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APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) atualizado pela 

comissão do Campus de Santo Amaro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia (IFBA), no primeiro semestre do ano de 2012. Neste município, o Instituto existe 

desde 26 de setembro de 2006, quando foi inaugurado, inicialmente ofertando os cursos de 

Eletromecânica e de Tecnologia da Informação. Desde então, este Campus tem ampliado sua 

estrutura física e acadêmica, número de docentes, técnico-administrativos e discentes, 

projetos planejados e desenvolvidos, parcerias e articulação com os diversos setores 

municipais e estaduais. 

Com o intuito de justificar a importância das propostas apresentadas, seguem informações 

acerca do município de Santo Amaro, sua inserção econômica e similaridade com os demais 

municípios que fazem parte do Recôncavo Baiano, destacando sua repercussão econômica e 

social. Além disso, são pontuados um breve histórico da Instituição e sua relevante 

contribuição ao desenvolvimento local. 

As propostas do PDI do Campus de Santo Amaro foram construídas coletivamente pelos 

servidores desta Instituição na medida em que cada setor e área refletiu a condição atual e 

elaborou as ideias que consideram fundamentais para a perspectiva de desenvolvimento e 

expansão do IFBA e da comunidade na qual está inserida.
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1 PERFIL INSTITUCIONAL

1.1 Histórico

A história do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia começa em 02 de 

junho de 1910, com a instalação da Escola de Aprendizes Artífices da Bahia, oferecendo 

cursos nas oficinas de alfaiataria, encadernação, ferraria, sapataria e marcenaria. Em 1937 

passa a denominar-se Liceu Industrial de Salvador, e somente na década de 40 passou a ser 

chamada de Escola Técnica de Salvador. Nessa época, a Instituição implantou os seus 

primeiros cursos técnicos: Curso de Desenho de Arquitetura e Desenho de Máquinas e o 

Curso de Eletrotécnica. Em 1959, a reforma do ensino industrial transformou as Escolas 

Técnicas em autarquias educacionais e a Instituição passou a ser denominada de Escola 

Técnica Federal da Bahia (ETFBA), como até hoje é popularmente conhecida.

Como consequência da Reforma Universitária e do impulso desenvolvimentista da época, 

em 1976, através da Lei n.º 6.344/1976, foi criado o Centro de Educação Tecnológica da 

Bahia (CENTEC). Em 1993, por força da Lei n° 8.711/1993, a ETFBA juntamente com o 

CENTEC, transformou-se em Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), 

dando uma nova dimensão institucional, administrativa e acadêmica.

O sistema Federal de Educação Tecnológica foi implantado como consequência e em 

atendimento ao desenvolvimento socioeconômico verificado tanto em escala mundial como 

nacional. Este sistema tinha nos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) seu 

maior destaque. Os CEFETs constituíam-se num espaço vivo e dinâmico da educação 

tecnológica, possibilitando a realização e desenvolvimento dos saberes humanísticos, 

técnicos e científicos, no sentido da formação profissional e da consolidação da cidadania. 

Portanto o “modelo CEFET”, mesmo tendo como referência maior a educação tecnológica, 

não excluía, no seu desenvolvimento, os componentes científicos e humanísticos, bem como 

a pesquisa e a extensão articulados ao ensino, que formam a sua base educacional.

Em 2008, a Lei n.º 11.892 transforma o CEFET-BA em Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia (IFBA), trazendo uma estrutura comparável às grandes Universidades Públicas 

do nosso país. O IFBA tem característica marcante e singular no Estado por ser uma entidade 
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que oferece, numa única organização institucional, educação tecnológica profissional em 

diferentes níveis e modalidades, além de possuir uma estrutura multicampi, com Campus de

ensino em diversas regiões estratégicas do Estado da Bahia. 

1.2 Histórico do Campus de Santo Amaro

Depois de grandes expectativas e da luta dos poderes públicos locais, dos grupos 

organizados, das instituições e da comunidade em geral, na Cidade de Santo Amaro, nasce a 

Unidade de Ensino Descentralizada de Santo Amaro do CEFET-BA, inaugurada no dia 25 de 

setembro de 2006. Hoje, por força da Lei n.º 11.892/2008 denomina-se IFBA Campus de 

Santo Amaro. O Campus é fruto do programa de expansão e melhoria da educação 

profissional, no âmbito federal, no intuito de ampliar o acesso a educação pública e de 

qualidade da população residente no interior da Bahia, tornando-se um pólo de tecnologia 

capaz de atrair novos investimentos e ampliar o grau de desenvolvimento da região.

Inicialmente, a unidade ofertou os cursos de Informática e Eletromecânica, na forma 

subsequente, atendendo 160 estudantes apenas no turno vespertino e contando com 

apenas 04 (quatro) professores e 06 (seis) técnico-administrativos, além da precária 

infraestrutura.

No ano seguinte (2007), a unidade triplicou o número de estudantes e passou a funcionar 

nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), ofertando também cursos integrados. 

Hoje, há outros cursos em funcionamento: Segurança do Trabalho (PROEJA) e Licenciatura 

da Computação, atendendo aproximadamente 470 estudantes e contando com a 

colaboração de 72 servidores (docentes e técnico-administrativos).

Há quatro anos, o Campus caminha em busca da sua consolidação e do reconhecimento da 

população santamarense sobre a importância de se ter na cidade uma Instituição Federal 

com a experiência em educação que é desenvolvida pelo IFBA a um século de existência. O 

compromisso do Instituto é educar para a cidadania, o que implica na realização de 

processos formativos, acima de tudo de caráter humanístico, que reconheçam o fazer 

estético, ético, político e inventivo do ser humano, suas relações com o mundo, com o outro 

e consigo mesmo.
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Até o ano de 2013, objetiva-se a ampliação das vagas nas diversas modalidades de ensino, o 

estreitamento com a comunidade através dos cursos e atividades de extensão, bem como 

maior participação na pesquisa. A partir da reflexão das questões relativas ao Campus, bem 

como dos processos de avaliação institucional, objetiva-se também a excelência nas gestões 

acadêmica, administrativa e financeira de forma que os estudantes, a comunidade e a região 

atendida pelo Campus possam efetivamente receber os benefícios da presença de uma 

Instituição do porte e excelência do IFBA.

1.3 Inserção Regional

A formação histórica da cidade de Santo Amaro começa a partir de um pequeno povoado 

que se estabeleceu às margens do rio Traripe, em 1.557, e nas proximidades do mar. Os 

primeiros colonizadores construíram habitações, estabelecimentos comerciais e uma capela, 

tendo o rio e o mar como fontes de subsistência. Um incidente trágico, que resultou na 

morte de um jesuíta, levou os primeiros colonizadores a mudarem para um local próximo, 

edificando uma nova capela, sob a invocação de Santo Amaro, desenvolvendo a cidade nesta 

localidade. A Figura 1 mostra a localização de Santo Amaro.

A formação administrativa do município origina-se pela transformação de sesmaria a distrito 

em 1608, passando a Município, a 5 de janeiro de 1727, com a denominação de Nossa 

Senhora da Purificação e Santo Amaro. A Comarca foi criada pela Resolução do Conselho do 

Governo, em 9 de maio de 1833. Em 13 de março de 1837, a Sede Municipal recebeu foros 

de Cidade em virtude da Lei Provincial n° 43. Desde então, o município sofreu várias 

alterações territoriais e administrativas. A jurisdição administrativa do Município abrange 

atualmente uma sede – Santo Amaro –, e os distritos Acupe e Oliveira dos Campinhos, além 

de alguns povoados. Apesar de ser conhecido popularmente como Santo Amaro da 

Purificação, oficialmente a denominação do munícipio é Santo Amaro.
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Figura 1 – Localização de Santo Amaro

É fundamental ressaltar o forte apelo cultural, histórico e artístico do município, não por ser 

a cidade natal de grandes personalidades, mas pela forte influência do povo negro nesta 

região, que desde o período colonial absorveu boa parte da 

influenciou de maneira significativa a cultura local. Santo Amaro tem ainda grandes grupos 

culturais, como Samba de 

Reis, além de compositores e cantores anônimos ou pouco conhecidos na Bahia e no Brasil. 

Na cidade há ainda belas atrações naturais como cachoeiras e grutas, praia fluvial, 

como algumas construções históricas, principalmente igrejas.
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Aspectos Demográficos e Sociais

No estado da Bahia, a taxa de incremento demográfico vem sofrendo alterações cada vez 

menores. Entre 1980 e 1991 era de 2,09%, passando para 1,11% no período 1991/1996. 

Nesse mesmo período, a população urbana cresceu a um ritmo duas vezes superior ao da 

população total, e as áreas rurais do estado já apresentavam redução absoluta de 

população. A redução tão significativa da taxa de crescimento demográfico tem como fator 

principal a também acentuada queda da taxa de fecundidade – de 6,23 filhos/mulher, em 

1980, a Bahia passou a registrar a média de 2,5 filhos/mulher, em 2000.

No que concerne ao município de Santo Amaro, esta tendência vem se confirmando ao 

longo das últimas décadas, com algumas potencialidades. Sua população sofreu um 

decréscimo entre os anos 1980 e 1991. Os motivos da perda de população decorreram, 

provavelmente, da perda de dinamismo econômico do município com o fechamento de 

usinas e o  declínio da cultura da cana-de-açúcar, dentre outros fatores. Além disto, fatores 

de atração localizados em outros municípios podem ter contribuído para o deslocamento da 

população economicamente ativa, destacando-se o surgimento de oportunidades de 

emprego no Pólo Petroquímico de Camaçari, localizado a menos de 70 km deste município. 

Desde então, Santo Amaro passou a ser uma cidade dormitório para aqueles que não 

mudaram definitivamente para Camaçari ou outro município da região metropolitana.

Na Tabela 1, nota-se a que o município de Santo Amaro mantém uma característica 

predominante das cidades que fazem parte da Mesoregião Metropolitana de Salvador, a 

saber: alta densidade demográfica. Esta informação pode ser constatada ao comparar o 

município com outras cidades, a exemplo de Maragogipe, que possui 92,1 hab/km2, São 

Félix, com 142,9 hab/km2, e Cruz das Almas com 305,1 hab/km2. Verifica-se que as altas 

taxas de densidade demográfica são de predomínio das cidades localizadas próximas a 

Capital, visto que a população local busca neste grande centro melhores condições de saúde 

e educação, por constar de melhor infraestrutura.
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Tabela 1 – Características geoambientais do município de Santo Amaro-BA

Distância da capital 51,9 Km
Área 524,0 Km2

Mesoregião Metropolitana de Salvador
Microregião Santo Antônio de Jesus
Densidade demográfica 111,4 hab/Km2 

Bioma Caatinga e Mata Atlântica
Fonte: Atlas IDH-2000, IBGE,  adaptado pelo Autor.

Na Tabela 2, registra-se a estagnação populacional que vem ocorrendo na cidade entre os 

anos de 1970 e 2007. Nota-se no período verificado perda populacional, que reflete 

substancialmente nos recursos que são repassados ao município, provocando uma perda 

progressiva de receitas, principalmente as verbas atreladas ao coeficiente populacional -

educação, saúde, segurança etc.

Tabela 2 – População do município de Santo Amaro-BA – 1970-2007

Ano População Total Urbana Urbana/Total
(%)

Rural Rural/Total
(%)

1970 46.411 30.637 66,01 15.744 33,92
1980 57.931 40.947 70,68 16.964 29,28
1991 54.144 40.897 75,53 13.247 24,47

56.339 42.441 75,33 13.898 24,67
2000 58.394 44.182 75,66 14.212 24,34
2007 58.028 44.792 77,19 13.236 22,80

Fonte: ATLAS IDH-2000, IBGE, adaptado pelo Autor.

De acordo com a Tabela 3, a cidade conta com a minoria de habitantes na fase idosa, com 

um percentual de 5,41% no ano de 2007. Segundo os dados da Portaria nº 399/GM de 

22/02/2006, que considera a população idosa a partir dos 60 anos de idade, Santo Amaro 

possuía até o último censo demográfico realizado pelo IBGE uma população idosa de 4.629 

habitantes equivalente ao percentual de 7,97%, o que demonstra baixa qualidade de vida e a 

necessidade de mais investimentos nos programas de atenção ao idoso, que por sinal está 

entre as prioridades do Pacto pela Vida 2006, que vem sendo atualizado anualmente tendo 

como enfoque o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que 

apresentem impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
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Tabela 3 – Faixa etária populacional do município de Santo Amaro-BA – 2000-2007

Ano
Menos de 15 

anos
Total
(%)

15 a 64 anos
Total
(%)

65 anos e 
mais

Total
(%)

2000 17.280 29,59 37.662 64,49 3.472 5,94
2007 17.280 29,77 37.606 64,80 3.142 5,41

-0,01 -10,00
Fonte: ATLAS IDH-2000, IBGE, adaptado pelo Autor.

Estima-se que atualmente a população brasileira possua cerca de 19 milhões de idosos o que 

representa 10% da população e sinaliza o envelhecimento da população de forma acelerada, 

visto que em 2025 a população idosa somaria 32 milhões e representaria 15% da população.

Nota-se, assim, que o município de Santo Amaro não vem acompanhando as melhorias 

significativas em relação longevidade populacional.

Índice de Desenvolvimento Humano do município

Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amarta Sen, ganhador 

do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano.

O IDH, divulgado pela ONU, parte do pressuposto de que para aferir o grau de 

desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à população não se deve 

considerar apenas a dimensão econômica, mas também as características sociais que 

influenciam a qualidade da vida humana tendo em conta três dimensões básicas do 

desenvolvimento humano: educação, saúde (longevidade) e renda. O Índice tem o objetivo 

de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) 

per capta, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento.

O Indicador da Educação utiliza um método que mede a taxa de matrícula nos diversos 

níveis do sistema educacional e é um indicador suficientemente preciso. Todavia, quando o 

foco está em núcleos sociais menores, como municípios, esse indicador é menos eficaz, pois 

os estudantes podem morar em uma cidade e estudar em outra, distorcendo as taxas de 

matrícula.
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Para avaliar o desenvolvimento humano no que diz respeito à longevidade o IDH nacional e 

o IDH municipal usam a expectativa de vida ao nascer. Esse indicador mostra qual a média 

de anos que a população nascida naquela localidade no ano de referência deve viver desde 

que as condições de mortalidade existentes se mantenham constantes. Quanto menor for a

mortalidade registrada em um município, maior será a expectativa de vida ao nascer.

O Indicador Renda é uma medida eficaz para a avaliação da renda de um universo amplo, 

como países e unidades da Federação; é calculado pela Renda Nacional Bruta (RNB) per 

capita expressa no poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar. Esse é o critério 

usado mundialmente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

para o cálculo do IDH dos países e dos Estados ou municípios.

Segundo a Tabela 4, o IDH da cidade de Santo Amaro apresenta-se como de médio 

desenvolvimento pela classificação do PNUD, o qual estabelece como médio 

desenvolvimento os coeficientes entre 0,5 e 0,8. Os dados da tabela indicam uma variação 

de cerca de 12% do IDH do município, que passou de 0,606, em 1991, para 0,684, em 2000

uma melhoria considerável em comparação aos demais 417 municípios baianos, situando a 

cidade na 38ª posição em comparação com as demais.

Tabela 4 – Índice de Desenvolvimento Humano do município de Santo Amaro-BA –
1991-2001

Ano IDH
1991 0,606
2000 0,684

Fonte: ATLAS IDH-2000, SEAGRI, adaptado pelo Autor.

Apesar disto, uma triste realidade ainda pode ser constatada ao comparar o perfil de Santo 

Amaro com os demais municípios brasileiros, que totalizavam 5.507 até o ano de 2000.

Neste período, Santo Amaro ocupava a 3239ª posição, sendo que 3238 municípios (58,8%) 

estão em situação melhor e 2268 municípios (41,2%) estão em situação pior ou igual.
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O Perfil da Educação Santamarense

A educação santamarense engloba todos os níveis de ensino da educação básica, tendo a 

iniciativa privada o montante de 13% das matrículas realizadas em 2006, enquanto o estado 

ficou com 30% das matrículas e o município 57%. O predomínio das matrículas na rede 

municipal tem como motivo o perfil populacional, onde a predominância de jovens é 

bastante elevada: cerca de 30% têm entre 0 e 15 anos de idade.

Na pré-escola, a maioria dos estudantes está matriculada nas escolas particulares. No ensino 

fundamental, as instituições municipais detêm o maior número de matrículas. No ensino 

médio, o Estado detém cerca de 85% das matrículas, pois a demanda por escolas 

particulares é pequena, e quem tem recursos financeiros para pagá-las prefere deslocar seus 

filhos para centros como Salvador e Feira de Santana, onde a rede particular de ensino 

oferece mais recursos, seja na estrutura física seja na qualificação dos docentes. A 

preferência pelas escolas particulares por aqueles que têm maior poder econômico é uma 

tendência nacional, pois a escola pública foi direcionada para diminuir o número de 

analfabetos e aumentar o nível escolar da população a qualquer custo, mesmo que para isto 

fique de lado a questão da qualidade do ensino.

De acordo com o Gráfico 1, constata-se o alto índice de reprovação e abandono escolar, 

configurando-se um dos principais problemas no ensino santamarense, onde cerca de 33% 

dos matriculados não completam o ensino básico em idade padrão.

Gráfico 1 - Nível de aproveitamento das matrículas no município de Santo Amaro-BA

Fonte: SEC 2006.
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Utilizando-se de pesquisa elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, que traçou o perfil dos 

estudantes brasileiros e os motivos que levam a evasão escolar, podemos utilizar das 

estimativas encontradas na Tabela 5, para tentar minimizar a evasão e reprovação no ensino 

do município de Santo Amaro, visto que em muitos casos a repetência escolar leva a evasão.

Tabela 5 – Motivos para evasão escolar Brasil 

Motivos de Evasão 2006 2004
Total 100 100

Falta de Renda 27,09 22,75
Oferta 10,89 11,14
Falta de Interesse 40,29 45,12
Outros Motivos 21,73 20,77
Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados dos suplementos PNUD/IBGE.

Um dos principais motivos encontrados na pesquisa como motivo de evasão escolar é a falta 

de interesse, talvez por desconhecimento das potenciais vantagens oferecidas pela 

educação, com 40, 3%, superando a necessidade de trabalho e renda que ficou com 27,1%. 

Esta última motivação, necessidade de renda, seria consistente com a dificuldade financeira 

enfrentada pelos jovens pobres. 

O Campus de Santo Amaro, através da Coordenação Técnica Pedagógica (COTEP) planeja 

realizar uma pesquisa para detectar as causas da evasão escolar nos cursos ofertados pelo

Campus. Pretende-se com isto, elucidar as reais situações e necessidades dos discentes, 

justificando ainda mais a necessidade de Políticas de Assistência Estudantil bem como 

reflexões dos métodos do processo de ensino-aprendizagem.

Economia do Município

Tomando como partida os dados divulgados pelo IBGE compilados pela SEI, traça-se o perfil 

econômico do município, demonstrando que atualmente o setor de serviços é o que 

predomina na economia local, responsável por cerca de 70,59% dos valores adicionados ao 

Produto Interno Bruto (PIB) no ano de 2006, o que revela que trabalhadores e consumidores 

envolvidos neste setor precisam ter suas relações sociais interligadas visando aprimorar as 

relações comerciais envolvidas.
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O PIB é calculado sob metodologia uniforme para todas as Unidades da Federação e é 

integrado conceitualmente aos procedimentos adotados nos Sistemas de Contas Nacional e 

Regional, de maneira que os seus resultados sejam coerentes e comparáveis entre si e com o 

resultado regional e nacional. A Tabela 6 apresenta a participação por esfera produtiva na 

economia do município de Santo Amaro. 

Tabela 6 – Estrutura setorial do PIB municipal de Santo Amaro – 2002-2006

Ano
Setores

Agropecuário Indústria Serviços
2002 7,14% 27,15% 65,71%
2003 7,98% 25,50% 66,53%
2004 8,53% 26,15% 65,33%
2005 7,325 24,78% 67,90%
2006 7,95% 21,46% 70,59%

     Fonte: SEI/IBGE.

A estrutura econômica demonstrada traz um agravante ao município. Tendo uma economia 

basicamente envolvida no setor terciário e não dispondo de indústrias que venham 

beneficiar a produção local, principalmente a agrícola, para assim, agregar valor a produção 

local, a economia tem atuado apenas com o processo de transferência de riquezas para 

outras localidades. Faz-se necessário uma re-estruturação da economia local visando agregar 

valor à produção econômica, que pode ser, desde o fortalecimento logístico até a formação 

de mão de obra qualificada para evitar perdas produtivas. 

O IFBA e o Desenvolvimento Local do Município de Santo Amaro

Pensar a importância da presença de um Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia no município de Santo Amaro faz reportar a história da região em que o 

município está inserido, a trajetória Institucional e a “dívida social” que o Governo brasileiro 

tem com ambas. Sem dúvida, a Instituição está contribuindo para o desenvolvimento tanto

do município de Santo Amaro quanto da região em que está inserida, podendo e devendo 

contribuir muito mais. Foi neste sentido que as propostas para o PDI foram pensadas.
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Num contexto de agravamento das expressões da questão social1, cada vez mais incisiva, 

tanto na zona urbana quanto na zona rural, guardada suas particularidades, o Instituto 

assegura a relevância em promover trabalhos comunitários e espaços de explanação e 

debates acerca de temáticas referentes ao cotidiano das comunidades. A importância destes 

trabalhos está nas possibilidades de desvendar causas de tais expressões sociais que 

acometem as populações e criar coletivamente possibilidades de enfrentamento destas.

As equipes do Campus de Santo Amaro, que vem desenvolvendo projetos de extensão e 

pesquisa no município, buscam sempre se articular e firmar cada vez mais parcerias com os 

órgãos e Instituições públicas e privadas presentes na cidade. Dentre diversos exemplos 

podemos citar a parceria com a Prefeitura Municipal, com vistas à implantação do Centro 

Vocacional Tecnológico (CVT); com a Casa do Samba, nas atividades relacionadas às relações 

étnico-raciais; com a DIREC 31, para mobilizar o debate com os profissionais da Educação no 

município, e a importante aproximação com os Conselhos Municipais.

2 GESTÃO INSTITUCIONAL

2.1  Organização Administrativa

A estrutura e organização administrativa do Campus de Santo Amaro subsidiam o

cumprimento de sua missão nas dimensões de ensino, pesquisa e pós-graduação, extensão e

gestão, cumprindo assim os objetivos e metas delineados para os Institutos Federais. A 

organização administrativa do Campus está ilustrada no organograma Figura 2, com as 

respectivas descrições de diretorias sistêmicas e coordenações.

                                                     
1 A questão social “diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na 
sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado” (IAMAMOTO, 2001, p. 16-17).
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Figura 2 – Estrutura Organizacional do Campus de Santo Amaro

Direção Geral

A Diretoria do Campus é o órgão executivo, competindo-lhe desenvolver ações de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, de orçamento e finanças, de engenharia e manutenção, de 

administração de material, patrimônio e de pessoal no âmbito do respectivo Campus em 

consonância com a legislação e diretrizes superiores.

Departamento de Ensino

Ao Departamento de Ensino compete, entre outras atividades: proporcionar as condições 

para o aperfeiçoamento contínuo do ensino; desenvolver estudos com vistas à elaboração 

de programas de pesquisa; buscar a viabilização econômica ou tecnológica de projetos de 

pesquisas; promover estudos visando à avaliação e a atualização dos currículos dos cursos; 

articular-se com os demais órgãos com vistas à consecução integrada dos objetivos 

institucionais; organizar o calendário acadêmico do Campus para a devida aprovação; propor 

programas de desenvolvimento, capacitação e aprimoramento de pessoal; estabelecer 
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normas de elaboração de horário do corpo docente e dos mecanismos de controle e 

acompanhamento.

Departamento Administrativo e de Patrimônio 

É o setor responsável pela infraestrutura do Campus e pela manutenção dos equipamentos, 

da estrutura física da instituição, compreendendo o almoxarifado e o patrimônio. O 

almoxarifado é o setor de controle de todo material de consumo necessário para o pleno 

funcionamento da instituição, ou seja, material utilizado no dia-a-dia, como por exemplo: 

caneta, papel de oficio, etc. O patrimônio é o setor de controle de todo material permanente 

da instituição: cadeiras, mesas, equipamentos de laboratório etc. No DEPAD, funciona 

também a Divisão de Recursos Humanos (DIREH) que consiste na representação da Diretoria 

de Gestão de Pessoas (DGP) no Campus.

Coordenação de Comunicação

Compete a esta coordenação: a produção do informativo institucional nas versões impressa 

e online; atualização do site oficial do Campus; atualização dos murais; cobertura e apuração 

de eventos e assessoria aos demais departamentos da Instituição. Acredita-se na informação 

como uma ferramenta de desenvolvimento e transformação social, pois promovendo a 

Instituição, colabora-se indiretamente para a melhoria da qualidade de vida da comunidade 

santamarense e baiana gerando mais emprego, renda, conhecimento e oportunidades.

Coordenação de Artes Gráficas

A Coordenação de Artes Gráficas (CEGRAF) do Campus é dotada de equipamentos de 

reprodução de alta velocidade, além de equipamentos de acabamento. Os profissionais da 

área detêm conhecimentos em editoração eletrônica, em processamento de imagens 2D e 

3D, em layout gráfico e em arte final. Além disso, é de sua competência o uso de atribuições 

tipográficas.
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Setor de Audiovisual

Responsável por programar e controlar o uso dos equipamentos destinados aos recursos 

audiovisuais bem como os espaços disponibilizados ao uso destes equipamentos. Este setor 

tem como principal ferramenta a disponibilização de equipamentos com funções de 

captação, edição, produção e reprodução de materiais em áudio e/ou vídeo de vários tipos e 

formatos. Além disso, também lhe compete a montagem de outros equipamentos auxiliares 

relacionados a tais funções. O técnico em audiovisual auxilia ainda, vários setores da 

Instituição na montagem e manejo dos equipamentos audiovisuais utilizados nas diversas 

atividades didáticas, de pesquisa e extensão, promovendo a guarda e a conservação dos 

mesmos.

Coordenação de Estágio

À Coordenação de Estágio compete: assimilar no mundo de trabalho a cultura profissional da 

sua área de formação acadêmica; desenvolver uma visão de mundo e de oportunidades no 

âmbito da profissão; contribuir na avaliação do processo pedagógico de sua formação 

profissional; possibilitar o desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimentos 

inerentes ao mundo do trabalho contemporâneo e ao exercício da cidadania. 

Coordenação de Registros Escolares

A Coordenação de Registros Escolares se encontra subordinada ao Departamento de Ensino, 

sendo responsável por organizar e manter atualizada toda a documentação escolar, 

controlando a entrada e saída de documentos do setor.

Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação           

À CGTI cabe a responsabilidade de gerenciar os recursos de informática do Campus tais 

como: criar contas de email para os servidores e discentes do Campus; instalar e configurar 

os microcomputadores, impressoras e demais equipamentos de área de trabalho em nível 

de hardware e software no Campus; instalar softwares nos microcomputadores do Campus; 
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prestar atendimento, apoio, orientação e esclarecimento de dúvidas rotineiras de usuários 

do Campus; prestar atendimento a usuários do Campus quanto a problemas de 

funcionamento e operação de microcomputadores da Instituição, incluindo os problemas de 

conectividade; realizar o diagnóstico técnico de problemas de funcionamento em 

equipamentos de informática do Campus e dar encaminhamentos; realizar a manutenção 

dos equipamentos de informática do Campus; prever a necessidade de material para o pleno 

funcionamento dos sistemas e equipamentos de TIC do Campus; manter as Conexões e 

Circuitos da Rede de Computadores; realizar projetos de cabeamento estruturado; manter 

os serviços básicos da telefonia do Campus.

Coordenação Técnico Pedagógica

Através desta Coordenação os estudantes poderão contar com a orientação necessária ao 

aprimoramento da sua aprendizagem, superando dificuldades na aprendizagem, 

relacionamento interpessoal e organização escolar, melhoramento do bem estar 

psicossocial, facilitando sua integração e de sua família com a escola. Cabe ainda à 

coordenação; orientar o processo ensino-aprendizagem por meio da assistência pedagógica 

aos docentes; coordenar estudos e pesquisas que visem aprimorar a execução dos currículos 

e a aplicação de métodos e técnicas pedagógicas; participar do planejamento, 

acompanhamento e avaliação das atividades do processo ensino-aprendizagem; estudar 

medidas que visem melhorar os processos pedagógicos, dentre outras. 

Serviço Médico e Odontológico

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratamento de pacientes; ações para promoção 

da saúde; perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Prestam assistência ao paciente em 

conformidade com as boas práticas de conduta em biossegurança. Adicionalmente, na área 

odontológica atende-se e orienta-se pacientes com tratamentos odontológicos, realizando, 

entre outras atividades, tomadas radiográficas intra-orais, ajuste oclusal, extração de dentes, 

tratamento de doenças gengivais, tratamentos estéticos, além do diagnóstico e avaliação de

pacientes, planejamento do tratamento, e realização de auditorias e perícias odontológicas. 
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Coordenação de Extensão

A Coordenação de Extensão tem como objetivos: promover a integração com ensino e 

pesquisa; estimular a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade nas diferentes atividades 

de extensão; democratizar o conhecimento acadêmico através de cursos, eventos e 

programas oferecidos à comunidade do Campus e do seu entorno; instrumentalizar o 

processo dialético entre teoria e prática através do apoio à visitas técnicas; aproximar os 

saberes científicos com a realidade local, representando uma possibilidade de conduta 

pautada no cotidiano das pessoas.

Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação 

A coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação, articulada com a Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Inovação (PRPGI), deve realizar ações que garantam a pesquisa como um 

dos pilares que compõem a missão institucional, tais como: a formulação de propostas 

interdisciplinares que incentivem a articulação dos eixos ensino, pesquisa e extensão; o 

incentivo à pesquisa aplicada que vise forjar novas tecnologias, atendendo o aspecto 

inovação; a construção de periódicos de divulgação para a exposição de resultados; 

realização de eventos que reúnam pesquisadores para a troca de experiências; articulação 

com o Comitê de Ética em Pesquisa com finalidade de fiscalizar as ações empreendidas; 

apoio aos cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu, visando à qualificação de servidores.

Órgãos Colegiados

Além dessas coordenações e diretorias sistêmicas o Campus de Santo Amaro possui os 

seguintes órgãos colegiados:

a) Conselho Escolar – é formado pela representação de docentes, discentes, técnico-
administrativos, e membros da comunidade (pais e sociedade civil), cujo objetivo é a 
participação dos segmentos assim representados nas decisões que afetem o 
cotidiano do Campus. Possui caráter consultivo.

b) Colegiado do curso de Licenciatura em Computação - formado pela representação 
de estudantes, docentes de cada área do conhecimento e pelo coordenador do 
curso. Tem como objetivo avaliar o encaminhamento dos objetivos previstos no 
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plano de curso para a formação dos estudantes do curso de licenciatura de 
computação. Possui caráter consultivo e deliberativo.

c) Conselho de Curso de Informática.

d) Conselho de Curso de Eletromecânica.

e) Conselho de Curso de Segurança do trabalho.

Estes três últimos conselhos estão previstos na Organização Didática do IFBA para cursos

técnicos de nível médio com o propósito de avaliar, planejar e executar ações buscando 

aprimorar a qualidade dos cursos de formação profissional, de forma que possam cumprir a 

missão institucional.

2.2 Parcerias

Para estreitar os laços com o mundo do trabalho e a comunidade da região de Santo Amaro, 

o Campus através das Coordenações de Estágios, de Extensão e de Pesquisa e Pós-

Graduação, bem como de sua Direção viabilizou diversos convênios e parcerias listadas a 

seguir no Quadro 1.

Quadro 1 - Convênios e parcerias do Campus de Santo Amaro

Instituições Parceiras no Campus de Santo Amaro
Adalberto de Almeida Cerqueira ME - Acesso Informática
Ana Maria Fereira da Silva – Multipeças Produtos e Serviços
Arclima Bahia Ltda.
ASTM – Escola De Soldagem De Santo Amaro
BEMPNET Informática Ltda
Centro De Integração Empresa Escola – CIEE
Cetrel S/A
Chemtech Serviços de Engenharia e Software Ltda
Coca-Cola S.A.
Consórcio Integração
Conteflex do Nordeste Ltda
COPAM Informatica Ltda
Embasa – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
Escola Polivalente de Santo Amaro
FAFEN – Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados
FOFEX Indústria de Papéis Ltda
Fundição São Roque Ltda

Geokinetics Geophysical do Brasil Ltda
Geral Tec Comércio e Serviços Elétricos Ltda
Gestão de Talentos Seres Cinelândia Ltda
Grupo As Construções Ltda



                                                                                                                             PDI IFBA/ 2009-2013

IFBA – Campus de Santo Amaro _Plano de Desenvolvimento Institucional 30

Instituições Parceiras no Campus de Santo Amaro
Grupo SERES Consultoria De Recursos Humanos
IFBAIANO 
Instalações Comércio e Indústria Ltda
Instituto Educacional da Bahia
Instituto Euvaldo Lodi – IEL
J&J Montagens e Manutenção Ltda
Ledquadros Elétricos Ltda
M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos
Macaltec - Manutenção Técnica em Calderaria e Serviços Marítimos Ltda
Maria Anunciação Celino Ribeiro – NOIVANET
MEGMAN Compressores Ltda 
Microeletrônica Indústria e Comercio Ltda – Gilsom Transformadores
Mineração Fazenda Brasileiro S/A – Yamanagold INC
Pampa Montagens e Manutenção Ltda
Penha Papéis e Embalagens Ltda 
Performance Serviços e Informática Ltda
Performance Serviços e Informática Ltda
Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás
Portugal Telecom Inovação Brasil Ltda
Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues
Prefeitura Municipal de Muritiba
Prefeitura Municipal de Santo Amaro
Prefeitura Municipal de São Francisco Do Conde
Prefeitura Municipal de Saubara
RM Assessoria Contábil Ltda
Speed.com
System Informática
TC Informática 
União Industrial Açucareira Ltda – UNIAL
Viamatic Comércio de Equipamentos Industriais Ltda
Videotron Serviços Eletrônicos e Peças Ltda
Videotron Serviços Eletrônicos e Peças Ltda

A Tabela 7 disponibiliza dados das ações de responsabilidade da Coordenação de Estágio na 

vigência do PDI referentes aos encaminhamentos dos estudantes para realização de 

estágios, visitas técnicas e novas parcerias.

Tabela 7 - Ações da Coordenação de Estágio – 2009-2013

Ano
Empresas 
Visitadas

Cartas de Estágio 
Emitidas

Empresas 
Parceiras

Estágios
Visitas Técnicas 

Agendadas
Visitas Técnicas 

Realizadas

2009 41 5

2010 25 39 8 11 3

2011 40 115 14 14 7 1

2012 4 83 6 20 2 2

2013 8 40 2 20 2 2
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2.3 Organização e Gestão de Pessoal

Corpo Docente

O corpo docente do Campus de Santo Amaro é constituído por especialistas, mestres e 

doutores das diversas áreas do conhecimento, conforme ilustrado no Quadro 2.

Quadro 2 – Corpo docente do Campus

Quantitativo de Docente Área Titulação
Matemática, Ciências Naturais e suas Tecnologias

3 Física Mestre
1 Matemática Especialista/Mestrando
1 Matemática Graduação/Mestrando
2 Matemática Mestre
1 Biologia Especialista/Mestrando
1 Biologia Mestre
1 Química Mestre
1 Química Doutora

Filosofia e Ciências Humanas
2 Sociologia Mestre
1 Sociologia Especialista/Mestrando
3 Filosofia Mestre
1 Geografia Especialista/Mestrando
1 Geografia Mestre
2 História Mestre
2 Pedagogia Mestre

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
1 Educação Física Mestre
1 Desenho Técnico Especialista
1 Inglês Mestre/Doutorando
1 Língua Portuguesa Mestre/Doutoranda
1 Lingua Portuguesa Mestre
1 Artes Mestre/Doutoranda
1 Inglês Especialista

1 Lingua Portuguesa Especialista
Segurança do Trabalho

4 Engenharia Seg. Trabalho Especialista
1 SMS/DS/LNT Especialista
1 Regulação/ONQ Mestre/Doutorando
1 Saúde Do Trabalhador Mestre

Informática
9 Informática Mestre/Doutorando
1 Informática
2 Informática Mestre

Eletromecânica
1 Elétrica Mestre/Doutorando
1 Elétrica Especialista/Mestrando
2 Mecânica Doutor
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Quantitativo de Docente Área Titulação
1 Mecânica Mestre/Doutorando
1 Elétrica Doutor
1 Mecânica Especialista
1 Elétrica Mestre

Corpo Técnico-administrativo

O corpo técnico-administrativo do Campus de Santo Amaro é constituído por especialistas, 

mestres e doutores das diversas áreas do conhecimento, em especial, as relativas à gestão 

administrativa e de apoio pedagógico, conforme demonstra Tabela 8.

Tabela 8 – Corpo técnico-administrativo

Titulação Nível Médio Graduados Especialistas Mestres
Pedagogo 3
Médico 1
Assistente em Administração 5 7 1
Odontólogo 1
Psicólogo 1
Assistente de Aluno 1 1
Técnico de Laboratório de E.M. 2 1
Técnico em Audiovisual 1
Técnico de Laboratório de Informática 2
Analista de Sistemas 1
Auxiliar de Enfermagem 1
Técnico de Informática 2
Técnico em Artes Gráficas 1
Assistente Social 2
Bibliotecário 1

2.4 Políticas de Atendimento aos Discentes

A seguir, lista-se as modalidade de auxílios integrantes da Política de Assistência Estudantil 

do IFBA:

a) Auxílio Transporte - Este auxílio tem como objetivo disponibilizar recurso financeiro 
para contribuir com despesas mensais referentes ao deslocamento dos estudantes 
de sua residência até o Campus em que se encontra matriculado. O auxílio transporte 
será de até 20% do salário mínimo vigente para estudantes residentes no mesmo 
município e de até 30% do salário mínimo vigente para estudantes residentes em 
distritos ou municípios diferentes do Campus;

b) Auxílio Moradia - Este auxílio tem como objetivo disponibilizar recurso financeiro 
para contribuir com despesas mensais referentes à moradia dos estudantes oriundos 
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de outros municípios ou distritos ou dos estudantes cuja situação de convivência 
sociofamiliar implique em risco pessoal e social;

c) Auxílio Financeiro - Este auxílio tem como objetivo disponibilizar recurso financeiro 
para atender aos estudantes no custeio de material escolar, fardamento ou 
aquisições que os auxiliem no seu desenvolvimento acadêmico;

d) Auxílio Cópia e Impressão - Este benefício visa conceder auxílio de cópias e/ou 
impressão de materiais didáticos aos estudantes;

e) Auxílio Alimentação - O auxílio alimentação tem como objetivo subsidiar uma 
refeição diária ao estudante selecionado, sendo este almoço ou jantar (esta 
modalidade de beneficio não será ofertada no ano de 2012 no Campus de Santo 
Amaro);

Os Projetos de Incentivo a Aprendizagem (PINA) são parte da Política de Assistência ao 

Estudante tendo como objetivo vincular os estudantes em condições de vulnerabilidade 

social a atividades elaboradas por servidores do Campus. O PINA oportuniza ao estudante 

bolsista não apenas a remuneração financeira, mas seu desenvolvimento acadêmico, 

profissional e pessoal. Os beneficiados são acompanhados pelos coordenadores dos projetos 

e pelo Serviço Social da Instituição, estimula-se a participação em reuniões, palestras 

informativas, oficinas e intercâmbios entre os diversos Campi do IFBA. Os orientadores e 

estudantes recebem certificados ao final do desenvolvimento dos projetos. A bolsa de 

estudo é um benefício mensal no valor de meio salário mínimo vigente. 

A forma de acesso às bolsas dos programas de Assistência Estudantil se dá por meio de 

processo de seleção seguindo os seguintes passos:

1. Preenchimento do formulário socioeconômico disponibilizado pelo Serviço Social;

2. Apresentação ao Serviço Social do formulário socioeconômico devidamente 
preenchido e dos documentos comprobatórios (original e cópia) das informações 
declaradas;

3. Agendamento de entrevista social;

4. Submissão à visita domiciliar, caso o Serviço Social julgue os documentos 
apresentados e a entrevista social como insuficientes para conhecer sua realidade e 
fundamentar o parecer social, bem como dar encaminhamentos socioassistenciais ao 
estudante e sua família.

A Tabela 9 apresenta dados da assistência estudantil no período de 2009-2012, incluindo 

diversos auxílios e bolsas concernentes ao programa de assistência estudantil.
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Tabela 9 – Números da assistência estudantil – 2009-2012

Tipo de Assistência
Ano

2009 2010 2011 2012
PINA 25 47 34
Auxílio transporte 18 19
Auxilio Moradia 7
Bolsa de estudo 39 89

Total 25 47 98 108

2.4.1 Organização Estudantil

O Campus de Santo Amaro apóia a Organização Estudantil, através do Grêmio Estudantil 

Olimpo e do Diretório Acadêmico do Curso de Licenciatura de Computação, por meio, 

inclusive, da cessão de espaço físico e recursos materiais, a exemplo de uma sala com 10m², 

3 computadores e cotas para cópias de impressos voltados para divulgação das ações das 

entidades estudantis. Além disso, na medida do possível, tem apoiado a participação das 

representações estudantis nos diversos eventos e fóruns relacionados às suas necessidades.

3 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

3.1 Organização Didático-Pedagógica e Políticas Educacionais

O mundo contemporâneo requer uma formação que unifique ciência e trabalho de forma 

contextualizada e que relacione cultura à produção. É nesse contexto que o IFBA Campus de 

Santo Amaro é desafiado a oferecer uma formação em que o ensino esteja estreitamente 

relacionado com a ciência e a tecnologia com vistas à formação para a cidadania, a 

democracia, a defesa do meio ambiente e da vida, a criação e produção solidárias. Neste 

sentido, busca-se a articulação das ações voltadas para o ensino, numa perspectiva 

educativa emancipatória, ao longo do quinquênio 2009-2013.

Sendo assim, é preciso compreender o processo educativo como prática social que deve ter 

como base alguns critérios fundamentais que expressem o comprometimento com os 

interesses dos sujeitos em formação, a saber: considerar sua prática social como ponto de 

partida, levando em conta suas visões de mundo e formas de aprender.
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Visando o desenvolvimento da cidadania e a ampliação da parceria comunidade-família-

escola e a permanência dos estudantes com qualidade na Instituição, algumas ações têm 

sido planejadas e desenvolvidas no âmbito pedagógico e psicossocial voltadas aos 

estudantes e suas famílias. Algumas dessas atividades ocorrem ao longo de todo o ano e 

acontecem por demanda espontânea, por solicitação institucional ou por identificação da 

necessidade pelos profissionais. São elas: atendimentos individuais, em grupo e 

atendimentos às famílias, acompanhamento dos processos de exercício domiciliar, 

encontros periódicos em sala de aula, realização de projetos educativos, participação nos 

conselhos de classe – diagnósticos e final, participação em reuniões de pais e responsáveis. 

Em quaisquer ações são privilegiados os princípios da multidisciplinaridade e da 

universalidade dos direitos.

Outras ações pontuais para atender demandas específicas dos estudantes têm sido 

desenvolvidas pelos profissionais da instituição e também por convidados com formação 

especializada, como oficinas temáticas, formação de grupos de discussão, trabalhos de 

orientação profissional, de incentivo à leitura, momentos de discussão das questões étnico-

raciais, motivação, violência na escola, drogas, cinema, sexualidade.

Nesse contexto, a Organização Didático-Pedagógica do IFBA, documento que fundamenta as 

ações acadêmicas dos cursos técnicos de nível médio (integrado, EJA e subseqüente), tais 

como matrículas, exercício domiciliar, avaliação, reintegração, entre outros, foi pensada, 

discutida e implementada a partir de discussões que envolveram os diferentes atores da 

comunidade do IFBA e norteada pelos princípios acima citados.

Como forma de implementar as diretrizes da Organização Didática no Campus de Santo 

Amaro, a instituição realiza, além das atividades acima mencionadas, jornadas pedagógicas 

anuais e curso de formação docente com o objetivo de promover momentos em que sejam 

trabalhados temas diversos relacionados ao processo de ensino- aprendizagem com vistas 

ao seu aprimoramento constante. 

No que tange às práticas pedagógicas inovadoras, que tem como pressuposto essencial 

garantir ações que possibilitem a produção do conhecimento e desenvolvimento do sujeito, 

bem como a formação de profissionais que tenham capacidade de tomar decisões, que 

sejam autônomos, que saibam trabalhar em grupo, que partilhem suas conquistas e que 
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estejam em constante formação, o Campus de Santo Amaro, coadunado com o propósito de 

oferecer mecanismo para efetivação dessas práticas, executará atividades sistematizadas 

que oportunizem momentos de discussão/reflexão acerca de temas essenciais para 

formação desse sujeito, tais como: orientação e organização da rotina dos estudos, cursos 

de nivelamento de conhecimentos relacionados a conteúdos de física, matemática, 

português e formação para a cidadania para os estudantes ingressos nos primeiros módulos 

dos cursos subsequentes em Eletromecânica e Informática.

Neste contexto, tem-se como grande desafio a construção do processo de avaliação, tal 

como projetado pela Organização Didática (2008, p.16)

Art. 46 A avaliação compreendida como uma prática de investigação 
processual, diagnóstica, contínua, cumulativa, sistemática e compartilhada 
em cada etapa educativa, com diagnóstico das dificuldades e 
retroalimentação, destina-se a verificar se houve aprendizagem e apontar 
caminhos para o processo educativo. 

Para isto, são realizadas inúmeras discussões nas reuniões ordinárias e eventos regulares 

como os Conselhos de Classe e realização de oficinas, e cursos de formação continuada junto 

aos professores.

Considerando o momento de mudança pelo qual a escola passa, entende-se que toda 

comunidade escolar, servidores, estudantes e família, deve assumir o papel fundamental de 

articulação e mediação entre o conhecimento elaborado e o conhecimento a ser produzido. 

Por isso, todos podem tornar a escola um espaço de aprender a aprender, um espaço 

privilegiado para realizar ações que contribuam de maneira efetiva com práticas 

pedagógicas que promovam a busca por uma transformação continuada competente e 

significativa.

Sendo assim, estabelece-se como prioridade as ações/atividades listadas no Quadro 3, com 

vistas ao cumprimento da missão institucional.
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Quadro 3 - Atividades relacionadas ao período 

2009

Curso de Nivelamento para os estudantes dos cursos subsequentes (TI e EM-1º anos)
Curso Ilê Bobò
Desenvolvimento Humano (DH)
Dia da Ação Social
Elaboração e distribuição do Manual do Estudante 
IF de Portas Abertas
Jornada Pedagógica
Oficinas direcionadas a estudantes e famílias
Participação em reuniões de área
Participação nos conselhos de classe 
Pré-IFBA
Projeto Cine IF
Projeto Nos Caminhos da Leitura
Semana da Consciência Negra (oficinas e palestras com temáticas étnico-raciais destinadas a comunidade do 
IFBA)

2010
Conselhos Diagnóstico e Subseqüente
Curso Ilê Bobò
Participação nos conselhos de classe 
Pré-IFBA
Projeto Cine IF
Projeto Multiplique essa ideia
Projeto Nos Caminhos da Leitura
Semana da Consciência Negra (oficinas e palestras com temáticas etnico-raciais destinadas a comunidade do 
IFBA)
Semana de acolhimento aos novos estudantes

2011

Acompanhamento às turmas
Curso de Formação Docente 
Discussão para reformulação do PPI
Jornada Pedagógica 
Pré-IFBA
Projeto Multiplique essa ideia
Projeto Nos Caminhos da Leitura
Semana de Acolhimento

2012

Acompanhamento às turmas
Jornada Pedagógica
Pré-IFBA
Semana de Acolhimento

2013
Jornada Pedagógica
Curso de Formação Docente
Acompanhamento às turmas
Pré-IFBA
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3.2 Políticas de Estágio, Prática Profissional e Atividades Complementares

As atividades de estágio no IFBA acontecem através da Coordenação de Estágio e Egressos 

(CEE), vinculada a Gerência de Integração Escola-Comunidade da Pró-Reitoria de Extensão. A 

Coordenação de Estágio e Egressos tem como objetivo orientar, encaminhar e formalizar o 

estágio curricular dos estudantes junto às empresas das áreas de formação do Campus. 

Atualmente, o Campus de Santo Amaro está conveniado com aproximadamente 54 

empresas aptas a oferecer estágio supervisionado diretamente com o instituto. Além disso, 

está conveniado com os agentes de integração: CIEE, IEL, Grupo SERES Consultoria de 

Recursos Humanos e Gestão de Talentos SERES Cinelândia Ltda.

Por Egresso, entende-se um acompanhamento pós-escolar, o acompanhamento de ex-

aluno, seja ele graduado, desistente, jubilado, transferido. É também uma avaliação 

institucional cujo objetivo é conhecer o trabalho da instituição para estabelecer estratégias 

visando vencer seus obstáculos.  A CEE pretende desenvolver pesquisas sobre o 

acompanhamento de egressos dos estudantes formados, visando conhecer, entre outras, o 

seu grau de satisfação no aprendizado e no estágio e suas perspectivas para o futuro

profissional.  Entende-se ser de fundamental importância para uma instituição de ensino 

avaliar a eficácia de sua atuação e poder revê-la no que considerar necessário, podendo 

implementar políticas e estratégias de melhoria da qualidade do ensino, de modo a atender 

as necessidades da sociedade. 

3.3 Oferta de Cursos e Programas

O Campus de Santo Amaro oferece cursos técnicos de nível médio integrados e 

subsequentes, curso superior de licenciatura, e curso na modalidade EJA, conforme ilustrado 

nos Quadros 4 a 7.
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Quadro 4 – Perfil do curso técnico em informática

FORMA DE OFERTA: Integrado e Subsequente
Duração: 4 anos / 4 semestres

Objetivo geral: Formar técnicos de nível médio na área de Tecnologia da Informação com qualificação no 
Desenvolvimento de Sistemas e no Suporte de Redes, atendendo aos egressos que anseiam por esta 
habilitação para ingresso no mercado de trabalho, como também, propiciar a formação geral dos mesmos, 
conciliando fundamentos científicos e tecnológicos que relacionem a prática e a teoria. O 
profissional desenvolverá programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de 
programação e das linguagens de programação. Utilizará ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas 
operacionais e banco de dados. Realizará testes de programas de computador, mantendo registros que 
possibilitem análises e refinamento dos resultados. Executará manutenção de programas de computadores 
implantados.

Objetivos específicos: Formar profissionais para atuar no crescente mercado de Informática do estado da 
Bahia. Segundo previsões do governo do estado, até 2010 serão criadas 10 mil vagas na área de TI no estado. 
Dentre estas, estão previstas vagas para profissionais técnicos de nível médio (técnicos em informática que 
possuem ensino médio).
O técnico em tecnologia da informação, diplomado pelo IFBA - Santo Amaro deverá ser capaz de atuar na 
indústria de desenvolvimento de programas de computador (fábricas de software) e no suporte das operações 
destes programas sobre redes de computadores, realizando implantação e manutenção das redes de 
computadores.
  
Áreas de Atuação: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas computacionais, 
especialmente envolvendo programação de computadores.

Quadro 5 – Perfil do curso técnico em eletromecânica 

FORMA DE OFERTA: Integrado e Subsequente
Duração: 4 anos / 4 semestres

Objetivo geral: Habilitar os profissionais em Técnico Eletromecânico na área de indústria. Atua no projeto e 
execução de instalações elétricas e mecânicas de equipamentos industriais conforme especificações técnicas, 
normas de segurança e com responsabilidade ambiental. Exerce atividades de planejamento e execução da 
manutenção elétrica e mecânica de equipamentos industriais, além de projeto, instalação e manutenção de 
sistemas de acionamento elétrico e mecânico.
Objetivos específicos: Desenvolver competências nos técnicos em eletromecânica para que os mesmos 

possam atuar com eficiência e eficácia no planejamento, na programação, no controle e na execução da 
manutenção eletromecânica.
Desenvolver profissionais para atuar no mercado de trabalho globalizado, que seja possuidor de um 
pensamento sistêmico, mas, aberto, criativo, e intuitivo, capaz de adaptar-se às rápidas mudanças sociais e 
tecnológicas, na área da indústria.

Áreas de Atuação: Indústria metal-mecânica; Indústria automobilística; Indústria de soldagem; Indústria 
petroquímica; Usinas e destilarias; Geradores e concessionária de eletricidade; Eletrificação predial e industrial; 
Eletrificação rural; Agro – industrial; Indústria de produção e refino de petróleo.
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Quadro 6 – Perfil do curso técnico em segurança do trabalho

Modalidade: EJA
Duração: 03 anos

Objetivo geral: Formar profissionais por meio da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no âmbito do 
Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), no eixo tecnológico Ambiente, Saúde e Segurança, 
desenvolvendo habilidades e construindo competências para atuar na habilitação de Técnico em Segurança do 
Trabalho, com ênfase no trabalho e na saúde ambiental, de forma integrada.

Perfil do profissional: O Técnico em Segurança do Trabalho está habilitado a orientar e coordenar os sistemas 
de segurança de trabalho, investigando riscos, causas de acidentes e analisando esquemas de prevenção, 
visando reduzir, para níveis mínimos ou eliminar quando possível os riscos de acidentes no trabalho, em prol da 
melhoria da produção, da conscientização, da promoção e integração humana, social e profissional. O 
profissional deverá apresentar um conjunto de competências e habilidades que o habilitarão a desempenhar as 
suas atividades na área de Segurança do Trabalho. O técnico terá a capacidade de:
- condução de trabalho técnico em segurança do trabalho;
- operação de instrumentos de avaliação ambiental;
- aplicação de princípios e normas de higiene, saúde e de primeiros socorros em situações de emergência;
- interpretação e execução das Normas Regulamentadoras de Medicina e Segurança do Trabalho;
- identificação e avaliação de rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos.

Quadro 7 – Perfil da licenciatura em computação 

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO

Duração do Curso: Mínima de 4 anos
Perfil Profissional: No exercício de sua profissão, o profissional Licenciado em Computação estará apto para 
conduzir processos de ensino-aprendizagem nas escolas, centro de formação profissionalizante, tele centros e 
empresas públicas ou privadas; supervisionar, coordenar, orientar e planejar cursos na área de ensino da 
computação seja presencial ou à distância; além da capacitação para realizar pesquisas nesta área do 
conhecimento.

Áreas de atuação: Professor de computação para as séries finais do ensino fundamental (5ª a 9ª séries), ensino 
médio, educação profissional, e para apoio as atividades de laboratório nas escolas. Analista consultor visando 
o apoio a tomada de decisões. Gestor de tecnologias educacionais visando o planejamento e gerência dos 
processos educacionais e de tecnologia da informação. Analista de domínio para a modelagem de 
conhecimento e automação de processos de ensino e aprendizagem em ambientes educacionais. Analista e 
projetista de sistemas para o levantamento de requisitos para implantação e manutenção de sistemas de 
automação no domínio educacional. Analista de suporte de ambientes e sistemas computacionais.

3.4 Quadro dos Cursos Ofertados

O Quadro 8 mostra o quantitativo de vagas ofertadas pelo Campus de Santo Amaro, por 

curso, forma de oferta, nível, forma de ingresso e carga horária.
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Quadro 8 - Vagas ofertadas por curso, forma de oferta, nível, forma de ingresso e carga
horária

Curso/Forma de oferta Nível Vagas 
Oferecidas

Forma de ingresso Carga 
horária (h)

Informática (integrado) Técnico de 
Nível Médio

50 Vestibular 3600

Eletromecânica (integrado) Técnico de 
Nível Médio

50 Vestibular 3600

Eletromecânica (subsequente) Técnico de 
Nível Médio

50 Vestibular 1200

Segurança do Trabalho (PROEJA) Técnico de 
Nível Médio

50 Processo Seletivo 
Especial*

2400

Licenciatura em Computação Superior 60 Vestibular/Sisu 3230

Cursos de Extensão (FIC/PRONATEC)

Operador de Computador FIC 25 Seleção 160
Programador Web FIC 25 Seleção 160
Torneiro Mecânico FIC 25 Seleção 200
Mecânico de manutenção de 
refrigeração e climatização industrial

FIC 25 Seleção 160

Nota: * A Forma de ingresso para o curso PROEJA é diferenciada dos demais processos seletivos do IFBA (a exemplo do 
vestibular), sendo realizada da seguinte forma:
 O candidato deve possuir o mínimo de 18 anos de idade, bem como o ensino fundamental completo e se 

submeter ao processo seletivo anual, o qual consta de 3 fases, a saber:
(1º) sorteio eletrônico;
(2º) palestra informativa sobre o curso e;
(3º) entrevista socioeducacional de caráter eliminatório e classificatório.

Na Tabela 10, apresenta-se o número de matrículas no período de 2009 a 2012, nos cursos 

ofertados pelo Campus.

Tabela 10 – Dados de matrículas – 2009-2012

Matrículas 
Integrado Subsequente Proeja Superior

Ano Eletromecânica Informática Eletromecânica Informática Segurança do Trab. Licenciatura em Comput.

2009 40 40 40 40

2010 50 51 39 40

2011 40 40 55* 55* 45*

2012 40 40 40 40 41

Fonte: SISTEC/SICAD.
Nota: *Juntando os ingressantes dos períodos 2011.1 e 2011.2.
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A Tabela 11 apresenta o quantitativo de matriculados por ano, curso e forma de oferta no 

período de 2009-2012.

Tabela 11 – Quantitativo de matrículas por ano, curso e forma de oferta – 2009-2012

Matriculados por ano, curso e forma de oferta

Integrado Subsequente Proeja Superior
Ano Eletromecânica Informática Eletromecânica Informática Segurança do Trab. Licenciatura em Comput.

2009 109 120 90 - 144* 96 - 115

2010 141 153 67 - 50* 76 - 55 39 - 34* 40

2011 146 159 58 - 62* 44 - 17 63 - 82* 52 - 61*

2012 127 138 43 - 40* (2012.1) 6(2012.1) 71(2012.1) 49(2012.1)

Fonte: SICAD.

3.5 Cronograma de Expansão dos Cursos

A Tabela 12 mostra a meta de matrículas por curso para os anos de 2012 e 2013. Observe 

que em relação aos matriculados em 2012 (total de 431), as vagas ofertadas em 2013 

apresenta um crescimento total de 60%. Além disso, em relação a novas matrículas por ano 

ofertadas haverá um crescimento de 12%.

Tabela 12 - Metas de novas matrículas por ano – 2012-2013

Metas de matrículas adicionais por curso 2012 2013
Técnico em Informática 45 50
Técnico em Eletromecânica 45 50
Técnico em Eletromecânica (Subsequente) 50 50
Segurança do Trabalho 50 50
Licenciatura em computação 40 60

Total 230 260

3.6 Programas de extensão

A extensão representa uma ponte entre o cenário acadêmico e a comunidade, podendo 

servir como um disparador para mudanças nos dois cenários, pois permite uma aproximação 

entre distintos saberes e uma reconstrução de significados.
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É o principio de indissociabilidade ensino-pequisa-extensão que proporciona a pretendida 

integração desses saberes com a ciência, as particularidades de cada uma dessas três 

atividades acadêmicas e a permanente articulação entre elas.

As atividades extensionistas do Campus de Santo Amaro nos anos de 2011 e 2012 estão 

descritas nos Quadros de 9 a 13.    

   

Quadro 9 – Eventos realizados pelo Campus – 2011-2012

Identificação Justificativa Resultados
V SEMAD (Seminário de 
Energia, Meio Ambiente 
e Desenvolvimento)

Divulgar a semana de meio ambiente na 
comunidade com uma grande variedade de 
atividades interativas envolvendo comunidade 
interna e externa ao Campus. 

Foram realizados minicursos, 
visitas técnicas, apresentações 
orais, e produção de anais. Este 
evento pelo sucesso, passará 
para a sua sexta edição.

I ETICCA (Encontro de 
Tecnologias 
Interdisciplinares, 
Cultura, Ciências e suas 
Aprendizagens)

Proporcionar a prática de atividades 
interdisciplinares, popularização do 
conhecimento, maior interação da Instituição 
com a comunidade santamarense e seu 
entorno e promover a participação efetiva de 
estudantes como protagonistas do projeto em 
todas as etapas do evento

Foram ministrados 11 
minicursos, palestras, diferentes 
atividades culturais 
interinstitucionais com efetiva 
participação da comunidade do 
Campus e seu entorno.

I WRTP (Workshop 
Regional de Tecnologia 
em Protótipos)

Promover aproximação entre estudantes da 
educação profissional integrada ao ensino 
médio e das demais modalidades de ensino, 
através de exposição de protótipos e palestras.

Participaram mais de 300 
pessoas envolvendo diferentes 
instituições, como UNIFACS, 
IFTM, IFBA (Campus de Jequié e 
de Porto Seguro), UFBA, dentre 
outros.

I ConLOCUS (Conferência 
de jogos)

Reunir a comunidade acadêmica em prol da 
discussão sobre a importância dos jogos nos 
processos educacionais, colaborando na 
transmissão de conteúdos de uma disciplina de 
modo mais atrativo e lúdico, permitindo uma 
boa aprendizagem e facilitando no processo de 
construção do conhecimento.

O evento ocorrerá 22 de 
novembro de 2012, alguns 
trabalhos já foram submetidos e 
minicursos e palestras já foram 
confirmados.

Quadro 10 - Programa

Nome Justificativa Resultados
Pronatec 
(Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego), 
na modalidade FIC.

Oferecer formação inicial e 
continuada no ano de 2012 de 
cursos técnicos para estudantes de 
ensino médio e/ou pessoas 
desempregadas, na comunidade e 
seu entorno

O Programa está em vigência com 04 cursos: 
operador de computador, programador web, 
torneiro mecânico e refrigeração industrial e 
conta com cerca de 93 estudantes bolsistas 
matriculados, com término programado para 
19 de dezembro de 2012

PFRH-PB29 
(Programa de 
Formação de 
Recursos Humanos 
da Petrobrás)

Estimular a formação de 
profissionais para atuar no setor de 
petróleo, gás, energia e 
biocombustíveis

O programa está em vigência e com 32 
estudantes do curso de Eletromecânica nas 
modalidades Integrado e Subsequente.
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Quadro 11 - Cursos

Pré-IFBA
Promover possibilidades de inserção no IFBA através de 
aulas para preparação para processo seletivo do IFBA. 

O último Pré-Ifba foi concluído em 
2011 e contou com mais de 10 
estudantes aprovados no processo 
seletivo.

Oficina 
de 
Leitura

Promover aos estudantes internos e externos ao Campus
reflexões sobre os meandros e usos da linguagem-
competência linguística sobre o “Novo Acordo Ortográfico”, 
estruturas e variações da Língua Portuguesa – competência 
metalinguística sobre o gênero discursivo dissertativo-
argumentativo.

Os estudantes estão muito 
estimulados com o curso que está 
atualmente em andamento e tem 
contribuído para a realização de 
concursos por parte dos estudantes.

Quadro 12 - Visitas técnicas

Nome Justificativa Resultados
Museu de Ciência 
e Tecnologia

Promover atividades interativas, 
relacionando a teoria com a prática.

Realização de questionários avaliativos que 
comprovaram o grande índice de aceitação por 
parte dos estudantes para a realização desta 
modalidade de atividade.

LAPEG 
(Laboratório de 
Petróleo e Gás).

Conhecer os diferentes 
experimentos que são realizados 
em amostras de petróleo.

INTERCOR– evento 
de corrosão

Participar de discussões 
relacionadas aos processos 
corrosivos de diferentes peças e 
equipamentos.

Quadro 13 - Congressos

Nome Justificativa Resultados
VI CONNEPI em Rio 
Grande do Norte -
Natal

Promover maturidade aos estudantes em 
apresentar trabalhos e vivenciar a 
experiência em desenvolver atividades 
fora da sua cidade. Além de divulgar as 
diferentes atividades que são planejadas e 
desenvolvidas no Campus para outros IFs 
e Campi.

Apresentações orais e de pôsteres de 
estudantes e professores do Campus

II Fórum Mundial de 
Educação 
Profissional e
Tecnológica, em 
Florianópolis

A comissão organizadora foi formada na 
sua maioria por professores do Campus e a 
representação da extensão do IFBA 
ocorreu através da Coord. de extensão do 
Campus de Santo Amaro. Foram
apresentadas várias atividades geridas
pelo Campus.

VII CONNEPI em 
Tocantins - Palmas

Apresentação de vários trabalhos na forma 
de pôster e dois na forma oral, com 
participação efetiva de estudantes e 
professores.
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Fica claro que a extensão tem como responsabilidade precípua efetivar as relações sociais da

academia com o seu meio de modo tal a fazer dela uma instituição social e comprometida 

com as necessidades da sociedade de seu tempo. É este o papel histórico da extensão: 

aproximar a academia da sociedade; ser o instrumento de resgate destas possibilidades. 

Portanto, a concepção que se vem construindo sobre extensão no IFBA deverá refletir sobre 

sua prática e, consequentemente, sobre o próprio modelo de Instituto e de sociedade que se 

almeja.

3.7 Programas de Pesquisa e Pós-Graduação

As atividades de pesquisa têm como objetivo formar recursos humanos para a investigação, 

a produção, o empreendedorismo e a difusão de conhecimentos culturais, artísticos, 

científicos e tecnológicos, sendo desenvolvidas em articulação com o ensino e a extensão, ao 

longo de toda a formação profissional.

É necessária a reflexão da pesquisa, como instrumento ao lado do ensino e da extensão, 

para a difusão de uma instituição de educação como um espaço de produção de 

conhecimento e não apenas de transmissão de saberes. Portanto, se faz importante discutir 

a pesquisa, bem como as formas do seu relacionamento com a comunidade, com o 

aprimoramento da ciência e, consequentemente, o desenvolvimento da região. A 

construção de uma cidadania democrática perpassa pela implementação de políticas de 

pesquisa.

Assim, a coordenação do IFBA Campus de Santo Amaro, articulada com a Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI), deve realizar ações que garantam a pesquisa 

como um dos pilares que compõem a missão institucional, tais como:

 A autonomia como condição básica para a prática da pesquisa;

 O financiamento realizado prioritariamente com recursos próprios da instituição e 
por agências de fomento como a FAPESB CAPES e CNPq;

 Concessão de bolsas de incentivo à pesquisa;

 A formulação de propostas interdisciplinares que incentivem a articulação dos eixos 
ensino, pesquisa e extensão;
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 O incentivo à pesquisa aplicada que visem forjar novas tecnologias, atendendo o 
aspecto inovação;

 A construção de periódicos de divulgação para a exposição de resultados;

 Realização de eventos que reúnam pesquisadores para a troca de experiências;

 Articulação com o Comitê de Ética em Pesquisa com finalidade de fiscalizar as ações 
empreendidas;

 Apoio aos cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu, visando à qualificação de 
servidores;

Pesquisa: Histórico no Campus de Santo Amaro

A coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação surgiu no Campus de Santo Amaro 

no ano de 2011. No entanto, já existia no Campus de Santo Amaro desde o ano de 2009 o 

Grupo de Informática Aplicada (GIA) sendo que os pesquisadores, membros do grupo, 

desenvolvem pesquisas na área de computação. No ano de 2011, surge também o Grupo 

Interdisciplinar de Pesquisa em Filosofia e Ciências Humanas (GIP-FCH) que desenvolve 

pesquisas na área de educação, ciências humanas e afins. 

Pesquisa: Cenário atual e metas para 2013

O Instituto Federal também organiza seus pesquisadores e estudantes a partir de 

núcleos/grupos de pesquisa, cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), que articulam suas atividades de ensino, pesquisa, iniciação 

científica e pós-graduação.

Dentre os grupos tem-se: Grupo de Informática Aplicada (GIA) e Grupo Interdisciplinar de 

Pesquisa em Filosofia e Ciências Humanas (GIP-FCH).

Com a finalidade de dar suporte às atividades dos grupos de pesquisa encontra-se 

implementado na instituição as atividades de Iniciação Científica (IC), ou seja, forma 

institucionalizada dos estudantes de graduação e ensino técnico desenvolver atividade de 

pesquisa, sob orientação do pesquisador. Para o aluno, representa oportunidade de 

engajamento à comunidade científica, permitindo aprender na prática a desenvolver 

pesquisas de maneira criteriosa e sob permanente avaliação.
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Os objetivos da iniciação científica no Instituto Federal são:

 Criar grupos de trabalho com estudantes de iniciação científica;

• Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes, 
mediante participação em projetos de pesquisa, orientados por pesquisador 
qualificado;

• Estimular o surgimento de grupos de pesquisa no IFBA Campus de Santo Amaro;

• Proporcionar condições para a integração dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos 
por pesquisadores da instituição;

• Criar um ambiente de produção intelectual que estimule o aperfeiçoamento dos 
cursos oferecidos, proporcione melhor formação para os estudantes e estabeleça 
novos vínculos com outras instituições de ensino e/ou empresas;

• Estimular o desenvolvimento de pesquisas nas áreas de abrangência dos cursos 
oferecidos pela instituição;

O IFBA Campus de Santo Amaro conta com os seguintes programas de bolsas (Quadro 14).

Quadro 14 – Programa de bolsas de pesquisa no Campus de Santo Amaro

Programa Objetivos
Programa Institucional
Órgão Fomentador: IFBA 
através da PRPGI

Oferecer suporte a grupos de trabalho, formados por pesquisadores e 
estudantes, integrantes do regime de iniciação científica envolvidos no 
desenvolvimento de pesquisas aplicadas.

Programa de Institucional 
de Bolsas de
Iniciação em 
Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação 
(PIBITI)
Órgão Fomentador: CNPq

Contribuir para a formação de recursos humanos para atividades de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e inovação.
Contribuir para o engajamento de recursos humanos em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e inovação.

Programa de Bolsa 
Institucional de
Iniciação à Docência 
(PIBID).
Órgão Fomentador: CAPES

Contribuir para o aumento das médias das escolas participantes no Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM). A ação atende ao plano de metas 
Compromisso Todos pela Educação, previsto no Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE), para elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB) nacional para 6, até 2.022, ano do bicentenário da independência do 
Brasil.

Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC e PIBIC Jr.)
Órgão Fomentador: CNPq

Apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida nas Instituições de Ensino 
e/ou Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) a 
estudantes de graduação e ensino médio (IC Jr.) integrados na pesquisa 
científica.

Atualmente, a pesquisa no Campus de Santo Amaro conta com 5 estudantes (2 estudantes

do curso de Eletromecânica e 3 do curso de Informática) ligados ao Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica na modalidade IC Júnior (PIBIC Jr.), e 3 estudantes da 
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Licenciatura em Computação ligados aos programas PIBIC e PIBIT (Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação em desenvolvimento Tecnológico e Inovação).

Quanto à qualificação dos servidores, está em fase de implantação o Curso de Pós-

Graduação à distância em Propriedade Intelectual que capacitará os participantes quanto ao 

registro de inovações tecnológicas. Ainda neste aspecto está sendo implantada 

infraestrutura de uma telesala para realização do curso à distância.

Para dar suporte às atividades de estudantes e pesquisadores, assim como outras atividades 

emanadas da comunidade acadêmica, o Campus conta com a parceria com a CAPES no 

acesso ao Portal de Periódico da CAPES. Neste, os usuários têm acesso imediato à produção 

científica mundial atualizada, oferecendo acesso aos textos completos de artigos 

selecionados de revistas internacionais e nacionais, e diversas bases de dados com resumos 

de documentos em todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de 

importantes fontes de informação acadêmica com acesso gratuito na Internet.

São metas para 2013:

 Elaborar seminário para discussão de Ética na Pesquisa;
 Fomentar discussões e ampliação no número de bolsas nos programas de Iniciação 

Científica;
 Apoiar professores quanto à publicação de seus trabalhos, inclusive aqueles 

derivados de dissertações de mestrado e teses de doutorado;
 Lançar a revista do Campus que agregará artigos relacionados à Pesquisa e a 

Extensão;
 Ampliar o número de grupos de pesquisa dentro do Campus para abrangência de 

outras áreas;
 Equipar sala com as coordenações de extensão e pesquisa;
 Destinar, em parceria com diretoria, parte do orçamento para viagens de servidores

para apresentação de trabalhos provenientes de pesquisa e fomento para realização 
de projetos de pesquisa;

 Auxiliar na execução, especialmente no que tange à produção de anais e publicação 
de artigos, de eventos com caráter científico e extensionista, como por exemplo, a 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia;

 Organizar a participação de servidores e estudantes para o VIII Congresso de 
Pesquisa e Inovação a ocorrer em Salvador no ano de 2013;

A adequação dos quadros de servidores do Instituto às necessidades resultantes das 

atividades em pesquisa envolverá não só sua capacitação, mas a criação de novas regras 

para o exercício da pesquisa, relacionado à pesquisa, à orientação dos discentes, à 
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organização e supervisão de processos de trabalho relativos aos estudos e equipes 

constituídas para esta finalidade.

4 INFRAESTRUTURA

4.1 Infraestrutura Física

A infraestrutura física do Campus de Santo Amaro abrange os espaços descritos a seguir:

a) Salas de aula: O Campus possui atualmente 11 salas de aula. Com a construção do 
novo pavilhão, a instituição passará a ter 22 salas de aula.

b) Biblioteca: Existe uma única biblioteca no Campus, sendo que seu acervo atende a 
todos os estudantes de todos os cursos.

c) Laboratórios: 01 laboratório de física, 01 laboratório de química, 01 laboratório de 
biologia, 01 laboratório de hidráulica e pneumática, 01 laboratório de usinagem, 01 
laboratório de eletricidade, 04 laboratórios de informática e 01 laboratório de 
informática aplicada. 

d) Instalações administrativas: 01 sala para a COTEP, 01 sala para a CORES, 01 sala para o 
serviço médico e odontológico, 01 sala para reprografia e equipamentos 
audiovisuais, 01 sala para o DEPEN e coordenações de comunicação, extensão, 
pesquisa e pós-graduação e assistentes de estudantes, 01 sala para a COINF, 01 sala 
para a direção geral e coordenação de estágios e egressos, 01 sala para o DEPAD, 
Compras e DOF.

e) Sala dos professores: O Campus conta com 01 sala para todos os seus professores.

f) Acessibilidade: Neste quesito, o Campus conta apenas com rampas para acessibilidade 
de cadeirantes no pavilhão de aulas e prédio administrativo, sendo que o acesso dos 
mesmos até as dependências aqui citadas é deficitário, pois a pavimentação das vias 
de acesso é de paralelepípedo irregular. Objetiva-se corrigir este problema com a 
pavimentação destas rotas de acesso com material liso, a exemplo do concreto.
Registra-se que o Campus não possui condições quaisquer para acessibilidade de 
deficientes visuais, ou outros com quaisquer dificuldades de acesso.

Os dados referentes à estrutura física do Campus de Santo Amaro são apresentados nas

Tabelas 13 e 14.

Tabela 13 - Dados da área do terreno e da área construída

Área física atual (m2) m2

Área Construída 2.037
Área de Terreno 50.700
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Tabela 14 – Infraestrutura física – 2008-2013

Cronograma de Expansão
(Quantitativo)

Caracterização física geral 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Salas de aula 11 12 22
Salas de professores 1 1
Biblioteca 1 1
Cantina 1 1
Cozinha industrial 1 1
Unidade de assistência médica 1 1
Laboratórios 10 4 14
Refeitório 1 1
Guarita 1 1
Estacionamento 1 1
Salas administrativas 7 1
Recepção 1 1
Ginásio Poliesportivo 1 2
Piscina Semi-Olímpica
Prédio/Ginásio 1 1 2
Almoxarifado 1

Ainda no que tange à acessibilidade, em atendimento a legislação que preconiza a 

acessibilidade e inclusão de deficientes físicos em prédios e instalações públicas em geral, e 

convictos da condição de educadores, e do compromisso de criar oportunidades de inserção 

no ambiente escolar às pessoas com deficiência física, foram feitas diversas adaptações na 

estrutura física com o objetivo de facilitar-lhes o acesso.  Na parte térrea do prédio 

administrativo há um amplo banheiro exclusivo para pessoas com deficiência com toda a 

adaptação exigida por lei. O acesso ao prédio foi adaptado com rampas de acesso à recepção 

e outras duas de acesso ao estacionamento.  O acesso ao pavilhão de aulas também é 

adaptado de modo a possibilitar a mobilidade das pessoas com deficiência física.

Os novos projetos de expansão do Campus têm respeitado e previsto essas adaptações, com 

instalações adequadas e projetadas de modo a estender o uso a todas as pessoas com 

deficiências físicas, dando-lhes condições de exercerem suas atividades como todos os

outros envolvidos no dia-a-dia da Instituição.



                                                                                                                             PDI IFBA/ 2009-2013

IFBA – Campus de Santo Amaro _Plano de Desenvolvimento Institucional 51

4.2 Acadêmica

A seguir, apresenta-se a infraestrutura acadêmica do Campus.

Acervo Bibliográfico por área de conhecimento

A Tabela 15 mostra o quantitativo do acervo bibliográfico por área de conhecimento.

Tabela 15 - Dados do acervo bibliográfico

Acervo Bibliográfico – Livros
Quantitativo por Área de Conhecimento

Área Conhecimento –
CAPES

Acervo – Biblioteca Títulos Exemplares

1
Ciências Exatas 
e da Terra

Computação 119 846
Física / Química 62 264
Matemática / Álgebra / Cálculo 57 343

2
Ciência 
Biológicas Biologia / Zoologia 45 102

3 Engenharias

Eletrotécnica 64 464
Eletrônica 20 211
Automação 13 153
Mecânica – Metrologia/Des.Técnico/Manutenção/Materiais/Refrige
ração/etc. 93 796

5
Ciências 
Agrárias

6
Ciências Sociais 
e Aplicadas

Direito – Administrativo/Constitucional/etc. 11 26
Administração Pública / Regulação de Serviços Públicos / Regulação de 
Energia / Regulação de Energia Elétrica 30 85
Gestão/Administração / Empreendedorismo / Gestão da Qualidade 43 133
Biblioteconomia/Documentação 5 5
Economia 11 27
Segurança do Trabalho/Legislação Trabalhista/Ergonomia/Doenças 
Ocupacionais/etc. 32 211

7
Ciências 
Humanas

Metodologia Científica 12 47
Filosofia 15 68
Psicologia 13 31
Sociologia / Ciência política 33 56
Educação 201 353
Geografia 27 70
História 81 178

8
Linguística, 
Letras e Artes

Artes / Entretenimento / Esportes 5 9
Biografias 50 51
Dicionário de Línguas 22 44
Lingüística/Letras/Língua Portuguesa/Gramática/Redação/Literatura 55 147
Língua Inglesa/Gramática 7 49
Literatura (em língua inglesa) 10 50
Literatura Universal – Coletâneas e Histórias em Quadrinhos 23 23
Literatura Estrangeira 146 196
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Acervo Bibliográfico – Livros
Quantitativo por Área de Conhecimento

Área Conhecimento –
CAPES

Acervo – Biblioteca Títulos Exemplares

Literatura Brasileira 351 429

9 Multidisciplinar Desenvolvimento Sustentável / Meio Ambiente / Direito Ambiental 26 105
Outros 47 47

Total 1729 5619

Recursos Tecnológicos e Audiovisuais

Atualmente o Campus de Santo Amaro conta com um setor audiovisual que serve de apoio 

às atividades de ensino, pesquisa e pós-graduação e extensão oferecendo diversos recursos 

multimídia para apresentações, debates, palestras, dentre outros. Além disso, possui um 

sistema de alocação de recursos multimídia para as atividades que necessitem seus recursos. 

Um pequeno inventário de tais recursos é listado na Tabela 16.

Tabela 16 - Recursos audiovisuais

Item Quantidade
Projetores Multimídia 5
Notebooks 4
Caixas de som para PC 4
Retroprojetor 1
Filmadora 1
Aparelhos de DVD 4
Telas de Projeção (portáteis) 2

Rede de Computadores e Informatização do Campus

A rede local é interligada através de pontos de rede lógica de dados e voz a utilizando 

sistema de cabeamento estruturado, permitindo acesso aos recursos de rede para 

servidores, discentes e colaboradores. As solicitações de serviços de Informática devem ser 

única e exclusivamente solicitadas via sistema de help-desk previamente fornecido pela 

CGTI. Atualmente, o IFBA Campus de Santo Amaro possui três laboratórios dedicados as 

mais diversas atividades de TI, um laboratório voltado a práticas de redes de computadores 

e um laboratório mais voltado a aulas do curso de eletromecânica.
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O parque de informática do Campus de Santo Amaro possui 125 computadores, sendo 78 

deles distribuídos nos 5 laboratórios, 47 deles distribuídos nos diversos setores e 

coordenações.  Além disso, existem 7 servidores de redes para garantir qualidade de serviço 

e atender as diversas demandas da instituição. A CGTI conta também com serviço de backup

de dados e um kit de vídeo conferencia.

Comunicação

Atualmente, as ações de comunicação do Campus se dão por meio de site, jornal bimestral, 

cobertura de eventos do Campus e outros correlacionados as temáticas relativas ao IFBA na 

região de Santo Amaro.

4.3 Cronograma de Expansão

No ano de 2013, espera-se serem iniciadas as obras do Centro de Vocação Tecnológica 

(CVT), do ginásio poliesportivo, das novas 12 salas de aula, do refeitório estudantil e do 

laboratório de segurança do trabalho.

5 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

5.1 Estratégia de Gestão Econômico-Financeira

O Campus de Santo Amaro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia é 

uma autarquia federal vinculada à Secretaria de Educação Tecnológica do Ministério da 

Educação. Logo, sua sustentabilidade financeira é, em sua maior parte, advinda de recursos 

oriundos do Tesouro Nacional.

Os recursos orçamentários são consignados anualmente no Orçamento Geral da União por 

meio da Lei Orçamentária Anual (LOA), que define os limites da gestão financeira para 

determinado exercício. Assim, o orçamento anual disponibilizado ao Campus de Santo 

Amaro garante o pagamento de despesas de custeio e investimentos.
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Além dos recursos da União, esta Instituição conta, ainda, com os recursos diretamente 

arrecadados (basicamente por concessão de espaço para uso da cantina) e com os obtidos 

por meio de convênios e portarias firmadas com outras instituições, mas como já foi dito, o 

Tesouro Nacional participa quase que em sua totalidade dentro do orçamento do Campus.

Ressalta-se que o orçamento sofre incrementos de um ano para o outro em decorrência da 

variação do número de estudantes matriculados, refletindo diretamente na Matriz 

Orçamentária. Sendo o Campus de Santo Amaro uma instituição pública, a totalidade dos 

recursos orçamentários e financeiros deve ser submetida aos procedimentos e normas da 

gestão pública, observando-se principalmente os preceitos das Leis 8666/93 e 4320/64.

5.2 Planos de Investimento

Os planos de investimentos do Campus de Santo Amaro estão fundamentado numa previsão 

de liberação orçamentária da União e da utilização do excedente dos recursos após a 

garantia do aporte necessário para cobertura da manutenção básica da Instituição. Sendo 

assim, após assegurar o cumprimento dessas obrigações, o restante poderá ser utilizado em 

ações  que visem à melhoria da infraestrutura e modernização do Campus.

Além disso, é necessária a captação de recursos através de outras vias, que poderá ocorrer, 

por exemplo, via emendas parlamentares ou por convênios junto ao MEC ou outros Órgãos.

5.3 Previsão Orçamentária e Cronograma de Execução (5 anos)

A previsão orçamentária do Campus de Santo Amaro é demonstrada na Tabela 17. Note que 

a descentralização orçamentária e financeira dos Campi só aconteceu em 2010; dessa forma, 

os recursos eram gerenciados pela Diretoria Geral do antigo CEFET/BA, não possibilitando 

um preenchimento correto dos valores de 2008 e 2009.
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Tabela 17 - Projeção orçamentária e financeira – 2009-2012

Programa/Ação 2009 2010 2011 2012
Matriz CONIF – Educação Profissional - Custeio 933.000,00 1.047.650,00 883.117,27
Matriz CONIF – Ensino Médio – Custeio / Acervo 257.000,00 775.000,00 497.824,00
Ação 6301 – Acervo Bibliográfico 120.000,00
Ação 1H10 – Matriz CONIF - Expansão 1.121.043,00
Ação 8650 – Ampliação de Metas 1 2.080.000,00 1.247.838,53
Ação Capacitação 10.000,00 60.000,00 54.000,00
Assistência ao Educando 80.000,00 212.418,00 289.465,56

Total 2.521.043,00 4.175.068,00 2.972.245,36

6 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

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

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

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

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

do Desempenho dos Estudantes realizada mediante aplicação do Exame Nacional de 

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

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

de conhecimento. 

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

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

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

A autoavaliação institucional no IFBA (inclusive no Campus de Santo Amaro), nos moldes do 

SINAES, ocorreu no ano de 2008 com avaliação global e dos aspectos didático-pedagógicos 

de todas as modalidades de ensino em todos os Campi, abarcando as dimensões 

estabelecidas na lei; com a avaliação dos aspectos didático-pedagógicos da Educação 

Superior e mais recentemente, a avaliação correspondente ao biênio 2007-2008.
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6.1 Comissão Própria de Avaliação (CPA)

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

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

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

comissão tem por atribuições: a condução dos processos de avaliação internos da 

Instituição, a sistematização e a prestação de informações solicitadas pelo Instituto Nacional 

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

critérios e estratégias emanadas da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES).  A Lei estabelece, ainda, como diretriz que a CPA terá atuação autônoma em 

relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição.

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

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

CPA.

6.2 Política de Avaliação Institucional

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

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

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

regulação e avaliação educativa, possibilitando a participação dos segmentos da 

comunidade interna – estudantes, docentes e técnicos – e da comunidade externa –

pesquisa junto aos egressos e empresas.

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

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

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

todos os Campi e estudantes regularmente matriculados.
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6.3 Implementação, Acompanhamento e Avaliação do Plano de Desenvolvimento 

Institucional

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

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

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

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

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

Desenvolvimento Institucional (PRODIN), devendo ser submetida à aprovação do Conselho 

Superior. Essa avaliação será subsidiada pela PROAP, no que refere aos resultados 

alcançados das metas institucionais, bem como pelas Unidades e Setores responsáveis pela 

execução do plano. Além disto, os dados referentes à autoavaliação institucional, conduzida 

pela CPA, bem como a avaliação externa, contribuirão com a análise do desenvolvimento 

institucional.



 


