplicação das cotas. Uma das ações relevantes é a realização do Pró-Técnico, 
cursos preparatórios para acesso aos cursos médios integrados e subsequentes são oferecidos anualmente 
180 vagas, destinadas a alunos advindos da escola pública. Outras ações como a realização de projetos de 
inclusão digital para empresários do bairro Baianão, realização de seminários e fóruns sobre aquisições 
públicas e outras temas, são alguns destaques da atuação educacional realizada pelo instituto, cumprindo com 
um dos valores da nova rede federal de educação profissional e tecnológica, que é a inserção no contexto 
regional propiciando mudanças sociais.

                                                     
1 Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 
Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, 
quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os 
outros indivíduos é nula) – Confederação Nacional de Municípios – Confederação Nacional de Municípios.
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Tecnológico

A mesorregião a qual o Município de Porto Seguro esta inserido possui grandes potencialidades na área 
tecnológica, com projetos na área da indústria já consolidados, como a produção de celulose, indústria 
madeireira e imobiliária, fruticultura e turismo. As pesquisas na área tecnológica são impulsionadas por 
grandes empreendimentos como a Veracel Celulose e a Aracruz Celulose. Pode-se identificar também na 
região muitas usinas de produção de álcool e grandes projetos na área de fornecimento de gás natural.

Fonte: IBGE cidades.

Nesse cenário é que se materializa a realidade e o futuro do IFBA, Campus de Porto Seguro, 

imerso na sociedade, sob a influência direta das políticas públicas e no turbilhão das 

mudanças estruturantes do mundo do conhecimento, dialeticamente mudando e evoluindo 

a cada momento.

Da análise do ambiente externo, identificamos 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.

Oportunidades

O IFBA, Campus de Porto Seguro, possui grandes oportunidades de absorver recursos 

Orçamentários de Custeio e Capital próprio durante o período, recursos disponibilizados 

pela SETEC/MEC, através de termos e acordos de metas, como o Termo de Acordo de Metas

e Compromissos, de 2010 a 2022, com a sinalização e autorização de recursos a cada triênio 

no valor de R$ 2.100.000,00. Com a transformação do CEFET em IFET, novos recursos foram 

disponibilizados para a expansão da Rede de Educação Profissional e Tecnológica. 

O Campus de Porto Seguro possui vários projetos já solicitados, com obras de expansão 

física, projetos na área da educação física, sendo construído um Ginásio de Esportes,

projetos de novos cursos como Licenciatura em Química e Intercultural, projetos de 

extensão visando à inclusão digital de microempresários e a construção de centros 

avançados nos distritos oferecendo cursos de EJA.
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Segue abaixo algumas oportunidades a serem consideradas:

1. A valorização das macrorregiões econômicas com a inserção de recursos através de 
instituições financeiras como o BNB e BNDES;

2. Liberação, pelo MEC, de recursos específicos para ampliação da merenda escolar;

3. Programas de vacinação da Prefeitura Municipal;

4. interesse do Poder Público Municipal interessado em expandir a Educação Profissional 
e Tecnológica através do IFBA, com a doação de área para expansão, aprovado 
através do Projeto de Lei nº. 019/2009;

5. Organização de representação empresarial, como CDL e Associação Comercial, 
interessadas no aprimoramento e capacitação dos empresários, aproveitando o 
desenvolvimento gerado pelas aquisições públicas locais.

6. Investimento do Governo Federal na Região da Costa do Descobrimento, incentivando 
a reestruturação do turismo local.

7. Relação próxima com órgãos fundamentais para o desenvolvimento local, como 
SEBRAE, CDL, Associação Comercial, BNB e outros.

Diante dos cenários apresentados e das análises, verifica-se de que maneira o IFBA pode 

explorar essas potencialidades, lidando com as ameaças através do crescimento das 

oportunidades citadas.

Ameaças

Observa-se como ameaça a possibilidade da ampliação da crise financeira, que poderá 

provocar um adiamento das políticas de expansão, e ainda destacamos o quadro reduzido 

de técnicos e docentes; a ausência de recursos suficiente pra capacitação de técnicos e 

docentes; a possibilidade das eleições 2010 para presidente, ser eleito outro modelo de 

estado Brasileiro, e reduzindo, assim, as políticas de expansão da EPT.

As ameaças a seguir afetam ou podem restringir o crescimento do IFBA, Campus de Porto 

Seguro:

1. Regras de construção municipal, requisitos técnicos de construção de laboratórios, 
regras de segurança;

2. Falta de conhecimento por parte do município a respeito do IFBA, de seus princípios e 
benefícios;
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3. Desigualdades educacionais entre as instituições de ensino, com escolas que atendem 
a parcela pobre da população extremamente desestruturada e outras que atendem a 
classe média/alta com grande qualidade;

4. Violência e marginalização social, com um intenso nível de consumo de drogas e 
violência familiar;

5. O reduzido nível de opções em esporte e lazer oferecidos pelas instituições de ensino;

6. Setor econômico ainda não consolidado, com empresas pouco organizadas e 
capacitadas, turismo incipiente;

7. Inexistência de políticas educacionais voltadas para questões indígenas e afro-
culturais.

1.8.2 Análise do Ambiente Interno

A análise do ambiente interno compreende a identificação de fatores ligados a pontos fortes 

(potencialidades internas) e pontos fracos (deficiências internas) capazes de reduzir o nível 

de eficiência, eficácia e efetividade da instituição.

O contexto a ser avaliado abrange a política de gestão do Campus de Porto Seguro, 

considerando inovações realizadas, nível de criatividade, comprometimento, dificuldades, 

riscos e pontos de conflito interno. As áreas a serem analisadas são as seguintes:

1. Recursos Humanos

2. Financeira e Orçamento

3. Planejamento

4. Gestão

5. Patrimonial

6. Pedagógica

Pontos Fortes

1. Transparência administrativa, com a elaboração de Relatórios Trimestrais de Gestão -
RTG e Relatório de Execução Orçamentária (REO).

2. Planejamento participativo nas decisões orçamentárias vinculadas ao Orçamento de 
Custeio e Capital (OCC).

3. Elaboração anual do Plano de Metas e Plano de Ações.
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4. Projetos de ampliação com a construção de um novo prédio, com um pavilhão de 
salas de aula, outro de laboratórios, uma biblioteca e um pavilhão administrativo.

5. Projetos de extensão, como a inclusão digital de ME/EPP no bairro periférico 
Baianão.

6. Criação de um modelo de gestão para outros órgãos públicos, trazendo a eficiência e 
eficácia para a administração pública local. 

7. Quantidade de vagas oferecidas em plena ampliação, com a criação de novos cursos, 
como o Curso Técnico em Biocombustíveis, Cursos de Licenciatura em Química e 
Intercultural.

8. Incentivo e valorização do esporte com a construção de centro esportivo, com 
quadra poliesportiva, piscina e ginásio.

Pontos Fracos

1. A não satisfatória utilização dos sistemas de planejamento do governo federal, como 
o SIAFI, SIASG e SICAF no ambiente de produção;

2. Falta de técnico-administrativos em quantidade suficiente para a realização de 
processos licitatórios mais complexos;

3. Impossibilidade tecnológica na criação de mecanismos de controle informatizados
que possibilitem uma maior eficiência nos trâmites processuais de compras e 
aquisições públicas;

4. A não utilização de recursos orçamentários do Governo Federal em tempo hábil;

5. A dificuldade regional em encontrar empresas em áreas especializadas para a 
construção e manutenção dos laboratórios técnicos;

6. Espaço físico atual ainda insatisfatório, sendo urgente o aumento do espaço 
administrativo, de salas de aula e biblioteca;

7. Fragilidade e ainda incipiente estrutura para atendimento às pessoas com 
deficiências e necessidades especiais;

8. Pequena quantidade de equipamentos e parque tecnológico ainda pequeno 
comparado a outros Campi, com a inexistência de um setor específico para 
manutenção dos equipamentos;

9. Inexistência de um setor específico para gerir as questões do marketing institucional;

10. Serviço médico ainda mal estruturado em termos de recursos humanos e 
equipamentos.
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1.9 Visão de Futuro

O Campus de Porto Seguro possui algumas diretrizes de expansão física e acadêmica. São 

apresentadas as principais de acordo com os objetivos as quais estão vinculadas:

Gestão

1. Aquisição de materiais de consumo, serviços e equipamentos necessários à 
manutenção das atividades administrativas e pedagógicas correntes em todos os 
setores operacionais desta instituição;

2. Ampliação da infraestrutura do Campus com a construção de novas instalações, 
como pavilhões de salas de aula, laboratórios, biblioteca, pavilhão administrativo e 
ginásio de esportes;

3. Adequação da Estrutura Física Interna e Externa do Campus para suprir às 
necessidades de segurança, práticas esportivas, atividades práticas nos laboratórios e 
atividades em sala de aula;

4. Conservação dos equipamentos e instalações físicas do Campus promovendo 
segurança contra incêndios e roubos, qualidade do ar, iluminação, armazenamento
de água e escoamento sanitário;

5. Capacitação dos servidores técnicos administrativos e docentes;

6. Construção de novos laboratórios, assim como a elaboração de Projetos de 
Engenharia para Ampliação e Modernização dos Laboratórios existentes;

7. Melhoria dos aspectos relacionados à qualidade de vida no trabalho e à ergonomia;

8. Reformas e melhorias nas instalações do prédio, como reformas no refeitório e 
cantina;

9. Construção de piscina semi-olímpica integrada ao ginásio de esportes;

10. Construção de um restaurante. 

Ensino

1. Aquisição de materiais, equipamentos e serviços para dar suporte às pessoas com 
deficiência, visando promover a educação inclusiva e social.

2. Provimento de mais cargos para técnico-administrativos e docentes, conforme 
preconizam as Leis Federais nº. 11.352/06 e 11.740/08.

3. Realização de novos concursos e a criação de novos cargos e funções.

4. Criação de novos cursos, como o Curso de Licenciatura em Química e  Intercultural.

5. Melhoria dos cursos técnicos de ensino médio existentes, como o Curso Técnico em 
Alimentos, Curso Técnico em Informática e o Curso Técnico em Biocombustíveis.



                                                                                                                             PDI IFBA/ 2009-2013

IFBA – Campus de Porto Seguro _Plano de Desenvolvimento Institucional 33

6. Apoio às ações de permanência do estudante, como o transporte escolar, 
alimentação, atividades de artes e esporte, entre outras.

Pesquisa

1. Ampliação da estrutura física do Campus, com a integração de área florestada, 
localizada ao lado oeste das atuais instalações do prédio, com 60.000 m2 para 
pesquisas de preservação ambiental e conservação da mata atlântica. 

2. Apoio aos núcleos de pesquisa existentes, como o de energias renováveis e 
bioenergia, e a criação de novos núcleos.

3. Maior integração entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão.

4. Promoção de projetos de pesquisa intercampi.

Extensão

1. Melhoria dos projetos pedagógicos e projetos de extensão com a disponibilização de 
mais recursos.

2. Estabelecimento de fonte de recursos específica para projetos de PROEJA-FIC.

3. Construção de Centros Avançados nos Municípios de Belmonte, Cabrália e nos 
distritos de Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraíva e Vera Cruz.

4. Apoio aos projetos de inclusão digital e implantação de CVT’s – Centros Vocacionais
Tecnológicos.

1.10 Diretrizes Gerais

Em consonância com a missão do IFBA, sua função social e as diretrizes da legislação atual, 

bem como os programas de Governo, o PDI se estrutura a partir das seguintes Diretrizes:

1. Fortalecimento a nível estadual, nacional e internacional da identidade do IFBA;

2. Implantação do IFBA e sua estrutura de Campus;

3. Melhoria constante da qualidade do ensino e sua ampliação no número de vagas nas 
regiões de atuação dos Campi e consequentemente no estado da Bahia;

4. Implantação de políticas de fortalecimento e ampliação da pós-graduação nos 
processos institucionais;

5. Implantação de políticas de fortalecimento e ampliação da extensão nos processos 
institucionais;
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6. Implantação de políticas administrativas de fortalecimento e ampliação da 
democratização nos processos institucionais;

7. Melhoria constante na infraestrutura em todas as atividades institucionais e 
Investimentos contínuos para promover a acessibilidade e a inclusão de deficientes 
e/ou necessidades educativas específicas;

8. Investimento constante na formação e qualificação de todos os servidores;

9. Desenvolver, implantar e consolidar uma política de Educação a Distância (EAD) no 
IFBA;

10. Criação de novos Cursos de nível médio e superior.

1.11 Áreas de Atuação

Considerando o Art. 39 da Lei nº 9.394/1996, que prevê a oferta da educação profissional

integrada às diferentes formas de educação, à ciência e a tecnologia, conduzindo ao 

permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva; o Decreto nº 5.154/2004, 

que garante a prerrogativa de oferecer a educação profissional nos níveis médio e superior 

nas seguintes modalidades e propõe: 

 Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores;

 Educação Profissional Técnica de Nível Médio nas formas: integrada e subsequente;

 Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos;

 Educação Superior de Graduação e Pós-graduação;

 Curso de Licenciatura.

1.12 Políticas para o Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão 

A Educação Profissional deixou de ser concebida como um simples instrumento de política 

assistencialista ou de ajustamento linear às demandas do mercado. Ela foi concebida, após o 

Decreto n° 5.154/2004, para que os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas 

e tecnológicas da sociedade, que tanto podem modificar suas vidas como seus ambientes de 

trabalho. No entanto, o termo educação profissional introduziu uma ambiguidade no que 

tange ao entendimento básico da educação, conduzindo ao reducionismo de compreender a 
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educação no seu sentido mais amplo e interpretar suas atividades como formação 

profissional.

O esforço atual é na inserção dos Institutos Federais de Educação Tecnológica no contexto 

local, procurando o desenvolvimento social, econômico e educacional do município. O Art. 

39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) define a oferta da 

Educação Técnica e Tecnológica prevista anteriormente, reafirmando sua integração “às 

diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia” ampliando sua oferta, 

para além dos egressos do sistema de ensino nos níveis básico e superior, aos 

“trabalhadores em geral, jovem ou adulto”, devendo, portanto, essa modalidade de ensino, 

estar em consonância com os diversos setores da economia e da sociedade, oferecendo 

mecanismos de educação continuada, sem perder de vista a formação cultural, profissional, 

política e ética dos cidadãos, como trabalhadores produtivos e agentes na construção da 

equidade social.

Os Institutos Federais de Educação Tecnológica devem respeitar a relação entre a educação 

e o trabalho, orientando-se sempre pelos objetivos de ofertar educação profissional e 

tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, orientar a oferta de cursos em sintonia 

com a consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos locais, estimular a pesquisa 

aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo e o cooperativismo, apoiando processos 

educativos que levem à geração de trabalho e renda, especialmente a partir de processos de 

autogestão, qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências 

nas escolas públicas, oferecer programas especiais de formação pedagógica inicial e 

continuada com vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo nas 

áreas de física, química, biologia e matemática, de acordo com as demandas de âmbito local 

e regional, e oferecer programas de extensão, dando prioridade à divulgação científica.

O IFBA Campus de Porto Seguro consciente do seu papel de oferecer uma educação 

verticalizada visando à formação completa do indivíduo, busca vincular-se e comprometer-

se com os aspectos socioeconômicos que perpassam a sociedade local. Atenta-se para os 

problemas educacionais locais e procura contorná-los de forma criativa e dinâmica. 
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1.12.1 Políticas para o Ensino

O ensino no IFBA Campus de Porto Seguro deve ter por princípio a vinculação estreita com a 

ciência e tecnologia destinada à construção da cidadania, da democracia, de defesa do meio 

ambiente e da vida, da diversidade cultural, da preservação de culturas indígena e afro-

culturais, na criação e produção solidária 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:

 Ampliar o número de vagas nos cursos oferecidos;

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

 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;

 Criar mecanismos de nivelamento para todos os níveis e modalidades de ensino;

 Adequar os espaços e tempos escolares às necessidades dos estudantes com 
deficiência(s);

 Qualificar os servidores para o desenvolvimento das atividades acadêmicas com os 
estudantes portadores de necessidades educativas especiais;

 Implantar ações que promovam o ingresso e a permanência de estudantes de baixa 
renda e portadores de deficiência(s);

 Atualizar, periodicamente, o acervo bibliográfico da Instituição atendendo os cursos 
oferecidos no Campus;

 Contemplar, no currículo dos cursos do IFBA, ações que promovam o combate à 
pobreza e à desigualdade social;

 Promover a capacitação e qualificação dos servidores da Instituição;

 Implementar um programa permanente de avaliação e acompanhamento das 
atividades de ensino;

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

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, 

Campus de Porto Seguro, 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 

(EAD), desde que previstas no Projeto Pedagógico do Curso, aprovado pelo Conselho Diretor. 

A tutoria, na modalidade EAD, poderá ser contabilizada como orientação curricular.

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 

vinculada 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 monografia;

IV. Orientação de dissertação de mestrado;

V. Orientação de tese de doutorado;

VI. Orientação de trabalho de iniciação científica e iniciação científica júnior;

VII. Atendimento ao discente;

VIII. Orientação acadêmica.

As atividades complementares de ensino, regulamentadas pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, serão consideradas relevantes, se coerentes com o planejamento e 

com desenvolvimento das 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.

As orientações relativas a pós-graduação seguirão os padrões qualitativos estabelecidos pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Atualmente os cursos oferecidos no Campus são:
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 Curso Técnico integrado ao Ensino Médio: 

Curso Técnico em Alimentos e Curso Técnico em Informática.

 Cursos subsequentes ao Ensino Médio:

Curso Técnico em Alimentos e Curso Técnico em Informática.

Na Tabela 1 encontra-se sintetizado o quantitativo de discentes matriculados na Educação 

Profissional no ano de 2008.

Tabela 1 - Número de discentes matriculados na educação profissional - 2008

Forma de Oferta Nº de alunos matriculados (1° sem)

Subsequente 114
Integrada 80

Total 194
Fonte: Relatório de Gestão 2008.

As projeções até 2013 de crescimento do número de vagas e de matrícula, bem como a taxa 

de conclusão média dos cursos estão representados nas Tabelas de 2 a 4.

Tabela 2 – Projeção de crescimento das vagas e matrículas - 2009-2013

Cursos
Vagas e Matrículas

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Tec. Integrado 144 108 108 108 108 576

Tec. Subsequente 60 60 60 90 90 360

EAD 40 40

Licenciaturas 80 120 120 120 440

Bacharelado 40 40 80

PROEJA-FIC 120 120 360

Total 204 488 324 634 674 1856
Fonte: Departamento de Ensino/ Campus de Porto Seguro.
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Tabela 3 - Projeção de crescimento das vagas e matrículas - 2008 - 2013

Cursos
Vagas e Matrículas

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tec. Integrado 80 144 108 108 108 108

Tec. Subsequente 180 120 60 60 90 90

PROEJA Tec. 36 36 36

PROEJA FIC 120 120 120

EAD 40

Licenciaturas 80 120 120 120

Bacharelado 40 40

Total 260 524 892 1216 1730 2284
Fonte: Departamento de Ensino/ Campus de Porto Seguro.

Tabela 4 – Taxa de Conclusão Média - 2009-2013

Curso
Taxa de Conclusão Média

2009 2010 2011 2012 2013

Tec. Integrado 80% 85% 90% 90% 90%

Tec. Subsequente 65% 68% 70% 75% 80%

PROEJA Tec. 60% 70% 75%

PROEJA FIC 80% 85% 90% 90%

EAD 80%

Licenciaturas 70% 75% 80% 85%

Bacharelado 70% 75%
Fonte: Departamento de Ensino/ Campus de Porto Seguro.

Em relação à oferta de vagas para o PROEJA-FIC, em reunião com os professores do Campus

foi discutido e aprovado pelos presentes que a coordenação do PROEJA-FIC, baseada em 

Pesquisas de Demanda para cursos tipo FIC (Formação Inicial Continuada), ofertará em 2013 

cursos de Extensão na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), no turno vespertino 

dado a disponibilidade de salas na baixa temporada para atender ao público do mercado 

informal de atendimento ao turismo de Porto Seguro, cursos profissionalizantes de 160h, 

com formação multidisciplinar.

O PROEJA-FIC mantém o compromisso de oferta de vaga na modalidade EJA para o ano de 

2013 e manterá matriculados 99 (noventa e nove) estudantes, em 2012, no curso de Auxiliar 
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em Produção de Alimentos, integrado ao Ensino Fundamental II, em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Porto Seguro com previsão de término para o fim do ano letivo de 

2012. Na Tabela 5, apresenta-se a projeção de crescimento das vagas para o PROEJA.

Tabela 5 – Projeção de crescimento das vagas e matrículas – PROEJA – 2009-2013

Cursos
Vagas e Matrículas

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
PROEJA TEC 36 36 36 108
PROEJA FIC 120 120 120 360

Total 120 36 156 156 468
Fonte: Departamento de Ensino/ Campus de Porto Seguro.

As Tabelas de 6 e 7 ilustram respectivamente a projeção de ofertas de FIC e projeção do 

número de estágios, visitas técnicas e serviços tecnológicos.

Tabela 6 - Projeção da oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada –FIC – 2009-2013

Total de cursos FIC/ano
2009 2010 2011 2012 2013

2 3 3 3
Total 2 3 3 3 3

Fonte: IFBA - Campus de Porto Seguro.

Tabela 7 – Projeções do número de estágio, visitas técnicas e serviços tecnológicos a serem 
realizados pelo Campus de Porto Seguro -  2009-2013

Projeções 2009 2010 2011 2012 2013

Projeção do número de 
estágios a serem realizados 
pelos estudantes do Campus

5 20 25 30 35

Projeção do número de visitas 
técnicas a serem realizados 
pelo estudantes do Campus

3 5 5 5 5

Projeção do número de 
serviços tecnológicos a serem 
realizados pelo estudantes do 
Campus

3 5 10 15 20

Fonte: Departamento de Ensino/ Campus de Porto Seguro .
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1.12.2 Políticas para a Extensão

A extensão é uma forma de interação que deve existir entre o Campus de Porto Seguro e a 

comunidade na qual está inserida. Uma espécie de ponte permanente entre o IFBA – Porto 

Seguro e os diversos setores da sociedade. Funciona como uma via de duas mãos em que o 

Campus leva conhecimentos e/ou assistência à comunidade e recebe dela influxos positivos 

como retroalimentação tais como suas reais necessidades, seus anseios, aspirações e 

também aprendendo com o saber dessas comunidades. Ocorre, na realidade, uma troca de 

conhecimentos em que o Campus também aprende com a própria comunidade sobre os 

valores e a cultura dessa comunidade. Assim, o IFBA – Porto Seguro pode planejar e executar 

as atividades de extensão respeitando e não violando esses valores e cultura. O IFBA – Porto 

Seguro, através da Extensão, influencia e também é influenciado pela comunidade, ou seja, 

possibilita uma troca de valores entre o IFBA e o meio.

Através da extensão, o IFBA – Porto Seguro tem a oportunidade de levar até a comunidade 

os conhecimentos de que é detentor, os novos conhecimentos que produz com a pesquisa e 

que normalmente divulga com o ensino, o que se constitui numa forma de o IFBA socializar e 

democratizar o conhecimento levando-o aos novos estudantes. Assim, o conhecimento não

se traduz em privilégio da minoria que é aprovada no vestibular, mas difundido para a 

comunidade. A extensão pode propiciar as seguintes vantagens:

1. Difusão e socialização do conhecimento detido pela instituição de ensino;

2. Difusão e socialização dos novos conhecimentos produzidos pela instituição de 
pesquisa;

3. Conhecimento da realidade da comunidade em que o IFBA – Porto Seguro está
inserida;

4. Possibilidade de diagnosticar necessidades de pesquisas e outras áreas;

5. Prestação de serviços e assistência à comunidade;

6. Fornecimento de subsídios para o aprimoramento curricular e criação de novos 
cursos;

7. Fornecimento de subsídios para o aprimoramento da estrutura e diretrizes do IFBA –
Porto Seguro na busca da qualidade;

8. Facilita a integração ensino-pesquisa-extensão;

9. Possibilita a integração IFBA Porto Seguro - comunidade;
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10. Possibilita a comunidade discente conhecer a problemática nacional e atuar na busca 
de soluções plausíveis.

Diante disso, a política de extensão do IFBA, Campus de Porto Seguro, considera que as suas 

ações devem propiciar à comunidade experiências na sua área de conhecimento ou área de 

interesse de forma indissociável do ensino e da pesquisa, indo ao encontro da superação da 

dicotomia existente entre produção do saber e a sua socialização, bem como deixando clara 

a opção política de atendimento às demandas sociais da maioria da população, afirmando os 

princípios da economia solidária e do cooperativismo, efetivando a formação para a 

cidadania e a transformação social que se deseja. Deve, ainda, criar condições de acesso ao 

IFBA pela sociedade por meio de cursos de extensão e de outros serviços, transferindo 

conhecimentos que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e da 

consciência de preservação ambiental.

Para tanto, serão desenvolvidos dois eixos de atuação: o primeiro centrado no

planejamento, organização e realização de todo o conjunto das atividades, e o segundo 

voltado inteiramente à divulgação destas atividades de forma a ampliar tanto o universo de

atendimento quanto o conhecimento por parte da comunidade.

As atividades de extensão do IFBA, Campus de Porto Seguro, são desenvolvidas com os 

seguintes objetivos:

1. Reafirmar a extensão como processo acadêmico indispensável à formação do 
estudante, à qualificação do corpo técnico/docente e ao intercâmbio com a 
sociedade;

2. Estruturar, desenvolver, programar, avaliar e reavaliar sistemática e periodicamente 
ações, projetos e programas multi, inter ou transdisciplinar e interprofissional;

3. Propiciar ao estudante, prioritariamente na sua área de formação profissional, o 
acesso a atividades que contribuam para a sua formação artística, cultural, ética e 
para o desenvolvimento do senso crítico, da cidadania e da responsabilidade social;

4. Propiciar à sociedade o acesso ao IFBA, Campus de Porto Seguro, por meio de cursos 
de extensão, da prestação de serviços, da participação em eventos culturais e 
artísticos ou outras atividades, bem como a utilização da biblioteca do Campus de 
modo a garantir os objetivos da Instituição e o atendimento das necessidades do 
desenvolvimento sustentável regional;



                                                                                                                             PDI IFBA/ 2009-2013

IFBA – Campus de Porto Seguro _Plano de Desenvolvimento Institucional 43

5. Complementar a relação IFBA/Sociedade por meio da democratização do saber 
acadêmico e pelo estabelecimento de um processo contínuo de debates, fomento de 
ideias e vivências;

6. Estender à sociedade os resultados das atividades de ensino e pesquisa, por meio da 
elaboração e difusão de publicações e outros produtos acadêmicos;

7. Estruturar e desenvolver mecanismos que promovam a interação contínua e 
recíproca entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão;

8. Viabilizar ações, projetos e programas de interesse acadêmico, científico, filosófico, 
tecnológico e artístico do ensino, da pesquisa e da extensão;

9. Incentivar ações permanentes voltadas para a formação inicial e continuada de 
profissionais, considerando os aspectos socioeconômicos da região, em parceria com 
instituições municipais, estaduais e federais, bem como no âmbito da iniciativa 
privada e organizações sem fins lucrativos (Programas PROEJA-FIC);

Serão consideradas atividades de extensão as ações de caráter comunitário, incluindo 

atividades de divulgação artística, esportivo, cultural, científica e tecnológica, remuneradas 

ou não, de iniciativa da Instituição, do técnico, ou do docente, compreendendo;

1. Elaboração, coordenação ou aula em cursos de educação continuada aprovada pela 
Diretoria de Extensão e Diretoria de Ensino;

2. Coordenação ou participação como membro de programa/projeto de extensão 
institucional apoiado pelo IFBA (comunitário, cultural, esportivo ou similar);

3. Participação em projeto de extensão financiado por órgão público ou privado;

4. Orientação de estagiário-bolsistas em projeto de extensão registrados na Diretoria de 
Ensino;

5. Coordenação ou participação como membro de comissão técnica ou de programa de 
eventos técnico-científicos comprovados pela Diretoria de Extensão e Diretoria de 
Ensino;

6. Outras atividades correlatas de interesse institucional e autorizadas pela 
Coordenação de Curso, Departamento e/ou órgão competente.

As atividades de Extensão, implementadas como cursos de educação continuada, poderão 

ser computadas como aulas, quando condizentes com os quantitativos referenciais de aulas 

semanais dos cursos regulares, e deverão ser autorizadas pela Diretoria de Ensino. As 

Atividades de Extensão propostas por iniciativa do docente deverão estar de acordo com os 

interesses institucionais e com o regulamento definido pela Diretoria de Ensino. Nas Tabelas

8 e 9 mostra-se a projeção de vagas e matrícula e o número de projetos sociais.
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Tabela 8 - Projeção de crescimento das vagas e matrículas - Extensão

Cursos
Vagas e Matriculas

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
Inclusão 
Digital

30 40 70

Total 30 40 70
Fonte: Departamento de Ensino/ Campus de Porto Seguro.

Tabela 9 - Projeções do número de projetos sociais e de eventos a serem desenvolvidos 

Projeções 2009 2010 2011 2012 2013
Projeção do número de 
Projetos Sociais no 
Campus

2 2 2 2

Projeção do número de 
eventos no Campus

5 5 5 5 5

Fonte: Departamento de Ensino/ Campus de Porto Seguro.

1.12.3 Políticas para a Pesquisa e Pós-Graduação

Em 2009, a estrutura do IFBA contempla uma Coordenação Técnica de Pós-Graduação e 

Pesquisa (CTPGP) que tem por finalidade elaborar, planejar e executar a política de pesquisa 

científica e tecnológica da Instituição, contando com a colaboração do Comitê Assessor para 

Assuntos de Ciência e Tecnologia (CACT), criado pela Resolução nº 6 de 05/09/2000 do 

Conselho Diretor, que funciona, conforme Regulamento próprio (Resolução nº12), aprovado 

em outubro de 2004.

O CACT tem por finalidade propor as diretrizes para as políticas de ciência e tecnologia, 

assessorar a CTPGP na apreciação de solicitações de apoio para projetos de pesquisa, 

viagens para participação de eventos e/ou divulgação dos trabalhos, analisar propostas de 

criação de cursos de pós-graduação e indicar membros para comitês externos ou internos 

para julgamento de projetos e solicitação de bolsas de iniciação científica. Até 2006, havia

dezoito grupos de estudos/pesquisa cadastrados na CTPGP, com as seguintes linhas de 

estudo: inovação em organizações; inovação em química; física, matemática e teoria de 

campos; processos avançados para tratamento de efluentes domésticos; sinais e sistemas; 

biotecnologia e meio ambiente; gênese e evolução das planícies arenosas hipersalinas 
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(apicuns) do Estado da Bahia; biofísica teórica e computacional; pesquisa e projetos em 

energia; educação científica e tecnológica; trabalhos e tecnologias de gestão; novas 

tecnologias no ensino da física; física radiológica; desenvolvimento de materiais e ensaios; 

ciências ambientais; tecnologia em saúde; produção em química e história.

Em 2000, com o propósito de apoiar as atividades de pesquisa institucionais, foi criado o 

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

Científica e Tecnológica (PIICT) do CEFET-BA. O FUNPED, administrado pela então 

Coordenadoria Técnica de Pós-Graduação e Pesquisa, destina 20% da arrecadação própria 

da Instituição para o apoio às atividades de pesquisa. O PIICT tem os objetivos de fomentar a 

participação dos estudantes na pesquisa científica e tecnológica, estimular o aumento da 

produção científica e tecnológica, contribuir para a sistematização e institucionalização da 

pesquisa. Em 2006, o IFBA contou com quinze bolsistas de iniciação científica do IFBA, vinte 

e duas bolsas do PIBIC – FAPESB 2006, quinze bolsas PIBIC – JÚNIOR 2006 da FAPESB. Além 

disso, através do Programa Institucional de Qualificação Docente da Rede Federal de 

Educação Tecnológica, firmado entre a SETEC e a CAPES, o então CEFET-BA recebeu sete 

bolsas CAPES – PIQDT de Mestrado e Doutorado.

A pesquisa no IFBA deve ter por princípio a vinculação estreita com a ciência e 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 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.

Neste sentido, a instituição deverá:

1. Estimular a realização de atividades de pesquisa e de inovações tecnológicas.

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

3. 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.
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4. Implementar um programa permanente de fomento, avaliação e acompanhamento 
das atividades de pesquisa.

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

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

7. 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.

8. Estimular o estabelecimento de acordos de cooperação com universidades, 
instituições, organizações e redes de pesquisa, visando aprimorar a qualidade da 
pesquisa e a formação dos envolvidos, respeitando-se os princípios aqui indicados.
Serão consideradas atividades de pesquisa a produção do conhecimento realizada 
por grupos de pesquisa ou docente, individualmente, no sentido do desenvolvimento 
tecnológico, científico, artístico, cultural e a qualificação da ação pedagógica dos 
docentes do IFBA. Além disso, serão consideradas atividades complementares da 
pesquisa:

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

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

III. Produção de livro técnico ou científico, capítulo de livro ou citação em artigos 
de periódicos indexados;

IV. Editoração, organização e/ou tradução de livros técnico-científicos;

V. Inventos e demais produtos de pesquisa com registro e patente ou protocolo 
de depósito de patente;

VI. Produção de manual técnico e/ou didático e relatório técnico devidamente 
aprovado pelo departamento e depositado na biblioteca;

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

VIII. Outras atividades correlatas de interesse institucional, tais como projetos de 
pesquisa, monografias, dissertações, teses e outras avaliações.

IX. Linha I – Energia Renovável. Atualmente o Campus mantém um Convênio com 
a PUC-MG / Eletrobrás para avaliação da eficiência de coletores solares para 
aquecimento de água para hotéis e pousadas do Município. O Projeto tem 03 
pesquisadores (docentes) e 06 bolsistas (discentes de cursos da modalidade 
subsequente). 

X. Linha 2 – Bioenergia. No momento, o Campus vem coordenando um Termo de 
Cooperação Técnica-Científica no âmbito de Biocombustíveis junto a SECTI que 
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visa à estruturação de uma Política de Biocombustíveis para o IFBA. Um projeto 
de biocombustíveis do Campus foi aprovado num edital do CNPq.

No que concerne à pesquisa, o Campus de Porto Seguro possui cinco Grupos de Pesquisa 

que estão certificados no CNPQ, são eles: Grupo de Pesquisas em Estudos para a Diversidade 

(GRUPED); Grupo de Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação Computacional (GPDAC); Grupo 

de Pesquisa em Desenvolvimento Regional (GPDR); Grupo de Pesquisa, Catálise e Ambiental 

(GPBCAT); Equipe de Pesquisa em Alimentos: Tecnologia e Qualidade. Todos os Grupos de 

Pesquisa desenvolvem pesquisa independente de financiamento direto ao pesquisador; e, 

quando se fala no Grupo de Pesquisa não necessariamente se fala em pesquisa somente 

realizada pelo grupo, mas também em orientações individuais em projetos de iniciação a 

científica, como o PIBIC e PIBIT; ou ainda em outros tipos de projeto como o PAE/PINA, que 

é considerado, aqui no Campus de Porto Seguro, não apenas como um programa de cunho 

exclusivamente social, mas que também pode ser encaminhado como pesquisa, pois a 

concepção do projeto e suas exigências são semelhantes a de alguns editais propostos por 

agências de fomento.

Há a previsão de formação de mais um grupo de pesquisa cuja formação se dará pelos 

professores da Licenciatura Indígena (LINTER). Provavelmente no primeiro semestre de 2012 

o grupo já esteja certificado. 

No que se refere à concepção de um Projeto de Avaliação e Acompanhamento das 

atividades acadêmicas de Pesquisa, a COPESQ do Campus de Porto Seguro projetará um 

modelo que possa ser aplicado de forma justa no que tange a verificação da relevância dos 

projetos de pesquisas produzidos pelo Campus. A COPESQ pretende, em conjunto com os 

professores, esboçar um modelo que contenha critérios de como fazer a avaliação e o 

acompanhamento das pesquisas no Campus.

Segue abaixo, na Tabela 10, a situação dos Projetos de Pesquisa e trabalhos publicados no 

Campus no ano de 2008 e na Tabela 11 a projeção de bolsas, publicações, pesquisas e 

grupos de trabalho para o quinquênio (2009-2013).
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Tabela 10 - Projetos de pesquisa e trabalhos publicados - 2008

Projetos de Pesquisa Trabalhos Publicados em Anais 
Revistas Indexadas Quantitativo

Em execução 9
Concluídos 4

Total 13 18
Fonte: Coordenação de Pesquisa – Copesq.

Tabela 11 - Projeções referentes à pesquisa – 2009-2013

Projeções 2009 2010 2011 2012 2013
Bolsas 1 8 6 8 9
Publicações 10 14 27 31 36
Pesquisa 9 20 25 27 30
Grupo de Pesquisa 1 2 5 6 7
Fonte: IFBA - Campus de Porto Seguro.

Segue abaixo algumas projeções e metas a serem alcançadas no quinquênio em questão 

relacionadas à Pesquisa:

 Desenvolvimento de pesquisas científicas dirigidas à população local.

 Desenvolvimento dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) dos alunos.

 Participação dos alunos e professores em simpósios, congressos e eventos do gênero 
para exposição dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos no Campus de Porto Seguro.

 Publicação de artigos em periódicos indexados, bem como em congressos, simpósios 
e eventos do gênero. 

Com relação à Pós-graduação, segue a Tabela 12 que apresenta as projeções até o ano de 

2013.

Tabela 12 - Projeção de alunos matriculados na pós-graduação – 2009-2013

Projeções 2009 2010 2011 2012 2013

Lato Sensu 25 25
Fonte: Coordenação de Pesquisa – Copesq.
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1.12.4 Responsabilidade Social

O Campus de Porto Seguro é uma instituição que tem como princípio de gestão a constante 

interação com a comunidade local. A localização do Campus possibilita o desenvolvimento 

social de vários bairros periféricos. O contingente populacional impactado chega a quase 

metade da população do município.

Os bairros periféricos mais próximos do Campus são o Baianão, Mirante e Fontana, zonas 

urbanas com altos índices de exclusão social. Assim, o compromisso do Campus é a 

transformação social destas regiões, proporcionando através da educação a ascensão social.

Os principais projetos dos quais o Campus participa estão voltados para a Preservação 

Ambiental, a Educação indígena e Afro-cultural, e projetos de Inclusão Digital. A seguir, são 

apresentados alguns projetos em andamento e outros previstos:

 Conselho Gestor da APA Caraíva / Trancoso: O Campus de Porto Seguro participa 
ativamente do Conselho;

 Conselho do Parque Nacional do Pau Brasil: O Campus de Porto Seguro participa 
ativamente do Conselho;

 Educação indígena e afro cultural: o Campus possui vários projetos em andamento, 
como a elaboração de um plano de curso específico, além de promover 
constantemente eventos de valorização cultural;

 Projeto de Inclusão Digital: o Campus juntamente com empresas parceiras e 
instituições publica e privadas, planeja a estruturação de um projeto que contemple 
a educação empresarial através da tecnologia da informação, de comerciantes 
populares dos bairros periféricos (baianão, mirante, Fontana e outros);

 Projeto GESAC / Telecentro Comunitário: o projeto do Ministério das Comunicações 
esta em estruturação no Campus, com a criação de um centro para acesso livre a 
internet e utilização em cursos para a população excluída local.

2 GESTÃO INSTITUCIONAL

2.1 Organização Administrativa

2.1.1 Estrutura Acadêmica e Administrativa do IFBA Campus de Porto Seguro

No Quadro 2 mostra-se a estrutura administrativa e acadêmica e a Figura 1 ilustra o 

organograma da estrutura de funcionamento do  Campus.
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Quadro 2 - Estrutura acadêmica e administrativa do Campus de Porto Seguro

ÓRGÃO EXECUTIVO
          Direção-Geral
ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA AO DIRETOR-GERAL
          Chefe de Gabinete
          Assessoria de Comunicação (ASCOM)
ÓRGÃOS SECCIONAIS
          Departamento de Administração (DEPAD)
          Departamento de Ensino (DEPEN)
           Departamento de Orçamento e Finanças (DOF)
           Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação (CGTI)
ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA AO DEPAD

          Coordenação de Recursos Humanos (COREH)
          Coordenação de Planejamento (COPLAN)
          Coordenação de Patrimônio e Materiais (COPAM)
          Coordenação de Licitação (COLIC)
          Coordenação Médica (COMED)
          Setor de Contratos (SECON)
ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA AO DEPEN
         Coordenação do Curso Técnico em Alimentos (COTAL)
          Coordenação do Curso Técnico em Biocombustíveis (COBIO)
          Coordenação do Curso Técnico em Informática (COTIN)
          Coordenação do Curso Licenciatura Em Computação (COLICOMP)
           Coordenação do Curso Licenciatura Intercultural Indígena (COLINTER)
          Coordenação do Curso Licenciatura Em Química (COLIQUIM)
          Coordenação do Proeja-Fic (COPROEJA)
          Coordenação de Estágios (COEST)
          Coordenação Pedagógica Multidisciplinar (COPEM)
                         Assessoria de Pedagogia
                         Serviço Social
                         Serviço de Psicologia
          Coordenação de Apoio Ao Ensino (CAENS)
          Coordenação de Registros Escolares (CORES)
          Coordenação de Acervo Bibliográfico (CORAB)
          Coordenação de Pesquisa (COPESQ)
          Coordenação de Extensão (COEX)
ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA AO DOF
          Coordenação de finanças
          Coordenação Orçamentária
Fonte: Departamento de Administração / Campus de Porto Seguro.
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Figura 1 – Organograma da estrutura administrativa e acadêmica do IFBA – Campus de Porto Seguro

Fonte: Coordenação de Recursos Humanos – COREH/ IFBA – Campus de Porto Seguro.



2.1.2 Processos Decisórios

Os processos decisórios são sempre pautados pela participação democrática de todos. O 

Campus de Porto Seguro possui como princípios de gestão: a transparência das ações, 

elaborando Relatórios Trimestrais de Gestão e Relatórios de Execução Orçamentária, a 

eficiência na utilização dos recursos e nos procedimentos administrativos, evitando 

desperdícios, retrabalhos e outros fatores negativos, as amplas discussões com os 

interessados para tomadas de decisões pelas diretorias do instituto.

2.1.3 Gestão Democrática

Os instrumentos utilizados são:

1. Orçamento Participativo: Através da avaliação dos critérios de investimento e 
aplicação do Orçamento de Custeio e Capital (OCC), dos recursos extra-
orçamentários, como emendas parlamentares e acordos de cooperação.

2. Planejamento Anual Participativo: Estabelecimento de metas de ampliação física, 
pedagógica e administrativa, sempre vinculados às diretrizes do SETEC/MEC.

3. Relatórios Trimestrais de Gestão: Instrumento de gestão em que os setores 
administrativos e pedagógicos informam os resultados alcançado por trimestre, 
sempre essencial na reavaliação de políticas de gestão.

O Orçamento Participativo refere-se às propostas sugeridas pelos diversos setores do 

Campus. O Planejamento é a consolidação das propostas em metas específicas e 

estrategicamente direcionadas para as prioridades de investimentos anuais. Nesse contexto, 

os rumos e direcionamentos tomados são sempre reavaliados por toda a comunidade 

escolar visando à reorientação nas tomadas de decisão. As questões críticas de 

planejamento e orçamento são sempre discutidas mutuamente entre a Direção e os setores 

que compõem a instituição.

O Campus, com a realização do PDI 2009-2013, metodologicamente aplicou os 

direcionamentos de participação inseridos no Regimento de Construção do PDI 2009-2013, 

os grupos de trabalho foram organizados em administrativo, acadêmico e estudantil, 

escolhidos em um processo democrático.
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2.2 Organização e Gestão de Pessoal

A política de desenvolvimento do corpo técnico e docente da instituição é marcada por um 

intenso trabalho de capacitação com treinamentos internos, como o Projeto de Capacitação 

em Inglês Instrumental, além da ênfase na realização de mestrados interinstitucionais nas 

áreas afins de cada grupo de servidores. Quanto à titulação requerida, o Campus de Porto 

Seguro possui um nível de qualidade muito alto, com professores em nível de doutorado e 

técnico-administrativos já com mestrado. A política de contratação e substituição sempre é 

pautada pelos requisitos legais da lei 8.112/1990 e vincula-se às necessidades 

administrativas do instituto. 

Aplicando-se o Índice de Capacitação dos Docentes (ICD), verifica-se um bom rendimento. O

nível de qualificação fica em 3,26, sendo que o peso 4 é para doutores, o peso 3 para 

mestres, o peso 2 para especialistas e o peso 1 para graduados,. Em relação aos técnico-

administrativos, o nível de qualificação também é alto, com um quantitativo de especialistas 

bastante satisfatório.

Segue nas Tabelas de 13 a 15 a situação do Campus em 2008 em relação a seu quadro 

funcional.

Tabela 13 - Docentes por titulação - 2008

Fonte: Relatório Trimestral de Gestão / Campus de Porto Seguro.

Tabela 14 - Docentes por regime de trabalho - 2008

Docentes por Regime de Trabalho Total
Dedicação Exclusiva 31

Total 31
Fonte: Relatório Trimestral de Gestão / Campus de Porto Seguro.

A Tabela 15 indica o quantitativo de técnicos por titulação.

Situação Especialista Mestre Doutor Pós-Doutor
Docentes por titulação 5 10 5 1
Curso em andamento 3 5

Total 5 13 10 1
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Tabela 15 - Número de técnico-administrativos por titulação - 2008

Técnico-
Administrativos Especialistas CA* Graduados CA*

Ensino 
Médio Total

Nível Auxiliar 1 1 1 3
Nível Intermediário 2 4 3 4 13
Nível Superior 3 1 3 7

Total 6 1 8 8 3 23
Fonte: Coordenação de Recursos Humanos – COREH/2008.

Nota: * CA= Curso em andamento.

2.2.1 Plano de Carreira e Regime de Trabalho 

2.2.1.1 Docentes

Todos os servidores do Quadro Permanente do IFBA estão vinculados à legislação de pessoal 

das IFES, sob o regime de trabalho da Lei n° 8.112/90 - Regime Jurídico Único. A carreira 

docente no IFBA é regulamentada pela Lei nº 11.784/2006 do MEC. 

O ingresso na carreira do Magistério Superior dar-se-á mediante habilitação em concurso 

público de provas e títulos, somente podendo ocorrer no nível 1 de qualquer classe, 

conforme o art. 113 da lei 11.784/2006. A contratação será feita por ordem de classificação 

de acordo com o número de vagas autorizadas pelo MEC e observadas às exigências 

constantes do edital.

O regime de trabalho exercido pelos docentes do Campus de Porto Seguro é o de dedicação 

exclusiva, com obrigação de prestar quarenta horas semanais de trabalho em dois turnos 

diários completos e impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou 

privada, conforme legislação. 

No entanto, os cargos de provimento efetivo do Plano de Carreira e Cargos de Magistério do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico poderão ter ainda os seguintes regimes de trabalho:

 Tempo parcial, de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.

 Tempo integral, de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos 
diários completos.
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A avaliação de desempenho dos servidores docentes será feita pelo Departamento de 

Ensino, considerando o que dispõe o Decreto nº 94.664/1987, a Lei nº 1178/2008, e a Lei nº 

8.112/1990, bem como os seguintes critérios:

a) assiduidade, responsabilidade e qualidade do trabalho;

b) desempenho didático, entendido como exercício das atividades de ensino, instruído 
pelos planos de cursos e de aulas teóricas e práticas e da publicação de material 
didático, na forma de livros, apostilas e/ou páginas na Internet;

c) desempenho, através do exercício de atividades de pesquisa e extensão, que deverá 
considerar os seguintes aspectos:

 Elaboração e/ou execução de projetos;

 Coordenação e/ou gerenciamento de projetos;

 Orientação de monografias, dissertações, teses e de projetos de iniciação
científica e tecnológica;

 Atividade de extensão.

d) ter completado Curso ou Estágio de aperfeiçoamento e especialização, bem como
créditos e títulos de pós-graduação, desde que os mesmos não tenham sido
contemplados em progressão por titulação;

e) apresentação de produção científica, técnica e artística;      

f) participação em órgãos colegiados, Conselhos do próprio IFBA ou vinculado aos

Ministérios da Educação, da Cultura e de Ciência e Tecnologia, desde que dele(s) não 
seja membro nato;

g) participação em Bancas Examinadoras de Concurso Público e Processo Seletivo

Simplificado para o Magistério ou de dissertações e teses no IFBA e em outras

Instituições;

h) exercício de funções de Direção, Chefia de Departamento, Coordenação de Curso, 
Coordenação de Área, Assessoramento e Assistência no próprio IFBA, ou em órgãos 
dos Ministérios da Educação, da Cultura e de Ciência e Tecnologia, desde que oficiais;

i) participação em eventos culturais (seminários, congressos, simpósios, mesas redondas) 
nas seguintes situações:

 Como apresentador de trabalho;

 Como relator e/ou coordenador;

 Como participante ouvinte.

j) Participação como membro de Comissão de Trabalho constituída através de ato
administrativo próprio ou através de expediente do MEC.
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Na Tabela 16 apresenta-se a projeção de vagas para o corpo docente.

Tabela 16 - Projeção de vagas do corpo docente em regime de dedicação exclusiva

Projeção 2009 2010 2011 2012 2013

Número de docentes 38 52 53 62 70
Fonte: Departamento de Ensino - DEPEN/IFBA – Campus de Porto Seguro.

2.2.1.2 Técnico-administrativos

Em observância às disposições da Lei n.º 8.112/90 e da Lei n.º 11.091/2005, que dispõe 

sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 

no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, e em 

seu Art. 3º trata Da organização do quadro de pessoal, a gestão dos cargos do Plano de 

Carreira observará os seguintes princípios e diretrizes:

I. Natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de 
Ensino;

II. Dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração, e as 
competências específicas decorrentes;

III. Qualidade do processo de trabalho;

IV. Reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na 
dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão;

V. Vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das 
instituições;

VI. Investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público;

VII. Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais;

VIII. Garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica e a 
geral, nesta incluída a educação formal; 

IX. Avaliação do desempenho funcional dos servidores, como processo pedagógico, 
realizada mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, 
referenciada no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários; e

X. Oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, 
coordenação e assistência, respeitadas as normas específicas.

O provimento de cargo técnico-administrativo far-se-á no nível inicial, mediante habilitação 

em concurso público de provas ou de provas e títulos. O concurso é regido através de edital, 
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que definirá as características de cada fase do concurso, os requisitos de escolaridade, a 

formação especializada e a experiência profissional, os critérios eliminatórios e 

classificatórios, bem como eventuais restrições e condicionantes decorrentes do ambiente 

organizacional ao qual serão destinadas as vagas. 

O ingresso nos cargos do Plano de Carreira far-se-á no padrão inicial do 1º (primeiro) nível 

de capacitação do respectivo nível de classificação, observadas a escolaridade e experiências 

estabelecidas. A contratação será feita por ordem de classificação de acordo com o número 

de vagas autorizadas pelo MEC e observadas as exigências constantes no edital.

Em relação ao regime de trabalho, os servidores técnico-administrativos de nível médio do 

Campus realizam 40 horas semanais, enquanto que os técnico-administrativos de nível 

superior obedecem à legislação específica da profissão; por esta razão a carga horária é 

diferente a depender da área de formação. Indica-se na Tabela 17 a projeção de vagas para 

o corpo técnico-administrativo.

Tabela 17 - Projeção de vagas do corpo técnico-administrativo – 2009-2013

Projeção 2009 2010 2011 2012 2013
Técnicos administrativos 33 40 47 57
Fonte: Departamento Administrativo - DEPAD/IFBA – Campus de Porto Seguro.

2.2.2 Políticas de Pessoal

O Plano de Qualificação Institucional (PQI) tem por objetivo o estabelecimento de metas 

para que a Instituição possa consolidar o ensino e a pesquisa, em consonância com as 

expectativas e necessidades das comunidades interna e externa, bem como traçar diretrizes 

para a qualificação dos seus servidores.

O referido plano deverá:

I. Fornecer subsídios para evitar o prevalecimento da decisão individual no processo de 
qualificação;

II. Estabelecer relação entre as áreas e linhas de pesquisa do IFBA e a realidade local, 
regional e nacional;
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III. Definir procedimentos para acompanhamento do processo de qualificação 
institucional e de sua avaliação;

IV. Promover a criação de condições para a continuidade do trabalho na Instituição, após 
a conclusão da qualificação.

2.2.2.1 Plano de Qualificação Institucional (PQI)

As metas de qualificação institucional, conforme o Plano de Qualificação Institucional (2008-

2012), são apresentadas no Quadro 3.

Quadro 3 – Metas de Qualificação Institucional

Metas 2009 2010 2011 2012
Ofertar curso de pós-graduação stricto sensu (Mestrado em Engenharia 
Mecânica) para os servidores

X

Ofertar curso de pós-graduação lato sensu em “Educação de Jovens e 
Adultos” com reserva de vagas para servidores, em Salvador e em outras 
Unidades de Ensino*

X X

Ofertar curso de pós-graduação lato sensu em “Gestão de Instituições de 
Ensino” com reserva de vagas para servidores, em Salvador

X X X X

Ofertar curso de pós-graduação lato sensu em “Engenharia Clínica” com 
reserva de vagas para servidores, em Salvador

X X X X

Ofertar curso de pós-graduação lato sensu em “História e Cultura Afro-
brasileira e Indígena” com reserva de vagas para servidores,em Salvador

X X X X

Ofertar curso de pós-graduação stricto sensu (Mestrado em História e 
Filosofia das Ciências) para os servidores

X X

Ofertar curso de pós-graduação stricto sensu (Doutorado em Estatística) 
para os servidores

X X X X

Ofertar curso de pós-graduação stricto sensu (Doutorado em Ciência e 
Engenharia dos Materiais) para os servidores

X X X X

Ofertar curso de pós-graduação stricto sensu (Doutorado em Ciência da 
Informação) para os servidores

X X X

Aumentar gradativamente o número de servidores docentes e técnico-
administrativos com especialização

X X X X

Aumentar gradativamente o número de servidores docentes e técnico-
administrativos com mestrado

X X X X

Aumentar gradativamente o número de servidores docentes e técnico-
administrativos com doutorado

X X X X

Os aspectos operacionais do PQI devem ser definidos através de consulta à comunidade, e 

considerando os aspectos abaixo relacionados.
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 Áreas Estratégicas para a Instituição

Com base na relação entre os cursos oferecidos pelo IFBA, as linhas de pesquisa da 

instituição nas áreas estratégicas indicadas pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e 

pelo Governo do Estado da Bahia, e levando em conta ainda a realidade regional, podem ser 

definidas as seguintes áreas estratégicas para fortalecimento da pesquisa e, 

consequentemente, áreas prioritárias para qualificação de servidores:

I. Energia, Petróleo, Gás e Biocombustíveis - é área estratégica segundo a política de 
Ciência e Tecnologia do MCT e do Estado da Bahia;

II. Processamento de Alimentos, Química e Microbiologia - é área estratégica segundo a 
política de Ciência e Tecnologia do MCT e do Estado da Bahia;

III. Tecnologia da Informação - é área estratégica segundo a política de Ciência e 
Tecnologia do Estado da Bahia e o MCT. Há grupos de pesquisa atuantes nesta área e 
estão sendo criados cursos superiores na área;

IV. Licenciatura Química e Licenciatura Intercultural - há grupos de pesquisa atuantes 
nestas áreas, devido ao contexto de direcionamento matricial do curso técnico em 
biocombustíveis e alimentos, como também pelo contexto histórico do município de 
Porto Seguro;

V. Tecnologia Química e de Materiais - no IFBA há grupos de pesquisa atuantes nesta 
área e estão sendo criados cursos superiores na área.

 Critérios para servidores concorrerem a Bolsas PIQD Tec

O (a) candidato (a) a bolsa deverá atender aos seguintes requisitos:

I. Pertencer ao quadro de pessoal permanente da instituição da RFEPT, não estar em 
estágio probatório e estar contratado em regime de 40 horas semanais ou DE;

II. Estar aprovado no processo seletivo realizado pela instituição-destino, como aluno 
regular de curso ou programa de pós-graduação stricto sensu acadêmico, em área 
estratégica para o IFBA, e cujo curso ou programa de pós-graduação stricto sensu 
tenha obtido nota igual ou superior a 04 (quatro) na última avaliação da CAPES, 
vedada a concessão de bolsa a candidato aceito como aluno especial;

III. Não se encontrar aposentado, em situação equiparada ou em processo de 
aposentadoria;

IV. Apresentar o ato administrativo que comprove o afastamento total das atribuições 
de seu cargo e dedicar-se em tempo integral ao desenvolvimento de seu programa 
de estudos;
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V. Assumir o compromisso de tomar ciência do regulamento do PIQD Tec e de cumpri-
lo, sendo selecionado como bolsista;

VI. Não receber, durante o período de vigência da bolsa, qualquer modalidade de bolsa 
de outro programa da CAPES ou de outra agência nacional ou estrangeira;

VII. Comprovar fixação de residência na localidade de realização do curso;

VIII. Apresentar, quando solicitado, documentos, relatórios e informações pertinentes 
solicitadas pela instituição de origem, inclusive após a sua efetivação como aluno do 
programa de pós-graduação;

IX. Ter o currículo vitae atualizado e disponível na Plataforma Lattes. 

2.2.2.2 Acompanhamento e Avaliação do Processo de Qualificação 

Os servidores afastados para qualificação devem enviar semestralmente relatório de 

atividades para a CTPGP, e comunicar a situação em relação a exame de qualificação e 

defesa de dissertação ou tese.

Os trabalhos publicados (artigos, depósitos de patentes, apresentações em eventos 

científicos) também devem ser informados à CTPGP. O relatório de gestão da instituição 

apresentará informações sobre o processo de qualificação dos servidores.

2.2.2.3 Continuidade do Trabalho do Servidor Após a Qualificação

A fim de dinamizar a pesquisa institucional, o IFBA está buscando fornecer condições para a 

continuidade do trabalho de pesquisa do servidor, após a conclusão da qualificação. Tais 

condições envolvem:

I. A definição de critérios para estabelecimento de carga horária docente, levando em 
consideração as atividades de pesquisa;

II. Disponibilização de sala para pesquisadores;

III. Melhoria dos laboratórios.

2.2.2.4 Compromissos do servidor afastado para qualificação 

São compromissos do servidor afastado para qualificação:
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I. Se afastado para curso de mestrado ou matriculado em curso MINTER, publicar um 
artigo em periódico científico e apresentar um trabalho em evento científico 
nacional, ou depositar um pedido de patente;

II. Se afastado para curso de doutorado ou matriculado em curso DINTER, publicar um 
artigo em periódico científico e apresentar dois trabalhos em evento científico 
nacional ou depositar um pedido de patente.

2.2.2.5 Políticas de Qualificação do Campus de Porto Seguro

O Governo Federal, fazendo uso do decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, instituiu a 

Política Nacional de Capacitação dos Servidores para a Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional, cuja finalidade é a melhoria da eficiência do serviço público e da 

qualidade dos serviços prestados ao cidadão; a valorização do servidor público, por meio de 

sua capacitação e qualificação permanente; a adequação do quadro de servidores aos novos 

perfis profissionais requeridos no setor público; a divulgação e controle de resultados das 

ações de capacitação e qualificação e a racionalização e efetividade dos gastos nessa esfera.

Diante disso, para uma instituição que tem como principal objetivo ofertar educação 

profissional de qualidade de modo a atender as demandas sociais em articulação com as 

rápidas transformações advindas dos avanços científicos e tecnológicos, promover o 

desenvolvimento pessoal e profissional de seu quadro de servidores é condição 

indispensável para cumprir tal objetivo.

Dessa forma, é necessário que o Campus de Porto Seguro adote uma política de capacitação 

e qualificação dos recursos humanos, definidos em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional, capaz de responder a essa necessidade do Campus, de modo a garantir a 

participação de docentes e técnico-administrativos em programas de formação e de 

educação continuada que favoreçam o exercício pleno de suas funções e consequentemente 

contribuam para a melhoria da qualidade do serviço público prestado. 

A realização de constante capacitação e qualificação profissional dos servidores que 

integram o Campus de Porto Seguro, sintonizada com as demandas sociais e sua relação com 

as bases de pesquisa e função social da Instituição, busca a otimização dos serviços 
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oferecidos e, por outro lado, o crescimento pessoal dos servidores, fatores imprescindíveis, 

respectivamente, para o aperfeiçoamento institucional e a auto-realização das pessoas. 

Sob essa perspectiva, a política de qualificação do Campus mesmo ainda precária tem o 

intuito de estabelecer um esforço de se manter a valorização do servidor e 

consequentemente, a eficácia do serviço público de qualidade que, reconhecidamente, é 

oferecido por este Campus.

O desenvolvimento das potencialidades institucionais se dá no Campus através do incentivo 

à participação de cursos, eventos e seminários que contribuam diretamente a atividade 

desempenhada pelo servidor. Quando possível, é concedido diária e passagem aos mesmos. 

Em algumas situações ainda, o Campus realiza investimento direto, com contratação de 

treinamento específico para os servidores esperando, com isso, atingir novos patamares de 

valorização destes.

Apesar disso, é necessário que o Campus empreenda ação contundente no intuito de 

garantir aos docentes que atuam nos níveis técnico e tecnológico uma constante formação 

didático-pedagógica. E para os servidores técnico-administrativos, é imprescindível a 

definição de uma política mais ampla, e que garanta a graduação e pós-graduação, além da 

capacitação e qualificação técnica para o desempenho de suas funções. 

Outra questão que merece também uma atenção especial é a situação dos gestores para 

cuja formação se torna indispensável adquirirem conhecimentos nas áreas de gestão 

educacional, de pessoal e administrativa, políticas públicas, empreendedorismo e 

cooperativismo, com vistas a melhorar o desempenho administrativo. Devendo essa 

formação ser um dos requisitos a contribuir para a ocupação das funções.

Em referência às atividades de informação e análise funcional, deve-se buscar ampliar a 

participação do servidor em projetos institucionais, propondo-lhe desafios que o estimulem 

em suas potencialidades. Considera-se que o papel dos servidores deve ser de compromisso 

com a Instituição, com a qualidade no serviço prestado interna e externamente.
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2.3 Políticas de Atendimento aos Discentes

2.3.1 Formas de Ingresso

O IFBA possui um sistema de cotas sociais e étnicas no qual se estabelece a reserva de 50% 

das vagas para estudantes que tenham cursado o ensino fundamental em escola pública, e 

deste percentual subdivide-se as vagas em outros percentuais relativos a composição étnica 

da população das regiões nas quais estão localizados seus Campi. No Campus de Porto 

Seguro, situado em áreas com grande população indígena, a cota para tal etnia deverá 

contemplar 30% das vagas, assim como para afrodescentes, e 40% das vagas para demais 

etnias. Em relação ao ENEM, 50% das vagas dos cursos de nível superior deverão ser 

destinadas aos aprovados neste exame.

Os candidatos com deficiências (física ou de outra natureza) também possuem reservas de 

vagas.

2.3.2 Programa de Apoio Pedagógico e Psicossocial

O ensino no Campus de Porto Seguro deve ter como foco o apoio ao discente tendo em 

conta o acompanhamento ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes, em colaboração 

com os docentes e famílias. Nesse sentido, o serviço pedagógico e psicossocial elenca os 

seguintes objetivos:

 Promover para os discentes com elevado desempenho, a seleção para ingresso nos 
programas de monitorias, oficinas e mini-cursos bem como, a elaboração e execução 
de projetos de pesquisas.

 Realizar a Jornada Pedagógica do Campus.

 Promover uma fonte de recursos orçamentários específica para o Campus visando 
apoio aos projetos administrativos e pedagógicos de inclusão de pessoas com 
deficiência.

 Acompanhar sistematicamante as turmas de modo a identificar dificuldades de 
natureza diversa que podem refletir direto ou indiretamente no seu desempenho 
acadêmico, intervindo, quando necessário.

 Promover ações de integração e adaptação para os estudantes ingressantes na 
instituição.

 Acompanhar os estudantes em suas dificuldades relativas ao processo de 
aprendizagem juntamente com outros profissionais.
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 Promover ações que aproximem os estudantes a aspectos relativos ao mundo do 
trabalho por meio de seminários, oficinas, palestras e atividades afins.

 Realizar atendimento individual ou em grupos, sempre que necessário, para análise e 
reflexão dos problemas encontrados em situações acadêmicas.

 Orientar os estudantes na organização dos seus estudos, ajudando-os a elaborar 
rotinas e a escolher as estratégias mais adequadas para cada disciplina ou dificuldade 
de aprendizagem.

 Conceder bolsas e auxílio aos estudantes em condição de vulnerabilidade social.

 Estruturar o almoxarifado social.

 Promover fóruns sobre políticas de Inclusão e diversidade no âmbito institucional, 
realizando das adequações curriculares, quando necessário.

 Implementar ações resultantes de fóruns de discussão sobre Política de Inclusão e 
Diversidade no âmbito institucional.

 Implantar nos currículos do estudo de que trata as leis pertinentes a inclusão e 
diversidade.

 Indicar a alocação de recursos para a estruturação de sala para atendimento 
multidisciplinar.

 Indicar a alocação de recursos para estruturação e implantação do Laboratório de 
Ciências Matemáticas.

 Promover cursos de nivelamento para estudantes ingressos nos cursos integrados.

 Adquirir materiais e equipamentos para uso específico de deficientes visuais.

 Indicar a contratação de 1 (um) profissional especializado em assessorar alunos 
portadores de deficiência visual com vistas a promoção da inclusão social.

 Cadastrar os estudantes com necessidades educacionais específicas, mantendo o 
registro do tipo e extensão da necessidade.

 Fornecer recursos pedagógicos, metodológicos e tecnológicos alternativos aos 
professores dos alunos com deficiência a fim de facilitar o processo de ensino-
aprendizagem, a convivência com a diversidade e o desenvolvimento profissional dos 
estudantes.

 Acompanhar os estudantes com deficiência no seu percurso acadêmico, realizando 
orientação, adaptando materiais e intervindo em situações especificas.

 Orientar a comunidade acadêmica e familiares dos estudantes com necessidades 
educacionais específicas sobre as alternativas mais apropriadas à adaptação e melhor 
desenvolvimento dos mesmos.

 Oferecer suporte para a implantação de medidas de acessibilidade no Campus, de 
forma a possibilitar o acesso destes estudantes aos vários espaços acadêmicos.
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 Realizar eventos ordinário e extraordinário, como campanhas de conscientização, 
seminários, palestras, cursos de extensão e capacitação sobre a inclusão e 
acessibilidade para a implantação, divulgação e fortalecimento da Política de 
Assistência aos Estudantes com Necessidades Educacionais Especiíficas e Deficientes.

 Adquirir equipamentos necessários ao desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem dos estudantes com deficiência e Necessidades Educacionais 
Específicas.

 Monitorar a inserção dos estudantes egressos nas universidades públicas e privadas.

 Apoiar as atividades desenvolvidas pelo Grêmio Estudantil. 

 Estimular, apoiar e assessorar a promoção e a participação em eventos de caráter 
acadêmico, sociopolítico promovido pela comunidade estudantil.

2.3.3 Serviço Social

O setor de Serviço Social do Campus de Porto Seguro realiza atualmente um trabalho 

socioeducativo e assistencial com estudantes e familiares através do projeto Saúde e 

Cidadania e do Programa de Assistência ao Educando.

Participa ainda dos Conselhos de Classe, visando emitir parecer social sobre situações sociais 

vividas por estudantes, as quais podem interferir em sua aprendizagem.

O Serviço Social realiza pesquisa socioeconômica para conhecimento da realidade do 

estudante que ingressa no IFBA, emite parecer para isenção de taxas escolares, faz 

atendimento social e desenvolve uma articulação com a rede socioassistencial do município 

onde atua, para encaminhamentos de estudantes e familiares.

O Serviço Social pretende alargar sua atuação ao realizar uma pesquisa na escola,

englobando todos os segmentos, acerca da ampliação da política assistencial ao estudante, a

qual se faz necessária frente à demanda que será atendida nos próximos anos, além de levar 

adiante seu trabalho mais relevante, ou seja, o socioeducativo.
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3 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

3.1 Organização Didático-Pedagógica 

 Realização de fóruns de discussão de práticas pedagógicas inovadoras.

 Promoção de ações que incentive o desenvolvimento da aprendizagem e da 
avaliação numa perspectiva de interdisciplinaridade.  

 Incentivar os docentes a construírem práticas e projetos pedagógicos 
interdisciplinares.

 Estimular os docentes a utilização das novas tecnologias educacionais;

 Capacitação de professores visando fomentar prática avaliativa processual com 
adequação de critérios e instrumentos que permitam avaliar o desenvolvimento 
global do aluno.

3.2 Oferta de Cursos 

O ingresso no Campus de Porto Seguro, assim como nos demais Campi do Instituto, é feito 

através de vestibular, considerando o sistema de cotas, o ENEM e as vagas reservadas aos 

deficientes, conforme assinalado no sub- item 2.3.1 Formas de Ingresso, deste Plano.

Em 2008 o Campus iniciou suas atividades acadêmicas oferecendo vaga para os cursos 

técnicos integrados e subsequentes ao Nível Médio nas seguintes áreas:

 Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio: 

Alimentos e Informática.

 Cursos Subsequentes ao Ensino Médio:

Alimentos e Informática.

O Campus tem o intuito de implantar nos próximos anos o curso de Biocombustível

(integrado e subsequente), bem como curso superior de Licenciatura em Computação e 

Química. 
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4 INFRAESTRUTURA

4.1 Infraestrutura Física

Abaixo seguem as Tabelas de 18 a 20 as quais apresentam os demonstrativos de projeção e 

a situação atual no que concerne aos requisitos de infraestrutura.

Tabela 18 – Infraestrutura atual e metas de expansão

Infraestrutura Física
Atual Cronograma de Expansão

Caracterização Física Geral Quantidade 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Teatro 1
Salas de aula 6 12 6 24
Salas de professores 2 6 8
Biblioteca 1 1
Cantina 1 1 2
Cozinha industrial 1 1
Unidade de assistência médica 1 1 2
Laboratórios 5 12 17
Refeitório 1 1
Sala de Convivência 1 1 2
Guarita 1 1 1 3
Estacionamento 1 1 2
Salas Administrativas 4 9 13
Recepção 1 1 2
Quadra Poliesportiva 1 1
Piscina Semi-Olímpica 1 1
Prédio/Ginásio 1 1
Almoxarifado 1 1
Sala de Convivência Terceirizados 1 1
Fonte: Relatório de Gestão / Diretoria do Campus/2008.

Tabela 19 – Infraestrutura atual/Área

Área Física Atual (m2) m²
Área Construída 1500
Área de Terreno 7000
Área Administrativa 100
Fonte: Relatório de Gestão / Diretoria do Campus/2008.
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Tabela 20 – Metas de expansão/Área

Metas de Expansão (m2) m²
Pavilhão de Salas de Aulas 670
Pavilhão de Laboratórios 800
Pavilhão Administrativo 120
Construção da Biblioteca 400
Centro Esportivo 4.400
Aquisição de Terreno 5.247
Fonte: Coordenação de Orçamento, Planejamento e Finanças – COPLAN/2008.

4.2 Infraestrutura Acadêmica

4.2.1 Infraestrutura dos Laboratórios

A estruturação dos laboratórios do Campus tenta atender as diversas áreas de 

conhecimento com o objetivo de potencializar a relação teoria/prática. Desse modo, nas 

Tabelas de 21 a 28 ilustra-se a relação dos equipamentos existentes no Campus:

Tabela 21 - Equipamentos dos Laboratórios de Informática

Descrição do Equipamento Quantidade

Computador - CPU/Monitor/Teclado/Mouse* 66
Estabilizador 43
No Break 2
Data Show 1
Tela Retrátil 2
Switch Gerenciável 1
Hub 1
Fonte: Coordenação de Patrimônio – Copam/IFBA – Campus de Porto Seguro.

Nota: *O total de computadores se refere à quantidade total no Campus em 2008.

Tabela 22 - Equipamentos dos Laboratórios de Informática

Descrição do Equipamento Quantidade

Computador - CPU/Monitor/Teclado/Mouse 73
Estabilizador 43
No Break 2
Data Show 1
Tela Retrátil 2
Switch Gerenciável 1
Hub 1
Fonte: Coordenação de Patrimônio – COPAM/IFBA – Campus de Porto Seguro.
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Tabela 23 - Equipamentos do Laboratório de Eletrônica

Descrição do Equipamento Quantidade

Kit energia solar composto por módulo hg, 50 controlador ca 14 marca solarterra 4

Conjunto de ondas mecânicas com tuquem digital 1
Cuba de ondas para retroprojetor 1
Conjunto ótico de física, ondas eletromagnéticas, ótica geométrica 1
Conjunto básico para mecânica dos fluidos 1
Conjunot suzcoelho (i) de termodinamica 1
Protoboard toyo, msb-500 5
Exaustor de fumaça, toyo ts153 5
Estação de solda es-915-220 5
Voltímetro amperímetro va-900 5
Multímetro digital, md-300 5
Fonte de alimentação digital fa-2030 1
Medidor de lcr, rlc-820 5
Fonte de alimentação digital, fa-3003 5
Microcomputador lenovo, sff 1
Conversor de voltagem, regtech 25
Furadeira marca blackdeck/boch 1
Alicate voltímetro/amperímetro marca politerm 1
Frequencímetro digital, politerm 1
Lupa de aumento marca mag 4
Perfurador manual para placa de circuito impresso 1mm 5
Fonte: Coordenação de Patrimônio – COPAM/IFBA – Campus de Porto Seguro.

Tabela 24 - Equipamentos dos Laboratório de Redes

Descrição do Equipamento Quantidade

Microcomputador 35
Estabilizador 14
Switch gerenciável 3
Radio a/b/g - access point 1
Fonte: Coordenação de Patrimônio – COPAM/IFBA – Campus de Porto Seguro.

Tabela 25 - Equipamentos do Laboratório de Montagem

Descrição do Equipamento Quantidade

Microcomputador 27
Estabilizador 6
Capela de exaustão, org-10 1
Nobreak 1,4 kva 1
Fonte: Coordenação de Patrimônio – COPAM/IFBA – Campus de Porto Seguro.
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Tabela 26 - Equipamentos do Laboratório de Microbiologia

Descrição do equipamento Quantidade

Microscópio binocular, bioval 2
Agitador de tubos, vortex 1
Autoclave vertical 40 x 60 cm 1
Contador de colunas digital 1
Freezer vertical, frosi free 1
Microscópio biologico binocular 4
Banco de madeira para laboratório 7
Homogenizador de amostras patogênicas e microbianas 1
Estereomicroscópio binocular sqf-f 3
Lavador de pipeta lpa-040 1
Bancada de fluxo laminar  pa 120 eco-2007 a 000, horizontal laterais de em vidro 1
Barrilete em pvc 20 lt, prodocil 1
Balança semi-analítica, 320gr - shimadzu 1
Estufa cultura bacteriológica, deleo - ds-cb 1
Estufa de secagem/esterilizar - brasdonto modelo 3 1
Geladeira, marca dt-eletric duplex, frost free 1
Balde para gelo cosmos 3
Fonte: Coordenação de Patrimônio – COPAM/IFBA – Campus de Porto Seguro.

Tabela 27 – Equipamentos do Laboratório de Alimentos

Descrição do equipamento Quantidade

Balança digital 15 kg ramuzatron dcr 1
Agitador de tubos, vortex 1
Refratometro manual de precisão 2
Embaladora a vacuo de mesa sulpack sm350, 220v 1
Freezer vertical, frosi free 1
Viscosimetro tipo copo ford 2
Forno microondas, eletrolux 1
Banco de madeira para laboratório 1
Defumador para produtos carneos piloto 20 kg, lbt 1
Incubadora tipo shaker sl 222 1
Agitador magnético - sl 090 1
Centrifuga twister 201, sislab 1
Agitador magnético s/ aquecedor 1
Balança elétrica, bel mark500 1
Agitador magnético 710 2
Estufa incubadora, ei08a - dbo 1
Lavadora ultrassônica soniclean, 2ps-s 1
Centrífuga microprocessada 1
Extrator de sebelin 211/6 1
Agitador mesa 109/itcm 1
Espectofotômetro digital, bunker 1
Forno de mufla microprocessador, gp 1
Geladeira, marca dt-eletric duplex, frost free 1
Destilador de água, 5 l/h 1
Unidade de destilação automática de nitrogênio/proteína kejeltec 1
Picador de carne bm-02 1
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Descrição do equipamento Quantidade

Bomba peristáltica fc200 1
Termohigrometro marca j. Prolab 2
Fonte: Coordenação de Patrimônio – COPAM/IFBA – Campus de Porto Seguro.

Tabela 28 - Equipamentos do Laboratório de Química

Descrição do equipamento Quantidade

Estabilizador de voltagem 110/220 vts, forceline 2
Banho maria sorológico 2
Forno de mufla 20 x 15 x 15 cm, magnus 1
Forno microondas, eletrolux 1
Medidor de ph, mpa-210 1
Balança analitica ay220 1
Balança de precisão shimadzu, ay220 1
Balança elétrica, bel mark500 1
Condutivímetro portátil cd - 4301 2
Barrilete em pvc 20 lt, prodocil 1
Manta aquecimento 500ml 2
Cronômetro digital oficial 1
Microcomputador lenovo, sff 1
Destilador de álcool - marconi ma012/1 1
Balança digital, homis 903 1
Deionizador 50 l/h, union 1
Espectofotômetro digital, uv-2000a - instruterm 2
Medidor oxigênio dissolvido, mo-900 1
Turbidimetro digital, td-300 1
Aparelho medição titulador kf-1000 1
Espectofotômetro digital, bunker 1
Agitador magnético, alpax 1
Manta aquecedora, casalabor 2
Viscosímetro digital rvdv-e, 220v 1
Estufa cultura 1
Reator 1
Placa de aquecimento 1
Digestor dqo 1
Destilador de água, 5 l/h 2
Chapa aquecedora com agitação 1
Manta aquecedora, 500 ml 2
Unidade de destilação automática de nitrogênio/proteína kejeltec 1
Bomba de vácuo, 220 vts 2
Estufa esterilizar/secagem 1
Medidor de ph de bancada, qualxtron 2
Cromatográfo a gás c/ detector fid 1
Chapa aquecedora retangular em plataforma 1
Condutivímetro portátil 1
Aparelho de medição marca mpc102l 1
Polarímetro analógico 2
Polarímetro analógico 1
Bomba de vácuo e ar 1
Termohigrometro marca j. Prolab 3
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Descrição do equipamento Quantidade

Cuba ultrassom 2,5l 2
Balança eletronica m. Lider 1
PHMETRO 10
Fonte: Coordenação de Patrimônio – COPAM/IFBA – Campus de Porto Seguro.

4.2.2 Infraestrutura da Biblioteca

A Coordenação de Acervo Bibliográfico (CORAB), desde sua implantação em 2008, possui 

uma infraestrutura pequena e inadequada para atendimento aos usuários e arranjo do 

acervo.  Com uma área de 84 m² acomoda 26 estantes com acervo bibliográfico, uma sala de 

processamento técnico, duas mesas de estudo individuais e um balcão de atendimento. 

A Instituição tem como meta a construção de uma nova biblioteca com aproximadamente

418,00 m² que contemple área de acervo bibliográfico, setor de periódicos, área de estudo 

individual, área de estudo coletivo, uma sala multimídia, sala processamento técnico do 

acervo, terminais de consulta (acesso ao software do acervo e pesquisa), balcão de 

atendimento ao usuário e guarda volumes. Para isso, será necessária a aquisição de 

mobiliários, materiais e equipamentos.

A nova biblioteca é indispensável ao apoio ao ensino, pesquisa e extensão. O propósito é 

que a nova biblioteca esteja totalmente informatizada e em cooperação com as outras 

bibliotecas do IFBA, além de proporcionar toda essa infraestrutura aos estudantes, 

professores, funcionários e comunidade externa. A Tabela 29 ilustra a infraestrutura da nova 

biblioteca.

Tabela 29 – Infraestrutura física da nova biblioteca

Infraestrutura Física da Nova Biblioteca
Acervo bibliográfico 119 m²
Área de Estudo Individual 18 m²
Área de Estudo Coletivo 189 m²
Processamento Técnico 13 m²
Balcão de atendimento 8 m²
Banheiro 8 m²
Outras áreas 63 m²
Fonte: Coordenação de Acervo Bibliográfico – CORAB/IFBA – Campus de Porto Seguro.
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4.2.2.1 Acervo da Biblioteca

A biblioteca do Campus de Porto Seguro começou a funcionar com um acervo modesto. 

Utilizando a política de desenvolvimento de coleção, que prioriza atender qualitativamente e 

quantitativamente às necessidades dos cursos oferecidos no Campus, projeta-se um 

crescimento adequado à sua demanda, conforme se nota na Tabela 30.

Tabela 30 – Projeção do acervo bibliográfico – 2009-2013

Projeção do Acervo Bibliográfico

2009 2010 2011 2012 2013
Títulos 338 1.060 1.403 2.2247 3.131
Exemplares 1141 2.684 3.827 6.650 9.743
Fonte: Coordenação de Acervo Bibliográfico – CORAB/IFBA – Campus de Porto Seguro.

Pretende-se como meta aumentar esse acervo proporcionalmente à demanda de usuários e 

cursos oferecidos, além de viabilizar assinaturas de periódicos e recursos multimídia. 

O acervo da biblioteca visa atender todo o processo de produção do conhecimento da 

instituição por meio de pesquisas e da viabilização do acesso à informação em diferentes 

suportes para que enquanto suporte fundamental atenda à demanda informacional dos 

estudantes, professores, funcionários e comunidade externa. 

A composição do acervo – 6.650 exemplares de obras gerais (livros, periódicos e multimídia)

– está demonstrada nas Tabelas 31 e 32.

Tabela 31 – Acervo atual da biblioteca – 2008 

Acervo da Biblioteca

Livros Títulos 1.910
Exemplares 6.002

Periódicos Títulos 29
Exemplares 340

Multimídia Vídeos 2
CDs 294

DVDs 12
Fonte: Coordenação de Acervo Bibliográfico – CORAB/IFBA – Campus de Porto Seguro.



                                                                                                                             PDI IFBA/ 2009-2013

IFBA – Campus de Porto Seguro _Plano de Desenvolvimento Institucional 74

Tabela 32 – Acervo por área do conhecimento

Acervo por Área do Conhecimento
000 Generalidades (Computadores, informação e referência geral) 1.073
100 Filosofia 295
200 Religião 18
300 Ciências Sociais 1.217
400 Línguas 332
500 Ciências puras 1.228
600 Ciências Aplicadas 794
700 Artes 177
800 Literatura 1.069
900 História e Geografia 447
Fonte: Coordenação de Acervo Bibliográfico – CORAB/IFBA – Campus de Porto Seguro.

4.3 Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas

O IFBA Campus de Porto Seguro tem diversas relações e parcerias com a comunidade do 

município no sentido de proporcionar a qualificação de mão-de-obra ao comércio, 

representada pelos discentes habilitados a realizarem seus estágios. Possui convênios 

firmados com instituições filantrópicas como o Centro de Diretores Lojistas (CDL) e o Centro 

Integrado Empresa Escola; parceria com diversas empresas do ramo hoteleiro, de alimentos, 

do setor de informática, do setor laboratorial, órgãos públicos municipais e instituições de 

ensino superior estadual e federal. Através do estágio curricular obrigatório é possível que 

os discentes interajam com o mundo do trabalho, o que se constitui em uma prática social. 

Essas relações de parceria são importantes, pois permitem aos nossos estudantes um maior 

conhecimento do campo de atuação da sua área profissional e possibilitam um grande 

retorno às empresas conveniadas ao nosso instituto, uma vez que constantemente 

encaminha-se a esses estabelecimentos estagiários qualificados e comprometidos com o 

exercício de suas funções.

4.4 Estratégias de Comunicação Interna e Externa do Campus de Porto Seguro do IFBA

A Assessoria de Comunicação do Campus de Porto Seguro engloba: Assessoria de Imprensa, 

Publicidade e Relações Públicas e se submete à autoridade da diretoria geral.
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A função da Assessoria de Comunicação é cuidar da imagem institucional, elaborar produtos 

de Comunicação para circulação interna, como intranet, newsletter, informativos, murais, 

etc, além de trabalhar com informação jornalística preparando press-releases (comunicados 

de imprensa), procurando controlar (aumentar ou restringir) o fluxo de informação que é 

veiculado na mídia local, atendendo à mídia local e regional repassando informações 

importantes para o desenvolvimento da imagem institucional, além de dirimir dúvidas 

administrativas e/ou acadêmicas que os meios de comunicação oficiais venham a levantar.

Dentre as estratégias de comunicação está a ampla divulgação da marca, nome, objetivos, 

missão, projetos acadêmicos e administrativos, assistência estudantil, dentre outros pontos 

de importância institucional para o IFBA Campus de Porto Seguro, em meios oficiais de 

comunicação interna, como o site do instituto e perfis em mídias sociais, distribuição de 

periódicos (periodicidade trimestral ou quadrimestral), de 6000 (seis mil) revistas, além de 

divulgação de eventos através de banners, faixas e placas, melhoria na sinalização do 

Instituto com a aquisição de placas e painéis para fixação no próprio prédio e instalação 

viária.

Outro ponto importante na divulgação institucional do IFBA Campus de Porto Seguro é 

continuar mantendo contato constante com os representantes dos meios de comunicação 

local e regional a fim de difundir o instituto a um baixo custo e com resultados eficazes. 

4.4.1 Associação de Pais, Estudantes e Docentes (ASPED)

Organismo de representação dos estudantes e pais, viabilizando a participação organizada 

nas decisões tomadas pela gestão da instituição. As atividades da ASPED, influenciando as 

aplicações dos recursos orçamentários, a política pedagógica e de ensino, possibilitam a 

plena satisfação ética da gestão democrática.
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4.4.2 Ouvidoria

A Ouvidoria atualmente realiza um trabalho de apoio para a melhoria de nosso 

atendimento, pois é através das manifestações que a diretoria e demais setores tomam

conhecimento do que precisa mudar e do que está ocorrendo de forma satisfatória.

A Ouvidoria pretende continuar com este trabalho, estabelecendo-se como canal entre 

comunidade e direção para monitoramento e avaliação dos serviços oferecidos e sua 

constante melhoria.

5 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

5.1 Sustentabilidade Financeira

O Campus de Porto Seguro possui um orçamento fixo anual, durante cinco anos, além de 

recursos advindos de outras fontes orçamentárias, como recursos do SETEC/MEC e Tesouro 

Nacional. O Campus possui uma política específica de controle orçamentário, com o 

acompanhamento contínuo dos gastos e processos licitatórios, gerando ao final do ano 

letivo um documento chamado Relatório de Execução Orçamentária (REO).

O Orçamento do Campus é de aproximadamente R$ 1.200.000,00 por ano, além de contar 

com outros recursos como emendas parlamentares individuais, recursos de fontes do 

SETEC/MEC e Tesouro Nacional. Alguns projetos específicos são realizados através de 

parcerias.

5.1.1 Demonstração da Sustentabilidade Financeira

A sustentabilidade financeira que irá garantir todos os investimentos e ações previstas neste 

Plano está assegurada com a adesão do Campus de Porto Seguro ao programa de expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para o triênio 2009-2011, além de 

recursos da Assistência Estudantil, Orçamento de Custeio e Capital e recursos extra-
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orçamentários (Recursos de Portaria PROLIND / PROEJA-FIC) e emendas parlamentares de 

bancada. 

O OCC 2009 já garantiu os investimentos demonstrados no quadro 4. Para 2010, estima-se

um orçamento geral para Capital de R$ 450.364,00 e para custeio R$ 1.100.000,00. Em 2011,

estima-se recursos orçamentários destinados a obras de expansão, recurso originado do 

Plano de Expansão Fase I e II. As obras de expansão informadas no plano de investimento 

serão viabilizadas por recursos da Reitoria e por recursos da SETEC/MEC; a partir de 2011, os 

orçamentos anuais do IFBA, Campus de Porto Seguro, contemplarão todas as suas despesas 

e investimentos necessários a sua manutenção. 

As parcelas do Plano de Expansão foram dividas para um Triênio 2009-2011 sendo o valor 

das parcelas estimado em R$ 2.100.000,00 para o Campus de até 2 mil estudantes, 

totalizando R$ 6.300.000,00 a serem investidos em construção de salas de aula, laboratórios, 

equipamentos e acervo bibliográfico. Após a finalização do triênio será solicitado um 

adicional de mais R$ 700.000,00 para cada ano, em decorrência das novas metas de 

expansão física inseridas no TAMC.

Para o atendimento das demandas da Assistência Estudantil, vislumbra-se a alteração da 

forma de previsão orçamentária, considerando agora na matriz CONIF aspectos ligados aos 

índices de desenvolvimento humano de cada município e o desempenho em matrículas dos 

Campi. Até o ano de 2010 o valor máximo utilizado na Assistência Estudantil compreende R$ 

40.000,00 anual, a partir de 2011 esse valor passará a ser de cerca de R$ 375.000,00, para 

2012 a previsão é de aproximadamente R$ 570.000,00, considerando a elevação do número 

de estudantes e a manutenção do IDH em 0,699.

O IFBA, Campus de Porto Seguro também possui metas de expansão criando unidades 

avançadas em Arraial d’ Ajuda e no município de Mucuri. Tais obras serão feitas com a 

contrapartida dos municípios envolvidos, como disponibilização de terrenos, estrutura física 

e mobiliária. O orçamento anual previsto para 2012 é de aproximadamente 2,5 milhões e 

mais um reforço de cerca de 1 milhão em emendas parlamentares.

Em relação ao TAMC propõe-se algumas ações descritas a seguir:
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1. Auxílio Financeiro a Estudantes: Elevação do quantitativo atendido /PAE/PINA por 
Campus (ND 33.90.18).

2. Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica / Reformas: Redução das despesas 
fixas com gastos em energia e água com a utilização de energias alternativas e 
sistemas sustentáveis. Reformas periódicas anuais nos Campi da REDE, visando à 
manutenção preventiva (ND 33.90.39)

3. Material de Consumo: Maior eficiência na contratação de empresas de material de 
expediente, visando uma maior economia de escala, realizar SRP para toda a REDE 
(ND 44.90.30).

4. Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física / Capital: Agilidade na liberação dos 
recursos. Gestão mais eficiente dos contratos firmados. Capacitação e Treinamento 
aos Gestores de Contratos e Fiscais (ND 44.90.36).

5. Locação de Mão de obra: Melhoria da qualidade dos serviços em 
Segurança/Vigilância Ostensiva e Guarda Patrimonial, como também dos serviços de 
Limpeza e Conservação de Imóveis, elevando o quantitativo de servidores 
terceirizados e melhorando a qualidade dos insumos vinculados a cada contrato (ND 
44.90.37).

6. Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica / Capital: Maior celeridade na liberação 
dos recursos para construção e ampliação da REDE (ND 44.90.39).

7. Obras e Instalações: Liberação dos PTA’s para ampliação física solicitados pelos 
Campi, disponibilização de mais recursos para Modernização e Expansão Física (ND 
44.90.51).

8. Equipamentos e Material de Permanente: Maior disponibilidade de recursos 
liberados anualmente no OCC (ND 44.90.52).

9. Aumento do Valor Autorizado pelo MEC de R$ 2.100.000,00 (Conforme Ofício 
Circular nº. 78/GAB/SETEC-MEC) para o Triênio de 2009-2011, sendo que para cada 
ano R$ 700.000,00.

10. Aumento dos Recursos disponibilizados no OCC – Orçamento de Custeio e Capital.

O Quadro 4 sintetiza as despesas planejadas e solicitadas para o ano de 2009, e na Tabela 33 

encontra-se o detalhamento das despesas do Orçamento do Campus de Porto Seguro do 

Instituto Federal da Bahia – Exercício 2010.
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Quadro 4 – Despesas planejadas e solicitadas em 2009

Fonte: DEPAD/ Relatório de Execução de Orçamento 2009.

CAPITAL
MATERIAL PERMANENTE DO OCC 2009 PLANEJADO SOLICITADO EMPENHADO

Equipamentos 210.132,85 210.132,85
Obras e Instalações 16.787,64 16.787,64

Equipamentos Audio Visual 91.915,00 85.118,40
Recurso de Projetos Cedido a Salvador 14.900,00 14.900,00
Equipamentos (Ar, Bebedouro e LCD) 15.530,00 6.264,00

Instrumentos de Medição Educação Física 12.735,00 -
Pregão Biocombustíveis 207.402,80 147.900,27

TOTAL 350.000,00 569.403,29 481.103,16
CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO OCC 2009 PLANEJADO SOLICITADO EMPENHADO
Suprimento de Fundos 17.000,00 17.000,00
Material de Expediente 52.342,42 52.342,42

Serviço PF / PJ 46.327,41 47.407,41
Pesquisa / Assistência PAE / Pesquisa 54.343,50 54.343,50

Mat. Consumo Lab. Redes 35.619,19 35.619,19
Curso de Formação de Líderes / Servidores 14.997,80 14.997,80

Inglês Instrumental 12.216,80 12.216,80
Palestras e Workshops 3.400,00 3.400,00

Educação Inclusiva 4.102,56 4.102,56
Cobertura Policarbonato TP 05/2009 30.000,00 -

Serviço de Instalação de Forro e Grade 57.300,00 31.900,00
Material de Consumo Educação Física 5.630,00 -

Insumos Laboratórios / Pregão 61 / 2009 54.041,50 16.198,27
Material Elétrico Eletrônico Proc. 8737/2009 31.221,60 -

Consumo Diversos / Café / Água 6.701,56 78.193,54
TOTAL 430.000,00 425.244,34 367.721,49

DESPESAS FIXAS E CONTRATOS
RECURSO PLANEJADO SOLICITADO EMPENHADO

Coelba 96.000,00 96.000,00
Embasa 24.000,00 24.000,00

Segurança 182.495,50 182.495,50
Limpeza 120.000,00 120.000,00

Novo Contrato LOCHRON limpeza 49.475,37 49.475,37
Reprografia 2.000,00 2.000,00

Reforço Empenho Reprografia 3.131,10 3.131,10
Outras Despesas Fixas 57.560,08 57.560,08

Segurança Ampliação Contrato 36.230,86 36.230,86
TOTAL 441.000,00 570.892,91 570.892,91

TOTAL OCC 2009 1.221.000,00 1.565.540,54 1.419.717,56

RECURSOS PROLIND
RECURSOS PLANEJADO SOLICITADO EMPENHADO

Equipamentos 22.563,74 - -
Consumo / Expediente 38.300,00 2.520,00 2.520,00
Diárias e Passagens 38.496,00 38.496,00 38.496,00

Contratação de Profissional Fonte 250 6.724,80 6.724,80
Contratação de Profissional Fonte 250 3.312,40 3.312,40
Contratação de Profissional Fonte 250 7.565,40 7.565,40

Serviços Pessoa Física 76.000,00 76.000,00 76.000,00
Serviços Pessoa Jurídica / Transporte, Hospedagem e Alimentação 158.084,00 180.000,00 -

Encargos 9.120,00 - -
TOTAL 342.563,74 314.618,60 134.618,60

RECURSOS PROEJA
RECURSOS PLANEJADO SOLICITADO EMPENHADO

Diárias e Passagens 3.820,80 3.820,80 3.820,80
Serviço por Tarefa / PF 18.675,20 13.756,40 13.756,40
Serviço Pessoa Jurídica 14.885,00 - -

Material de Consumo / Expediente 52.724,24 10.886,50 -
Encargos 3.735,04 4.801,56 4.801,56

Capital / Equipamentos 42.700,00 12.423,50 -
TOTAL 136.540,28 45.688,76 22.378,76

AMPLIAÇÃO FÍSICA - PLANO B
RECURSO PLANEJADO SOLICITADO EMPENHADO

Construção de Bloco de Salas de Aula e Serviços 484.763,44 484.763,44 410.000,00
TOTAL 484.763,44 484.763,44 410.000,00

PROJETOS COMPLEMENTARES A
RECURSO PLANEJADO SOLICITADO EMPENHADO

Projetos Complementares e Projeto Básico 130.000,00 130.000,00 94.000,00
TOTAL 130.000,00 130.000,00 94.000,00

EMENDA PARLAMENTAR - NELSON PELLEGRINO
RECURSOS PLANEJADO SOLICITADO EMPENHADO

Veículo Pick Up Carona Pregão 355.000,00 87.900,00 87.900,00
Equipamentos Lab. de Redes e Manutenção 110.000,00 58.900,00

TOTAL 355.000,00 197.900,00 146.800,00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO

RECURSO PLANEJADO SOLICITADO EMPENHADO
Lista de Livros Pregão 36/2009 150.000,00 165.000,00 61.129,50
Coronas em Pregões de Livros 29.605,50 29.605,50

TOTAL 150.000,00 194.605,50 90.735,00
GINÁSIO DE ESPORTES

RECURSO PLANEJADO SOLICITADO EMPENHADO
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta / Concorrência 12/2009 695.547,13 695.547,13 605.000,00

TOTAL 695.547,13 695.547,13 605.000,00
TOTAL GERAL 3.515.414,59 3.628.663,97 2.923.249,92

441.000,00

350.000,00

430.000,00

OCC 2009

OUTROS RECURSOS



                                                                                                                             PDI IFBA/ 2009-2013

IFBA – Campus de Porto Seguro _Plano de Desenvolvimento Institucional 80

Tabela 33 – Detalhamento das despesas do Orçamento – Exercício 2010

Programática Ação Meta
Elemento 

de
Despesa

Valor (R$ 1,00)

12.363.1062.2992.0029

Funcionamento 
da educação 

profissional – no 
estado da bahia

Aluno 
matriculado

3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.37
3.3.90.39
4.4.90.52

301.000,00
28.000,00

320.000,00
291.000,00
350.000,00

1.289.000,00

12.363.1062.6301.0029
Acervo 

bibliográfico
Volume 

disponbilizado
4.4.90.52 150.000,00 150.000,00

12.363.1062.2994.0029
Assistência ao 

educando
Aluno assistido

3.3.90.18
3.3.90.39

68.000,00
15.000,00

83.000,00

12.363.1062.6358.0029
Capacitação de 

servidores
Pessoa capacitada

3.3.90.14
3.3.90.33
3.3.90.39

40.000,00
30.000,00
7.000,00

77.000,00

12.363.1062.1110.0001

Expansão da rede 
federal de 
educação 

profissional e
Tecnológica

Campus
implantado

44905200 950.364,00 950.364,00

Fonte: DEPAD/ Relatório de Execução de Orçamento 2010.

5.2 Plano de Investimento

5.2.1 Obras de Expansão

As obras de expansão no Campus de Porto Seguro divide-se em quatro fases distintas, 

facilitando a destinação de recursos específicos do MEC para execução dos projetos. Para o 

período de 2013 a 2018 e 2018 a 2022 foram realizadas as projeções também no Termo de 

Acordo e Metas, porém podem ocorrer alterações, em função de fatores como inflação, 

eleições presidenciais, alteração do Plano Plurianual e entre outros. Cabe salientar que estas 

informações serão inseridas ao plano quando das ações de acompanhamento e avaliação.

Segue nos Quadros de 5 a 8 o resumo dos projetos de expansão:

Quadro 5 - Projeto de Ampliação Fase 1

PROJETO DE AMPLIAÇÃO FASE 1:

Identificação: Execução das obras de AMPLIAÇÃO DO IFBA, CAMPUS DE PORTO SEGURO: ETAPA DE EXECUÇÃO 
1 do Campus de Porto Seguro da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do IFBA, construindo-se 
02 (dois) pavilhões, um composto por 10 salas de aula e o outro por 12 laboratórios. Na primeira fase o 
pavilhão de aulas terá uma área construída total de 2.620,42 m², distribuídos com o seguinte programa 
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PROJETO DE AMPLIAÇÃO FASE 1:
arquitetônico: no pavimento térreo um sanitário masculino de área útil de 25,36 m², um sanitário feminino 
para alunos de área útil de 27,37 m², cinco salas de aulas de área útil de 65,27 m² cada, depósito com 14,11 m2 
e área de rampa e circulação de 66,98 m2, corredor com 111,96 m2; no segundo pavimento mais um sanitário 
masculino de área útil de 25,36 m², um sanitário feminino para alunos de área útil de 27,37 m², cinco salas de 
aulas de área útil de 65,27 m² cada, depósito com 14,11 m2 e área de rampa e circulação de 66,98 m2, 
corredor com 111,96 m2.  O pavilhão de laboratórios terá uma área distribuída com o seguinte programa 
arquitetônico: no pavimento térreo um almoxarifado para produtos químicos de 15,60 m2, dois setores para 
esterilização de 5,06 m2, setor para destilação de água de 8,00 m2, circulação de 14,30 m2, seis laboratórios 
com 64,79 m2, guarita com 9,25 m2, banheiro com 3,25 m2, e corredor com 119,51 m2; o segundo pavimento 
é composto de um depósito de 25,18 m2, mais seis laboratórios de 64,79 m2, e uma torre de vigilância com 
3,22 m2 e corredor de 119,51 m2.

Área Total Construída: 2.620,42 m2.
Valor Investimento: R$ 3.214.433,71 (três milhões, duzentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e três reais 
e setenta e um centavos).
Duração: Novembro de 2010 a Abril de 2012.
Fonte: Departamento de Administração - DEPAD/IFBA – Campus de Porto Seguro.

Quadro 6 - Projeto de Ampliação Fase 2

PROJETO DE AMPLIAÇÃO FASE 2:

Identificação: Execução das obras de AMPLIAÇÃO DO IFBA, CAMPUS DE PORTO SEGURO: ETAPA DE EXECUÇÃO 
2 do Campus de Porto Seguro da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do IFBA. Biblioteca com 
capacidade para 217 alunos e 06 (seis) salas de aula. Distribuídos com o seguinte programa arquitetônico: no 
pavimento térreo, seis salas de aulas de área útil de 60,00 m² cada, uma guarita de controle de acesso pela 
entrada lateral com uma área útil de 10,00 m² e um sanitário interno com área útil de 4,80 m²; no pavimento 
superior, as instalações da biblioteca dividida em área do acervo, área de atendimento e área de estudo, 
totalizando uma área útil de 417,00 m², e ainda três circulações verticais de área útil de 33,00 m² e duas 
circulações horizontais de 350,00 m².

Área Total Construída: 1.380,00m2.
Valor Investimento: R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais).
Duração: Início em 2012
Fonte: Departamento de Administração - DEPAD/IFBA – Campus de Porto Seguro.

Quadro 7 - Projeto de Ampliação Fase 3

PROJETO DE AMPLIAÇÃO FASE 3:

Identificação: Execução das obras de AMPLIAÇÃO DO IFBA, CAMPUS DE PORTO SEGURO: ETAPA DE EXECUÇÃO 
3 do Campus de Porto Seguro da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do IFBA. O pavilhão de 
salas administrativas terá uma área construída total de 1.470,00 m², distribuídos com o seguinte programa 
arquitetônico: no pavimento térreo, sala de atendimento aos alunos com área útil de 30,00 m², sala de 
trabalho dos professores com área útil de 207,00 m², dois sanitários internos a essa sala com área útil de 7,80 
m², uma sala de reunião com área útil de 70,00 m², uma sala de convivência com área útil de 56,60 m², duas 
salas para a Coordenação de Registro Escolar com área útil de 14,40 m², uma guarita com sanitário com área 
útil de 9,80 m², e uma área para exposições com área útil de 28,40 m²; no pavimento superior, temos nove 
salas distribuídas para diversos órgãos da administração, sendo uma sala para Comissão de Licitação com área 
útil de 37,50 m², uma sala para COTAP/COPAM/COREH/COSEG/COTEP com área útil de 37,50 m², uma sala 
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PROJETO DE AMPLIAÇÃO FASE 3:
para o Departamento de Administração com área útil de 75,00 m², uma sala para a Chefia de RH com área útil 
de 34,50 m², uma sala para a Diretoria de Extensão com área útil de 34,50 m², uma sala para o Departamento 
de Ensino com área útil de 65,50 m², uma sala para a Diretoria de Pesquisa com área útil de 45,50 m², uma sala 
para a Chefia de Gabinete com área útil de 25,00 m², uma sala para a Diretoria com área útil de 52,00 m², oito 
sanitários distribuídos internamente em algumas dessas salas totalizando área útil de 31,20 m², uma área de 
exposição com área útil de 28,40 m², e ainda três duas circulações horizontais de 308,00 m².

Área Total Construída: 1.470,00m2.
Valor Investimento: R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).
Duração: Início em 2013
Fonte: Departamento de Administração - DEPAD/IFBA – Campus de Porto Seguro.

Quadro 8 - Projeto de Ampliação Fase 4

PROJETO DE AMPLIAÇÃO FASE 4:

Identificação: Execução das obras de AMPLIAÇÃO DO IFBA, CAMPUS DE PORTO SEGURO: ETAPA DE EXECUÇÃO 
4 do Campus de Porto Seguro da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do IFBA. Será construída 
a piscina semi-olímpica de 25x19m, com escape de 6,0m e arquibancada para 250 pessoas. A área total 
construída dessa fase será de 1.015,00m2;

Área Total Construída: 1.015,00m2.
Valor Investimento: R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais).
Duração: Início em 2013
Fonte: Departamento de Administração - DEPAD/IFBA – Campus de Porto Seguro.

Valor Total: R$ 4.976.433,71 (quatro milhões, novecentos e setenta e seis mil, quatrocentos 

e trinta e três reais e setenta e um centavos).

5.2.2 Obras de Modernização/Recuperação

Os Quadros 9 e 10 mostram, respectivamente, os valores de investimento para as obras de 

modernização/recuperação e para os equipamentos e mobiliários para o ano de 2012.

Quadro 9 - Obras de Modernização/Recuperação

BIBLIOTECA:
Identificação: Reforma e ampliação da Biblioteca.
Valor Investimento: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Duração: Início em 2012
COZINHA:
Identificação: Reforma e modernização da cozinha industrial e refeitório estudantil, área de 94,80 m2, com 
revestimento de paredes em azulejo e colocação de forro.
Valor Investimento: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
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Duração: Início em 2012
GUARITA:
Identificação: Reforma e ampliação da guarita de vigilantes, com a construção de banheiro e posto de 
vigilância superior.
Valor Investimento: R$ 10.000,00 (vinte mil reais).
Duração: Início em 2012
AUDITÓRIO:
Identificação: Reforma do auditório, adequação a cine-teatro.
Valor Investimento: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).
Duração: Início em 2012
Fonte: Departamento de Administração - DEPAD/IFBA – Campus de Porto Seguro.

Valor Total: R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais).

5.2.3 Equipamentos e Mobiliário

Quadro 10 - Equipamentos e Mobiliário

MOBILIÁRIO CORPORATIVO:
Identificação: Aquisição de móveis para equipar as 10 novas salas de aula e 12 laboratórios.
Valor Investimento: R$ 311.885,53 (trezentos e onze mil oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três 
centavos).
Duração: Início em 2012
Fonte: Departamento de Administração - DEPAD/IFBA – Campus de Porto Seguro.

5.3 Cronograma de Execução (Cinco Anos)

A previsão orçamentária que irá garantir o pleno funcionamento das expansões proposta 

neste Plano virá do orçamento anual da União pelo fato do IFBA, Campus de Porto Seguro,

ser uma entidade pública supervisionada pelo Ministério da Educação/ SETEC. Porém, é 

importante salientar que a composição dos orçamentos anuais é regida por legislações e 

regras definidas no âmbito do MEC e do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF). 

No Termo de Acordo de Metas e Compromissos (TAMC) foi proposto uma provisão de 

recursos específicos para acréscimo na matriz orçamentária (OCC) no montante de dez por 

cento, para custear programas de apoio a projetos de assistência estudantil como 
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mecanismos que promovam à adoção de políticas afirmativas, democratização do acesso, a 

permanência e êxito no percurso formativo e a inserção, conforme Tabela 34.

Tabela 34 - Cronograma de modalidade de despesas/OCC - Período 2009 a 2012

Modalidade 2009 2010 2011 2012 2013* Total
Custeio 1.714.840,28 1.105.000,00 2.019.918,00 1.437.614,32 1.437.614,32 7.714.986,92
Capital 1.800.574,31 1.450.364,00 700.000,00 650.635,58 650.635,58 5.252.209,47
Total 3.515.414,59 2.555.364,00 2.719.918,00 2.589.250,00 2.589.250,00 13.969.196,59
Fonte: Departamento Administrativo – DEPAD/IFBA – Campus de Porto Seguro.
Nota: * Mantido o mesmo valor do ano de 2012.

6 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

6.1 Avaliação Institucional

As atividades referentes à avaliação institucional no Campus de Porto Seguro carecem de um 

suporte dentro do próprio Campus. Nesse sentido, o Departamento de Desenvolvimento 

Institucional (DDI), vinculado à PRODIN, poderá colaborar com a avaliação do 

desenvolvimento institucional na medida em que acompanha o PDI do IFBA como um todo. 

Além disso, o DDI busca articular-se à CPA para tratar da avaliação institucional.

O processo de Avaliação Institucional compreende:

 A Autoavaliação, coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA);

 A Avaliação Externa in loco, para fins de credenciamento e recredenciamento da 
instituição junto ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira). É realizada por Comissão Externa de Avaliação Institucional 
designada pelo próprio INEP.

6.1.1 Avaliação Externa 

Instituída pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), esta etapa 

complementa a autoavaliação visando definir o Perfil Institucional. A Avaliação Externa está 

sob a responsabilidade de uma Comissão de Avaliadores designada pelo MEC. A visita da 

comissão tem o objetivo de avaliar a instituição de acordo com as dez dimensões definidas 
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no SINAES, utilizando o Instrumento de avaliação que estabelece pesos específicos para cada 

uma das dimensões, sendo avaliadas as ações institucionais em articulação com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI).

A Agenda de Trabalho da Comissão Externa prevê, entre outros aspectos, realização de 

reuniões com dirigentes, professores, técnicos, pesquisadores e membros da CPA; visita às 

instalações físicas dos cursos (salas de aulas, laboratórios, biblioteca, etc.); análise de 

documentos institucionais (PDI, Atas dos Conselhos, Colegiados, Planos de Cursos, CV Lattes 

dos docentes, projetos etc.).

6.1.2 Autovaliação Institucional 

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

potencialidades e as carências da Instituição, buscando melhorias e a manutenção da 

qualidade de ensino. Enquanto instituição integrante da rede de educação superior, desde 

2005 o então CEFET-BA passou a adotar os instrumentos do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004 e 

regulamentado pela Portaria n. 2.051, de 9 de julho de 2004.

Desde então, a autoavaliação do IFBA vem se consolidando ano a ano como instrumento 

institucional de gestão. A Instituição tem ao longo desses anos viabilizado o seu 

planejamento a partir dos dados levantados pela CPA, buscando assim, a sua 

autolegitimação e a legitimação pela sociedade.

Uma vez constituída a comissão, cabe a esse grupo o estudo e análise documental de toda a 

regulamentação proposta no SINAES: Legislação; Diretrizes para Autoavaliação das 

Instituições; Roteiro de Autoavaliação, a fim de propor as ações e elenco de atividades 

necessárias ao caminhar da Instituição rumo à sua Avaliação. O objetivo da Comissão é o 

diagnóstico da avaliação institucional, que constitui condição básica para o necessário 

aprimoramento do planejamento e gestão da instituição, uma vez que propicia a constante 

reorientação de suas ações a partir das potencialidades e fragilidades apresentadas em cada 

uma das dimensões avaliadas.
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A CPA decidiu que a melhor forma de realizar a Autoavaliação seria de modo participativo e 

global, isto é, envolvendo todos os níveis e modalidades de ensino e não somente a 

Educação Superior. Dessa forma, pôde-se contemplar as então Unidades de Ensino que não 

ofertavam Cursos Superiores, e os discentes e docentes do Ensino Médio e Técnico 

Profissionalizante de todas as Unidades.

Como mencionado anteriormente, a Autoavaliação ou Avaliação Interna é conduzida pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) que conta com a Comissão Setorial de Avaliação (CSA) 

estabelecidas nos Campi. A Autoavaliação do IFBA está dividida em 4 (quatro) partes:

1) Avaliação das condições de ensino dos cursos;

2) Autoavaliação institucional;

3) Avaliação do clima organizacional da Instituição e da gestão administrativa;

4) Avaliação pelos egressos.

6.1.3 Avaliação de Curso de Graduação 

A avaliação institucional inclui a Avaliação de Cursos de Graduação. Esta deve ser realizada 

periodicamente, considerando como categorias de análise: (I) Organização didático-

pedagógica; (II) Corpo docente, discente e técnico-administrativo; e (III) instalações físicas. O 

Campus de Porto Seguro terá graduação em 2010 com a Licenciatura Intercultural Indígena,

e somente em 2011 as turmas de Licenciatura em Química e Licenciatura em Computação

iniciarão suas atividades. 

6.1.4 Comissões de Avaliação

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do IFBA, constituída conforme orientação do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior, configura-se órgão colegiado de natureza 

deliberativa e normativa. A CPA é composta por representantes da comunidade acadêmica e 

representantes da sociedade civil organizada, conforme pode ser verificado pelo Regimento 

da Comissão Própria de Avaliação do IFBA aprovada pela Resolução/CONSUP n° 29, de 

13/08/2010.
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Para o desenvolvimento dos trabalhos de autoavaliação a CPA deverá contar com as 

Comissões Setoriais de Avaliação (CSA) e Secretaria Administrativa. As CSA devem ser 

constituídas nos Campi da mesma maneira como se forma a CPA (corpo docente, discente, 

técnico-administrativos e sociedade civil organizada) com a finalidade de coordenar, 

implementar e acompanhar as atividades inerentes ao processo de autoavaliação do 

Campus.

O Campus de Porto Seguro ainda não possui uma CSA constituída, portanto ainda não foi

avaliado pela Comissão. O Campus realiza a divulgação mensal da Prestação de Contas e 

Semestralmente um Relatório de Gestão, organizado pela Coordenação de Planejamento, 

onde são divulgados os resultados alcançados das ações ligadas a cada coordenação do 

Campus. Ressalte-se, pois, que estão sendo tomadas iniciativas no intuito de compor a CSA 

no Campus em 2012.
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