




Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

BALANÇO DA GESTÃO 2020 
 POR UM IFBA MAIS HUMANO!

Salvador, Bahia
Dezembro/2020



Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)

Reitora: Luzia Matos Mota

Pró-Reitor de Ensino: Philipe Murillo Carvalho

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação: Jancarlos Menezes Lapa

Pró-Reitora de Extensão: Nivea de Santana Cerqueira

Pró-Reitor de Administração e Planejamento: Fábio Lemos Mota

Pró-Reitor de Desenvolvimento Ins�tucional: Jenner Miranda de Carvalho

Diretora de Gestão de Pessoas: Raul Queiroz

Diretor de Gestão da Tecnologia da Informação: Márcio Melo de Oliveira

Diretora de Gestão da Comunicação Ins�tucional: Simone de Paula Lopes

Diretora de Polí�cas Afirma�vas e Assuntos Estudan�s: Marcilene Garcia de Souza

Polo de Inovação Salvador – EMBRAPII IFBA: Juliano Lopes (pro tempore)

Conteúdo Editorial 

Projeto Editorial: Bárbara Souza
Redação e edição de textos: Bárbara Souza 
Revisão: Luize Meirelles
Projeto Gráfico: Simone de Paula Lopes
Diagramação: Simone de Paula Lopes



“Rir junto é melhor que falar a mesma língua. Ou talvez o riso seja 
uma língua anterior que fomos perdendo à medida que o mundo 

foi deixando de ser nosso”.
 

Mia Couto
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Apresentação

“No novo tempo, apesar dos perigos
Da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta

Pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver” (Novo tempo – Ivan Lins) 

 Decerto, o ano de 2020 ficará marcado na memória da comunidade do Ins�tuto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). As pessoas que integram o IFBA 
irão concordar que não há exagero nesta afirmação. Estudantes e familiares, servidoras e 
servidores, terceirizadas e terceirizados, gestoras e gestores do IFBA viveram em 2020 
experiências sem precedentes, desafiadoras e, sobretudo, marcantes.  

 O enfrentamento da pandemia da Covid-19 é, sem dúvida, a mais impactante e está 
grafada na história de vida de todas e todos. A necessária adoção das medidas de 
distanciamento social e as mudanças e adequações dela decorrentes reconfiguraram a 
forma de trabalhar, estudar e se relacionar no âmbito do Ins�tuto. Antes de tudo, elas 
provocaram mudanças na forma de estarmos no mundo. 

 Não foi fácil. Ainda não está sendo. Especialmente termos que nos distanciar 
fisicamente. Por outro lado, é provável que nunca tenhamos estado tão conectados e 
unidos(as) em torno dos mesmos obje�vos: construir estratégias para proteger a vida de 
comunidade e garan�r a estrutura de ensino, mantendo a oferta de educação pública, 
gratuita e de qualidade. Ao fazê-lo, a comunidade do IFBA contribui para assegurar que os 
sonhos de futuro das(os) nossas(os) estudantes con�nuem vivos e se concre�zem.     

 Mas o ano 2020 foi também o ano de um novo tempo no IFBA. Eleita pelo voto direto 
da comunidade do IFBA, em 2018, a nova Gestão foi empossada em janeiro de 2020. Pouco 
mais de dois meses depois, veio a pandemia. Nesses 12 meses de um ano tão a�pico e apesar 
de todas as intempéries, muito pode ser feito - e foi. 

 O ano em que a palavra “sonho” passou a rimar com “esperança de cura pela vacina” 
termina e queremos compar�lhar com a comunidade uma síntese das principais a�vidades, 
ações e projetos realizados por esta gestão em 2020. Realizações cuja concre�zação só foi 
possível porque o IFBA conta com o trabalho desenvolvido com competência, compromisso , 
responsabilidade e dedicação pelas servidoras e servidores.

 Em linguagem simples e pequenos textos ilustrados, este documento reúne 
informações sobre o que de mais importante foi realizado ao longo deste primeiro ano da 
nova Gestão do IFBA – sem dúvida, um ano histórico para o Ins�tuto.
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Missão, Visão, Finalidades e Competências do IFBA

 

 Independentemente de quem esteja à frente da gestão do IFBA, a atuação do corpo 
dirigente e do conjunto de servidoras e servidores deve sempre ser orientada e estar em 
consonância com preceitos e parâmetros que definem o papel do Ins�tuto na sociedade e 
seus obje�vos globais. 

 Por isso, e para compreender melhor o contexto e o significado das realizações do 
primeiro ano da atual gestão do Ins�tuto, é importante relembrar a Missão, a Visão e as 
Finalidades e Competências do IFBA. 

FINALIDADES E COMPETÊNCIAS 

As finalidades e competências ins�tucionais estão definidas na Lei nº 11.892, de 29 de 
dezembro de 2008, que ins�tuiu a Rede Federal de Educação Profissional, Cien�fica e 
Tecnológica e criou os Ins�tutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no país. São 
elas:

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

 II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educa�vo e 
inves�ga�vo; de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 
demandas sociais e peculiaridades regionais;

 III. Promover a integração e a ver�calização da educação básica à educação 
profissional e educação superior, o�mizando a infraestrutura �sica, os quadros de 
pessoal e os recursos de gestão;

 IV. Orientar sua oferta forma�va em bene�cio da consolidação e fortalecimento dos 
arranjos produ�vos, sociais e culturais locais, iden�ficados com base no 
mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural 
no âmbito de atuação do Ins�tuto Federal; 10

Promover a formação do cidadão 
histórico-crí�co, oferecendo ensino, pesquisa e 

extensão com qualidade socialmente 
referenciada, obje�vando o desenvolvimento 

sustentável do país.

Missão
Transformar o IFBA numa ins�tuição de ampla 
referência e de qualidade de ensino no país, 

es�mulando o desenvolvimento do sujeito crí�co, 
ampliando o número de vagas e cursos, 

modernizando as estruturas �sicas e 
administra�vas, bem como ampliando a sua 

atuação na pesquisa, extensão, pós-graduação 
e inovação tecnológica.

Visão
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V. Cons�tuir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e 
de ciências aplicadas, em par�cular, es�mulando o desenvolvimento de espírito 
crí�co, voltado à inves�gação empírica;

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

VII. Desenvolver programas de extensão e de divulgação cien�fica e tecnológica;

VIII. Realizar e es�mular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o coopera�vismo e o desenvolvimento cien�fico e tecnológico;

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

PRINCÍPIOS DA GESTÃO

As diretrizes do Plano de Trabalho in�tulado Amanhecer de um IFBA mais humano!, 
apresentado à comunidade IFBA e por ela eleito democra�camente, estão em sintonia e se 
submetem aos seguintes princípios:

Educação pública, gratuita, emancipadora, encantadora e socialmente referenciada como 
principal instrumento de transformação do indivíduo e da sociedade e fortalecedor da 
democracia e da jus�ça social;

Centralidade dos processos pedagógicos e administra�vos no ser humano;

Respeito ao serviço público e à transparência como elementos da cidadania e dos princípios 
republicanos;

Gestão democrá�ca, humana, mul�campi, par�cipa�va, transparente e por competência;

Indissociabilidade entre a pesquisa, o ensino e a extensão;

Inclusão social com desenvolvimento sócio-econômico e cultural local;

Promoção da jus�ça social e equidade das minorias polí�cas na gestão, na oferta de 
educação e nos órgãos colegiados;

Autonomia e diálogo com: governos, par�dos, órgãos reguladores e movimento social;

Legalidade, impessoalidade, isonomia, moralidade, publicidade e eficiência nos 
processos ins�tucionais;

Combate a todos os �pos de assédios na Ins�tuição.
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2020, um ano 
histórico para 

o IFBA 





Módulo 1
ENSINO

Lições e aprendizados do primeiro ano de  
gestão de ensino no IFBA

 

O ano de 2020 foi de grandes desafios para o IFBA. Um novo ciclo de gestão se 
iniciou a par�r das propostas que foram democra�camente eleitas pela comunidade 
acadêmica. Neste balanço de ações, a Pró-Reitoria de Ensino (Proen) relata planejamentos e 
ações traçadas, paralelamente ao processo de aprendizado e construção de um diagnós�co 
imprescindíveis no seu primeiro ano de atuação à frente da gestão acadêmica no âmbito da 
Reitoria. A seguir, também é apresentado um panorama das principais ações da Proen diante 
das incertezas e imprevistos que têm marcado o período da pandemia da Covid-19.

O relato das realizações está estruturado a par�r das ações da Diretoria de Polí�cas 
Educacionais, do Departamento de Ensino Técnico, do Departamento de Ensino Superior e 
do Departamento de Seleção da Pró-Reitoria de Ensino. 

Apesar da a�picidade deste primeiro ano de gestão, foi possível avançarmos em 
aspectos e pautas importantes, como a discussão e aprimoramento do currículo dos cursos 
técnicos e superiores, as reflexões e aprimoramento das normas acadêmicas, o reforço dos 
projetos interins�tucionais, a criação de editais de incen�vo a projetos de ensino e o debate 
sobre polí�cas de ingresso dos estudantes dos cursos técnicos integrados, concomitante e 
subsequentes.

Nas próximas páginas também são apresentadas informações sobre a polí�ca de 
fortalecimento das esferas colegiadas do Ins�tuto, tanto no âmbito do Conselho Superior 
(Consup) e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), quanto na criação de 
fóruns permanentes de diálogo e reflexão com segmentos da comunidade acadêmica: 
Diretores(as) de ensino, lideranças e organizações estudan�s, conjunto dos(as) técnicos(as)-
administra�vos(as) em Educação (TAE) que atuam em setores acadêmicos.

15

“Sou Professor a favor da decência contra o 
despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da 

autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a 
ditadura de direita ou de esquerda. Sou professor a favor da 

luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra 
a dominação econômica dos indivíduos ou classes sociais. Sou 
professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. 

Sou professor contra o desengano que me consome e me 
imobiliza. Sou professor a favor da boniteza de minha própria 

prá�ca, boniteza que dela some se não cuido do saber que devo 
ensinar, se não brigo por este saber, se não luto pelas condições 

materiais necessárias sem as quais meu corpo, descuidado, 
corre o risco de se amofinar e de já não ser o testemunho que 

deve ser do lutador per�naz, que cansa, mas não desiste. 
Boniteza que se esvai de minha prá�ca se, cheio de mim 

mesmo, arrogante e desdenhoso dos alunos, não canso de me 
admirar.” 

Paulo Freire
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O cenário da pandemia da Covid-19 colocou a todos diante de um desafio adicional: 
conduzir a manutenção da oferta de educação profissional e tecnológica do IFBA para o 
público de estudantes espalhados pelos 22 campi. O contexto, inédito na história da 
ins�tuição, exigiu uma reconfiguração ins�tucional quase completa e em caráter 
emergencial com poucos meses da nova gestão do IFBA. O inedi�smo e a complexidade da 
situação demandaram uma reflexão cole�va sobre a implementação das A�vidades 
Educacionais Não Presenciais Emergenciais (AENPE), com a ampla par�cipação da 
comunidade acadêmica. Ao mesmo tempo, foi preciso criar ações que assegurassem uma 
capacitação inicial de docentes e técnicos-administra�vos em educação para este modelo 
excepcional de oferta pedagógica.

Contudo, em 2020, diante da trágica pedagogia da pandemia imposta cruelmente à 
sociedade, como ressaltou Boaventura de Sousa Santos, fazer gestão de ensino no IFBA foi 
também trazer à comunidade acadêmica uma mensagem de tranquilidade e de confiança 
diante de um cenário de incertezas e ameaças.

Nesse contexto, a condução da Pró-Reitoria se pautou na premissa de que a 
prioridade seria proteger a saúde �sica e emocional de estudantes, professores(as), 
técnicos(as) e terceirizados(as), na medida do que era possível, flexibilizando as experiências 
de ensino, reinventando a arte de educar a distância e demonstrar confiança na capacidade 
da comunidade acadêmica de manter o IFBA potente e cria�vo. Assim foi feito. 

Parafraseando as palavras de Ailton Krenak (2020), 2020 foi um ano em que, para 
combater esse vírus e seus efeitos colaterais, �vemos de ter “primeiro cuidado, e depois 
coragem”.    
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Reorganização da pauta e dos trabalhos da Câmara de Ensino do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão

 
Nesse primeiro ano de gestão, foi recuperado o papel regimental da Diretoria de 

Polí�cas Educacionais na Pró-Reitoria e, com isso, realizou-se um conjunto de ações, entre 
elas: diagnós�co das pautas da Câmara de Ensino do Consepe represadas desde 2018. 
Inicialmente, foram organizadas as resoluções Ad Referendum que aprovaram 
reformulações curriculares nos cursos técnicos ou superiores dos campi em 2019, período 
em que o conselho teve poucas reuniões de plenárias. Ao todo, em 2020, foram realizadas 
seis reuniões ordinárias e quatro reuniões extraordinárias da Câmara de Ensino, o que 
permi�u avançar consideravelmente na aprovação de Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) 
PPCsque aguardavam apreciação.

Organização do Fórum de Diretores(as) de Ensino

A gestão do Ensino no Ins�tuto Federal da Bahia é uma tarefa complexa pela 
pluralidade e pelas peculiaridades das experiências acadêmicas em seus 22 campi.  

Como meta de 2020, a Diretoria de Polí�cas Educacionais  criou o Fórum de 
Diretores(as) de Ensino, composto pelos dirigentes de todas as unidades do IFBA. Com o 
Fórum, foi possível promover maior aproximação entre as Direções de Ensino para escutar as 
demandas oriundas das experiências acadêmicas dos diferentes cursos e também para 
implementar as discussões sobre polí�cas educacionais emanadas da Proen.

Como parte da dinâmica do Fórum de Diretores(as) de Ensino, entre 1 e 4 de 
setembro de 2020, foi realizado o seminário pedagógico Reencontrar: Ações e 
planejamentos para as a�vidades educacionais não presenciais emergenciais. Durante o 
evento, que reuniu diretores de Ensino e coordenações de curso dos campi do IFBA, foram 
discu�dos aspectos como avaliação, metodologias para as a�vidades não presenciais e 
inclusão. 

Edital de Projeto de Ensino

A Diretoria de Polí�cas Educacionais lançou o Edital nº 06/2020 para seleção de 
Projetos de Ensino 2020/2021, que visam implementar ações que es�mulem a reflexão e a 
melhoria dos processos de ensino e aprendizagem entre estudantes nos cursos do ensino 
médio técnico (integrado e subsequente) e Ensino Superior, em todas as áreas do 
conhecimento, mediante par�cipação em a�vidades orientadas por servidores(as) em 
educação do IFBA. Foram ofertadas 65 bolsas com valor mensal cada de R$ 300 (trezentos 
reais) durante seis meses.

Os projetos de ensino contemplam uma das linhas de atuação:

- Metodologias a�vas e prá�cas assis�vas no ensino e aprendizagem;

- Letramento e mediação no uso das tecnologias digitais;

- Produção e uso de materiais didá�cos na forma virtual.
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Edital do Concurso Escritoras(es) do IFBA: Toda pandemia tem raça, classe e gênero

Em 2020, a Diretoria de Polí�cas Educacionais planejou ações que envolvessem a 
par�cipação de docentes e estudantes em torno de temas contemporâneos a par�r das 
diversas disciplinas que compõem os cursos técnicos de nível médio do IFBA. Assim, foi 
lançado o , com o tema Toda pandemia tem raça, I Concurso para Escritoras(es) do IFBA
gênero e classe. Estudantes do ensino médio integrado e subsequente, regularmente 
matriculados na ins�tuição, podem concorrer com um ar�go de opinião. 

	
O prêmio para o(a) estudante vencedor(a) foi de R$ 1.000,00 em bolsas mensais no 

valor de R$ 250,00, um tablet e um kit de livros; o segundo lugar recebeu R$ 600,00 em 
bolsas mensais no valor de R$ 200,00, um leitor de e-book e um kit de livros; o prêmio para o 
terceiro lugar foi de R$ 400,00 em bolsas mensais no valor de R$ 200,00 e um kit de livros. O 
Concurso contemplou também a premiação de docentes, que recebem placa de honra ao 
mérito e todos os textos classificados serão publicados em formato e-book.

Novembro Negro

Coordenado pela Diretoria de Polí�cas Afirma�vas e Assuntos Estudan�s (DPAAE), 
em parceria com a Pró-Reitoria de Ensino e a Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e dos campi, 
foi realizado o I Encontro da Rede IFBA em celebração ao 20 de Novembro  Dia Nacional da 
Consciência Negra, realizado entre os dias 26 e 27 de novembro de 2020, que reuniu 
gestoras(es), docentes, estudantes, técnicos-administra�vos, terceirizadas(os) e a 
comunidade externa. 

Ação coordenada pela Diretoria de Polí�cas Afirma�vas e Assistência Estudan�l 
(DPAAE), com recursos da Diretoria, foi elaborado o Edital de Chamada Interna para seleção 
de projetos de formação (docente, discente, técnicos-administra�vos, gestores(as) e 
comunidade externa). Trata-se de projetos a serem desenvolvidos nos campi do IFBA para a 
sua comunidade interna e/ou externa, que abordem a história da África e dos africanos, a 
luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 
brasileira, resgatando a contribuição da população negra nas áreas social, econômica e 
polí�ca per�nentes à história do Brasil, bem como os processos de resistência nas suas 
diversas formas de enfrentamento ao racismo na educação e na valorização das ações 
afirma�vas. A ação contou com a parceria das pró-reitorias de Ensino (Proen) e de Extensão 
(Proex).

	
Curso preparatório e teste de nivelamento TOEIC Bridge – língua inglesa

O curso e o teste de nivelamento foram promovidos pela Coordenação de Idiomas 
da Proen (Proen Idiomas), Diretoria de Polí�cas Educacionais e a Assessoria de Relações 
Internacionais (Arinter), vinculada à Reitoria. 

O curso, totalmente online, teve carga horária de 40 horas, com o obje�vo ampliar o 
acesso de estudantes e servidores(as) do IFBA, oferecendo oportunidades de aprendizado 
em língua inglesa, que é pré-requisito para inscrição em programas de intercâmbio e bolsas 
internacionais. No total, foram ofertadas 600 vagas para estudantes e servidores do IFBA.

Implementação do PIT/RIT via SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública)

Com vistas à o�mização do cadastro, avaliação e publicação do Plano Individual de 
Trabalho (PIT), bem como do Relatório Individual de Trabalho (RIT), docentes, buscamos, 

https://portal.ifba.edu.br/noticias/2020/ifba-lanca-concurso-de-escritoras-es-para-estudantes-do-ensino-medio
https://portal.ifba.edu.br/novembro-negro-no-ifba/
https://portal.ifba.edu.br/novembro-negro-no-ifba/
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juntamente com a Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI), o 
desenvolvimento do módulo PIT/RIT no SUAP. Essa ação visa facilitar todos os processos, 
assegurando acompanhamento a transparência das a�vidades, consolidando o PIT e o RIT 
como as ferramentas mais eficientes e eficazes do controle da a�vidade docente, 
considerando a natureza do trabalho, nos termos da Resolução n° 32/2017, da Portaria n° 
17/2016–Setec/MEC e Resolução Consup/IFBA nº 17, de 20 de dezembro de 2019.

ENSINO TÉCNICO

Cursos técnicos integrados nos campi Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus

O Departamento de Ensino Técnico atuou de forma conjunta com as comissões dos 
campi Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus para elaboração dos Projetos Pedagógicos 
de Curso dos cursos integrados que serão ofertados nestas localidades. As a�vidades foram 
iniciadas em março de 2020.

Comissão Mista Consup/Consepe/FDEN/Proen

O Departamento de Ensino Técnico integra, na representação da Pró-Reitoria, a 
comissão mista que está discu�ndo a resolução que trata da reformulação curricular dos 
cursos técnicos integrados do IFBA.

Audiências Públicas das Normas Acadêmicas do Ensino Técnico

O Departamento de Ensino Técnico par�cipou das audiências públicas sobre as 
Normas Acadêmicas do Ensino Técnico no âmbito do IFBA. Foram realizadas quatro 
audiências públicas virtuais, em outubro e novembro de 2020. Outros debates serão 
organizados por territórios da Bahia, de acordo com a localização nos campi. A retomada da 
discussão sobre a atualização das regras acadêmicas é uma ação de fundamental 
importância para o Ins�tuto, atualmente regido pela Organização Didá�ca para a Educação 
Profissional e Tecnológica, aprovada em 2007.

ENSINO SUPERIOR

Oficinas para elaboração e revisão de PPC

O Departamento de Ensino Superior atuou na construção de oficinas para 
Elaboração e Revisão de PPCs de graduação (licenciatura, bacharelado e tecnológico) do 
IFBA com os campi Camaçari, Lauro de Freitas, Valença e com a Coordenação de Curso da 
licenciatura em educação, profissional e tecnológica da Programa Universidade Aberta do 
Brasil (UAB).

Projetos Interins�tucionais da Residência Pedagógica e PIBID

Em 2020, o IFBA renovou seu projeto com o Programa Ins�tucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID) e a Residência Pedagógica. O PIBID está voltado para estudantes 
que estão nos quatro semestres iniciais dos cursos de licenciaturas espalhados em oito 
campi. Ao todo, foram 168 bolsas de Iniciação à Docência aprovadas para o IFBA, no valor de 
R$ 400,00 mensais, com duração de um ano e meio.
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No caso da Residência Pedagógica, o programa contempla estudantes 
regularmente matriculados(as) e que tenham cursado pelo menos 50% do curso ou estejam 
cursando a par�r do quinto período das licenciaturas de matemá�ca, química, �sica, 
geografia, computação e intercultural indígena de sete unidades do IFBA. Ao todo, são 
ofertadas 216 vagas para bolsistas, no valor de R$ 400,00 mensais, com duração de 18 meses 
para uma carga horária total de 414h de a�vidades.

Editais de coordenações, formadores e tutorias do Programa UAB.

O Departamento de Ensino Superior organizou edital de seleção da Coordenação 
Ins�tucional e Coordenação Adjunta do Programa UAB/EAD no âmbito do IFBA. O processo 
sele�vo se ampara nos critérios estabelecidos pela Portaria CAPES n° 102/2019, que orienta 
as escolhas destas coordenações por meio de editais públicos. 

As Coordenações Ins�tucionais e Adjunta da UAB têm vigência de quatro anos e 
conta com uma bolsa mensal no valor de R$ 1.500,00.

Além deste Edital, o Departamento de Ensino Superior (Desup)  também elaborou 
processo sele�vo de tutores a distância e presenciais que atuarão no âmbito da 
Coordenação Ins�tucional do Programa UAB/IFBA. As vagas, des�nadas aos profissionais de 
nível superior das licenciaturas em Educação Profissional e Tecnológica/Formação 
Pedagógica, em Computação, em Física e em Matemá�ca, são para a formação de cadastro 
reserva. Os tutores atuarão no desenvolvimento e acompanhamento das a�vidades 
acadêmicas dos cursos. O valor da bolsa é de R$ R$ 765,00 e a carga horária de 20 horas 
semanais.

Curricularização da Extensão

 Em comissão conjunta com a Proex, o Departamento de Ensino Superior 
par�cipa dos trabalhos de elaboração da polí�ca de curricularização da extensão nos cursos 
superiores do IFBA. A ação visa atender a necessidade de curricularizar as a�vidades de 
extensão nos cursos de graduação das Universidades e dos Ins�tutos Federais, em 
conformidade com o Plano Nacional de Educação (2014-2024). Dentro deste prazo, os cursos 
de graduação deverão assegurar 10% de seus créditos curriculares em programas e projetos 
de extensão universitária.

SELEÇÃO

Estudo técnico sobre Processo Sele�vo (PROSEL) do IFBA

O Departamento de Seleção de Estudantes (Desel) da Proen se debruçou sobre o 
processo de seleção de estudantes que se candidatam aos seus cursos técnicos de nível 
médio integrado, Educação de Jovens e Adultos, concomitante e subsequente. 
Historicamente, esse processo é realizado por meio de um exame de aferição dos 
conhecimentos adquiridos por esses candidatos na etapa escolar anterior à pretendida. No 
entanto, o formato desse processo de seleção se mantém inalterado no IFBA desde a sua 
criação, a despeito das discussões que têm sido realizadas – inclusive na Rede Federal de 
Educação Profissional, Cien�fica e Tecnológica (RFEPCT) – acerca da democra�zação e 
universalização do acesso à educação, notadamente após a implementação das polí�cas 
afirma�vas.
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Em face disso, o Desel apresentou estudo técnico a respeito da viabilidade de 
mudança do processo sele�vo para um formato mais acessível, célere, econômico e 
eficiente, tais como análise de histórico escolar ou sistemas de sorteio.

Confira a Nota Pública sobre o Processo Sele�vo 2021

Banca de Heteroiden�ficação

O Departamento de Seleção de Estudantes (Desel) tem atuado em conjunto com a 
DPAAE e à comissão que foi ins�tuída para a criação do regulamento de ins�tucionalização 
das Bancas de Aferição de Heteroiden�ficação de estudantes que optaram por cotas raciais 
para negros (pretos e pardos) nos processos de seleção para ingresso ao IFBA. O trabalho foi 
coordenado pela Diretoria de Polí�cas Afirma�vas e Assistência Estudan�l (DPAAE), Desel, 
Gabinete da Reitoria, Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) e Pró-Reitoria de Extensão 
(Proex).

O Desel é responsável pelo processo sele�vo de estudantes candidatos a ingresso 
nos cursos técnicos de nível médio da ins�tuição, cabendo a esse Departamento a 
elaboração dos editais do certame. Tais editais, conforme legislação, estabelecem as regras 
da reserva de vagas para candidatos co�stas. Dentro das vagas reservadas a estudantes 
provenientes de escolas públicas, parte das vagas é reservada a pessoas pretas, pardas e 
indígenas (PPI). Dos candidatos(as) que se declaram negros e negras (pretos/as e partos/as), 
até a edição 2020 do Prosel, apenas a sua autodeclaração era exigida no sistema de inscrição. 
Com a perspec�va da implantação das Bancas de Aferição de Heteroiden�ficação no IFBA, a 
próxima edição do Prosel está sendo planejada para contemplar tal procedimento nas suas 
fases de seleção. 

A�vidades Educacionais Não Presenciais Emergenciais (AENPE)

Desde o momento da suspensão das a�vidades presenciais em 22 de março de 
2020, por meio da Resolução do Consup nº 7/2020, a Pró-Reitoria esteve envolvida em ações 
do Comitê de Prevenção e Acompanhamento dos efeitos da Pandemia da Covid-19. Nesse 
sen�do, colaborou com o eixo de ensino do Plano de Con�ngência Ins�tucional e com a 
elaboração da Resolução de implementação das AENPE, amplamente deba�dos nas 15 
audiências públicas que contemplaram a par�cipação de todos os campi do IFBA.

Pesquisa Ins�tucional sobre “Educação em tempo de pandemia”

Como primeira medida de diagnos�car os efeitos da pandemia e de pensar 
possibilidades de u�lização excepcional de ensino não presencial, a Proen elaborou 
pesquisas ins�tucionais com os diferentes segmentos da comunidade acadêmica, entre abril 
e maio de 2020, em uma primeira etapa, e em julho de 2020, em uma segunda. Os dados e 
informações coletadas foram decisivas para planejar a implementação de polí�cas de 
assistências estudan�s voltadas ao auxílio emergencial, auxílio digital e auxílio 
conec�vidade, implementadas durante as AENPE.

	
Cursos de formação básica em educação não presencial

 A Pró-Reitoria, em parceria com o Programa UAB, elaborou um conjunto de 
cursos de formação básica dos(as) servidores(as) des�nado a refle�r sobre as prá�cas 
pedagógicas não presenciais. Ao todo, foram 900 inscrições disponibilizadas, com a 

https://portal.ifba.edu.br/notas-comunicados/nota-publica-sobre-o-processo-seletivo-2021
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par�cipação de docentes e técnicos(as)-administra�vos(as) em educação (TAE) de todos os 
campi e da Reitoria do IFBA, nos cursos de:

	

Comitê Gestor de Educação a Distância

A Proen criou o Comitê Gestor de Educação a Distância (CGEAD), que tem como 
obje�vo acompanhar a polí�ca e as diretrizes para implementação de ações para o 
desenvolvimento de cursos e programas de Educação a Distância nas áreas de ensino, 
extensão e pós-graduação. Os membros do Comitê colaboram com pareceres e proposições 
de apoio ao planejamento tá�co e operacional, orientação, execução, supervisão e avaliação 
das ações administra�vas e didá�co-pedagógico, para os programas e cursos ofertados na 
modalidade a distância.

Um dos resultados diretos dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do CGEAD foi o 
desenvolvimento da Plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle 
Ins�tucional, disponibilizada para uso dos 22 campi.

- Fundamentos Básicos de Educação a Distância; 

- Objetos de aprendizagens e interfaces avalia�vas;

- Educação Inclusiva e os Desafios do Ensino Remoto;

- Oficinas de prá�cas do Google Classroom;
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Módulo 2
EXTENSÃO 

Gestão Proex 2020: Rearticulando para 
avançar 

A Extensão no IFBA passou por um processo de descaracterização ao longo dos 
úl�mos anos, par�cularmente em 2019. Neste ano, específicamente, as ações de extensão 
advindas da Reitoria ficaram pra�camente limitadas à execução de cursos FIC  (Formação 
Inicial e Con�nuada) vinculados a programas do Governo Federal como o 
PRONATEC/MEDIOTEC.  

Neste contexto, se impôs um significa�vo processo de reorganização da Pró-
Reitoria de Extensão (Proex), em função de uma concentração de esforços para a execução 
destes cursos e programas. Uma grande perda ocorreu no tocante a questões de organização 
interna, com uma redução da infraestrura e da força de trabalho. 

Um outro relevante prejuízo foi o afastamento da Proex das ações ligadas 
diretamente ao apoio à prá�ca de extensão pelos campi. A extensão ocorria nos campi, 
porém sem o apoio e acompanhamento da Pró-Reitoria, gerando um problema, inclusive 
conceitual, sobre a natureza da extensão nos Ins�tutos. Tal contexto foi agravado pelos 
percalços que marcaram os processos de eleição, posse e transição da nova gestão.

Em 2020, foram efe�vadas mudanças administra�vas para possibilizar a 
reaproximação da Pró-Reitoria com os campi, potencializando a ação dos(as) 
Coordenadores(as) de Extensão, que têm colaborado muito neste momento de retomada 
da natureza da extensão tecnológica na Proex, para além da oferta dos cursos FIC. 

Neste sen�do, vem sendo construída uma nova relação entre a Proex e os(as) 
Coordenadores(as) de Extensão com o intuito de reaproximar a Pró-Reitoria dos campi, 
facilitando a interação, buscando formas de desburocra�zação a fim de o�mizar os contatos 
e agilizar os trabalhos.

Ações foram realizadas também no sen�do de trazer a extensão no IFBA de volta 
aos princípios orientadores e às bases conceituais. São exemplos as discussões para 
repensar conceitualmente a extensão tecnológica e viabilizar a necessária construção de 
documentos norma�vos. 

A Extensão Tecnológica tem par�cularidades em 
relação à extensão universitária mais geral. É preciso 

atentarmos para essas peculiaridades a fim de termos uma 
prá�ca extensionista que coadune com os princípios fundadores 

da Rede de Ins�tutos Federais e com as bases conceituais 
pensadas para a Educação Profissional e Tecnológica intentada 

para os IFs. É preciso ainda atentarmos para as par�cularidades 
do nosso Ins�tuto, sua capilaridade e caracterís�cas dos 

terrítórios por onde estão espalhados os campi. A Extensão 
precisa olhar, acolher e atender às comunidades no entorno dos 

nossos campi.

Pró-Reitoria de Extensão
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A equipe da Proex também implementou ações voltadas à aproximação com as 
comunidades socioeconomicamente mais vulnerávies, parte delas em parceria com outras 
pró-reitorias no sen�do de aumentar as possibilidades de inclusão social. 

Caminhou-se para fortalecer con�nuamente a interlocução e as intereções com os 
campi para que a extensão esteja cada vez mais alinhada à missão ins�tucional de promover 
inclusão social e deselvomvimento local, em acordo com o sen�do, par�cularidades e a 
filosofia da extensão tecnológica.
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A seguir, são apresentadas, de forma resumida, as principais ações da Proex em 
2020: 

DESENVOLVIMENTO DO SUAP

 Foram feitas mudanças no sistema a fim de o�mizar tanto a operação pela 
gestão, quanto pelos Coordenadores de Extensão, o que dinamizou o fluxo de submissão e 
acompanhamento dos projetos e possibilitou, inclusive, a retomada do andamento de 
projetos de anos anteriores que estavam parados. Outras mudanças estão em curso para 
adaptar o sistema às necessidades e especificidades da extensão. 

EDITAIS 

Edital Nº 06/2020/PROEX/IFBA -
 Edital de Bolsas de Iniciação à 
Extensão para o Ensino Superior
 – 2020/2021 – PIBIE-ES IFBA

Edital Nº 07/2020/PROEX/IFBA -
 Edital de Bolsas de Iniciação à
Extensão para o Ensino Médio 
– 2020/2021 – PIBIEX-EM IFBA. 

Os Editais n° 06 e 07/2020/PROEX/IFBA são os primeiros da história 
do Ins�tuto voltados específicamente para o apoio extensionista aos
estudantes, tanto em nível médio quanto em nível superior.  Foram 
ofertadas 94 bolsas no total, entre os dois editais distribuídos 
para todos os campi. 

Tais editais são parte dos esforços da PROEX no sen�do de fortalecer
a par�cipação discente na extensão no IFBA e de colocar a prá�ca 
extensionista com a importância que ela merece dentro do Ins�tuto. 

Edital PROEX N° 08/2020

Para Apoio Financeiro a 

Projetos de Extensão para 

Atendimento à  Populações 

Vulneráveis e Comunidades 

Tradicionais

O Edital n° 08/2020 é o primeiro com reserva de recursos 
direcionados ao atendimento de pessoas em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica e comunidades tradicionais. 

Através do Edital foi ofertado o financiamento de 11 propostas 
incluindo reserva de recursos para bolsa assistência a estudantes. 

EditaL PROEX N° 09/2020 

Para Apoio Financeiro 

A Projetos de Extensão 

Considerando a necessidade de fortalecimento do processo de
ins�tucionalização da extensão no IFBA - em consonância com 
a concepção de extensão tecnológica e a missão ins�tucional 
dos Ins�tutos Federais no sen�do de promoção de desenvolvimento 
local e inclusão social – e os  os efeitos econômicos e socioculturais 
da pandemia, a PROEX/IFBA lançou o  Edital nº 09/2020 para apoio 
financeiro a ações voltadas a solucionar e/ou minimizar problemas 
e atender demandas sociais, promovendo o desenvolvimento local 
e inclusão social. 

Foi ofertado o financiamento de 11 propostas incluindo reserva de 
recursos para bolsa a discentes. 

Edital PROEX N° 01/2020 

Chamada Interna para 

Cadastramento no SUAP

das Ações de Extensão 

Estratégicas e Emergenciais 

para Ações de  Enfrentamento e 

Difusão de Informações 

Referentes ao Covid-19 

O Edital n° 01/2020 traz uma chamada para cadastro de ações 
específicas no combate à COVID 19. Foi criado com a intenção 
de incen�var ações de extensão específicas ligadas a formas 
de prevenção, informação e outras prá�cas que ajudem a 
população no enfrentamento à pandemia da Covid-19. 
Disponível no SUAP.
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I JORNADA DE EXTENSÃO 

Foi realizada entre os dias 14 e 16 de setembro a . I Jornada de Extensão do IFBA
Entre os temas discu�dos, vale destacar os Desafios da Extensão nos IFs na conjuntura atual, 
a Concepção de Extensão Tecnológica, a Extensão Tecnológica Popular, Extensão, Cultura e 
Economia Cria�va e a Curricularização da Extensão na Rede Federal Tecnológica.

I FÓRUM DAS COORDENAÇÕES DE EXTENSÃO 

A Pró-Reitoria de Extensão e as Coordenações de Extensão do Ins�tuto se reuniam 
no dia 17 de setembro no . No encontro, I Fórum de Coordenadoras/es de Extensão do IFBA
foram discu�das estratégias de ações ar�culadas e firmados compromissos visando a 
ins�tucionalização de documentos que contribuam, eficazmente, para a extensão no 
Ins�tuto.  

AÇÕES AFIRMATIVAS E COMBATE AO RACISMO

A Proex entende que as ações afirma�vas não podem estar restritas à bolsificação. É 
importante pensar em múl�plas frentes de ação, que contemplem as questões de 
representa�vidade, promoção de igualdade de oportunidade e combate ao racismo. Para a 
efe�vação do compromisso social do IFBA com o combate às desigualdades estruturais do 
país, tais aspectos precisam estar contemplados no projeto polí�co da gestão, com o 
horizonte que extrapole o cumprimento da .  Lei n°10.639 / 03 e 11.645/08

As ações afirma�vas são um dos pilares da construção da Polí�ca de Extensão. Em 
2020, a Proex par�cipou de discussões e ações com outras pró-reitorias e diretorias 
sistêmicas na construção de alterna�vas de trabalho, entre elas as reflexões e trabalhos do 
comitê quilombola, comitê indígena, banca de heteroiden�ficação e o processo de discussão 
e construção do , ações coordenadas pela Diretoria de Polí�cas Novembro Negro no IFBA
Afirma�vas e Assuntos Estudan�s (DPAAE).

DEPARTAMENTO DE AÇÕES CULTURAIS, ESPORTE E LAZER (Dacel)  

O Projeto A�vidade - conexão, inclusão e acolhimento aos aposentados em 
tempos de pandemia surgiu do reconhecimento pelo IFBA da importância de dar atenção 

Figura 01: Card Programação da I Jornada de Extensão do IFBA

https://portal.ifba.edu.br/noticias/2020/ifba-realiza-i-jornada-de-extensao-a-partir-do-proximo-dia-14
https://portal.ifba.edu.br/noticias/2020/ifba-realiza-i-jornada-de-extensao-a-partir-do-proximo-dia-14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.639.htm
https://portal.ifba.edu.br/novembro-negro-no-ifba/
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especial aos(às) aposentados(as), que tanto contribuíram para a Ins�tuição – parte deles 
enfrenta uma condição de intensa vulnerabilidade nesse momento de pandemia. O projeto 
teve como obje�vo  reduzir os efeitos do isolamento social, promovendo a atenção, o 
cuidado e o acolhimento dos(as) aposentados(as) do IFBA e de pessoas idosas da 
comunidade externa. A ação também buscou fomentar agentes mo�vadores que atuem 
junto a outros aposentados e idosos incen�vando-os, orientando-os no uso e possibilidades 
das ferramentas digitais. A promoção da saúde integral e a criação de uma rede de relação 
entre os aposentados também estão entre os obje�vos do projeto. Foram realizados cinco 
lives com os temas: saúde mental; cuidados e a�vação do corpo; nutrição e qualidade da 
alimentação; tecnologias digitais  e Sarau das artes.

Os Jogos Eletrônicos dos Estudantes do IFBA (E-JIFBA) �veram como obje�vo 
mobilizar conhecimento, habilidades e competências no campo das prá�cas espor�vas. De 
caráter inédito, o I E-JIFBA envolveu todos os campi em eventos espor�vos 100% virtuais, 
com o obje�vo de pomover a integração e confraternização entre os estudantes do IFBA e 
também a�var um conjunto de conhecimentos adquiridos no processo de ensino-
aprendizagem da educação �sica,  no campo das prá�cas espor�vas. Foi um momento de 
conexão com o prazer, a ludicidade e a cria�vidade, que certamente contribuiu para a saúde 
mental dos estudantes do IFBA, e ajudou a cul�var a esperança, o sen�mento de 
pertencimento e a expecta�va de futuro. 

Com foco em valores como respeito, autonomia, tolerância, equidade e 
cooperação, o E-JIFBA contribuiu para a�var o raciocino lógico e estratégico, mo�var o 
trabalho em equipe, ampliar o repertório cultural espor�vo e promover a difusão dos jogos 
eletrônicos. 

Composto por três modalidades de jogo (Xadrez, Free Fire e Fifa) realizado em duas 
etapas, uma local, nos campi, e a etapa final, intercampi, o E-JIFBA contemplou a realização 
de lives para discu�r a temá�ca Jogos eletrônicos e educação.

Figura 02: Iden�dade visual do Projeto A�vidade conexão, inclusão e acolhimento aos aposentados em tempo de pandemia

Figura 03: Iden�dade visual do E-JIFBA Jofos eletrônicos dos estudantes do IFBA

PARCERIA 

Através da ar�culação feita pelo Departamento de Ações Culturais, Esporte e Lazer 
(Dacel), o IFBA foi parceiro do IFSertão Pernanbucano na realização do I Fes�val Virtual de 
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Arte e Cultura do IFSertão Pernambucano, realizado em setembro de 2020. Firmar parcerias 
entre as IFs promove o fortalecimento da rede a par�r da interação, intercâmbio de saberes e 
experiências e a construção de novos conhecimentos e possibilidades, tanto no campo da 
gestão quanto entre os(as) estudantes. O processo de trabalho em rede promovido pelo 
IFSertão para a construção do Fes�val, promoveu o fortalecimento do campo das artes e da 
cultura dentro dos Ins�tutos Federais.  O evento teve como obje�vo fomentar o 
desenvolvimento de ações culturais e artís�cas, de forma a envolver toda a comunidade, 
proporcionando a divulgação e a valorização de a�vidades que expressem a mul�plicidade 
de linguagens artís�co-culturais. O IFBA par�cipou da mesa de abertura e também com a 
realização de minicursos, webinar e vídeo palestras. 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS

Mapeamento dos processos vinculados  aos  convênios e parcerias 

Tendo como base a Resolução nº 21, do Conselho Superior (Consup), de 16 de 
outubro de 2019, e melhores prá�cas de gestão, a Proex vem adaptando seus processos 
vinculados à celebração de contrato e convênios. Novas ferramentas de controle, modelos 
de instrumentos contratuais e documentação de suporte foram desenvolvidos para dar 
maior orientação aos parceiros internos e externos no processo de desenvolvimento de uma 
nova parceria ou convênio, ou ainda, no momento de renovar os instrumentos contratuais 
vigentes.

 
Transparência nos dados e informações

 
Em 2020, a Pró-Reitoria disponibilizou uma série de informações acerca dos 

contratos e parcerias desenvolvidos com diversas organizações nacionais e internacionais. 
Por meio da página da Proex no Portal do IFBA e da possibilidade de criação do acesso 
externo ao SUAP pelo usuário, as comunidades interna e externa têm disponível 
informações dos convênios existentes no Ins�tuto. Através desses canais, é possível acessar 
os instrumentos contratuais, planos de trabalho, prestações de contas e demais documentos 
vinculados a cada contrato vigente ou vencido.

Renovação do credenciamento de fundações de apoio

Em novembro de 2020, após a apresentação do relatório de gestão dos projetos 
apoiados pelas fundações de apoio ao IFBA (Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão - 
Fapex e Fundação Escola Politécnica - FEP)  e dos documentos legais necessários à análise da 
renovação do credenciamento pelo Consup, as duas fundações foram autorizadas a renovar 
seu credenciamento, a fim de con�nuarem apoiando as a�vidades relacionadas à pesquisa, 
ensino, extensão e inovação do IFBA.

DOCUMENTOS INSITUCIONAIS

Regulamento FIC

Em 2020, foi ins�tuída uma comissão para a elaboração de um documento 
regulamentador dos cursos FIC. O documento, que versa sobre questões como oferta, carga 

https://portal.ifba.edu.br
https://portal.ifba.edu.br
https://portal.ifba.edu.br
https://portal.ifba.edu.br
https://portal.ifba.edu.br
https://portal.ifba.edu.br
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horária, entre outras, vai facilitar a oferta dessa modalidade de curso. A minuta está com o 
Consepe para apreciação.

Regulamento bolsa formação

Foi emi�da, no dia 28 de outubro de 2020, a portaria com a comissão responsável 
para a elaboração da proposta do regimento que visa regular as ações do programa Bolsa 
Formação Pronatec/Novos Caminhos, para suprir a lacuna da não existência de um 
documento norteador sobre esses �pos de programas. No início de novembro foi anexada a 
proposta do regulamento, aprovado com ressalvas pelo Consepe na reunião do dia 25 de 
outubro de 2020, conforme despacho do relator no processo SEI n° 23278.007479/2020-11.

Curricularização da extensão 
  
Uma das importantes ações da Proex em 2020 foi a criação de uma comissão para a 

elaboração do documento que norma�zará o processo de curricularização da extensão no 
IFBA. Os trabalhos na comissão começaram em novembro e a previsão é de que no primeiro 
semestre de 2021 o documento passe pela  apreciação da instâncias competentes.

 
Polí�ca de extensão do i�a 

Como resultado da I Jornada de Extensão do IFBA e do I Fórum de Coordenadores 
de Extensão do IFBA (ambos os eventos ocorridos em setembro de 2020), foi criada uma 
comissão - composta por membros da Proex e de Coordenadores de Extensão de alguns 
campi - para a elaboração da Polí�ca de Extensão do IFBA. O documento contribuirá não 
somente com questões conceituais sobre a extensão tecnológica como também abordará as 
peculiaridades da extensão para o Ins�tuto.

AÇÕES NO CAMPO DO ESTÁGIO

Mapeamento dos processos vinculados a estágios

Após um disgnós�co geral das necessidades de melhoria na gestão do estágio e do 
diálogo com coordenadores de extensão e de estágio, os procedimentos para 
estabelecimento de contratos de estágio junto ao IFBA foram mapeados, analisados e 
aprimorados. Os documentos formais vinculados aos programas de estágio foram 
adaptados à necessidade do IFBA e validados pela Procuradoria Jurídica. 

Desenvolvimento do suap para estágio

Após o mapeamento dos processos vinculados aos estágios, foi iniciado o projeto 
de melhoria no módulo de estágio do SUAP. Diversas alterações foram solicitadas e o 
desenvolvimento dessas melhorias estão sendo executadas pelos profissionais de 
Tecnologia da Informação (TI)  em ar�culação com a Proex.  Em breve, o SUAP estará 
operando de forma mais adequada às necessidades do Ins�tuto e dos nossos parceiros 
interessados em programas de estágio. 
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ADESÃO A CHAMAMENTO
 

CONIF - Edital COVID/PRPGI  

Edital n° 11/2020. Em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação (PRPGI), , a Proex lançou o Edital n° 11/2020 com o obje�vo de  apoiar, através de 
fomento financeiro,  projetos que apresentem propostas para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus (Covid-19). Foram selecionados projetos que propuseram soluções para a 
prevenção e/ou enfrentamento da Covid-19, no âmbito do Estado da Bahia, de seus 
territórios de iden�dades e seus municípios.

SETEC - FIC EAD 

Em adesão ao Programa Novos Caminhos, do Governo Federal, foram ofertadas 
pela Proex, em parceria com 10 campi do IFBA, 500 vagas para o curso de Formação Inicial e 
Con�nuada (FIC) de Programador Web, exclusivamente na modalidade EAD. As vagas 
contemplaram a comunidade externa dos campi e também estudantes do Ins�tuto. Os 
cursos ocorreram em 10 campi do IFBA entre junho e setembro de 2020. Após esse período, 
foram emi�das cer�ficações para 248 cursistas concluintes (49,6% do total). 

PRONATEC/MEDIOTEC 

A incia�va mais relevante no trato com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec) foi alocar esta ação dentro de uma estrutura própria e, assim, 
estabelecer fluxo de trabalho que possibilitou frentes de atuação do programa em 
consonância com a retomada das ações de extensão no IFBA. Para tanto, algumas medidas 
foram tomadas de imediato, a fim de iniciar o processo de implementação de uma polí�ca de 
extensão para além da oferta de cursos via Pronatec. Como primeira medida, foi necessário 
desvincular as figuras de pró-reitor(a) e coordenador(a) geral de Pronatec, nomeando 
servidores(as) e estabelecendo uma estrutura do programa apensada à Pró-Reitoria de 
Extensão, e não em subs�tuição. Uma equipe foi cons�tuída a fim de organizar o passivo de 
mais de dois anos de implementação de processos não concluídos. 

Em fevereiro e março de 2020, essa gestão assumiu as Coordenações Geral e 
Adjunta do Pronatec e a Coordenação da Rede e-Tec com o intuito de finalizar as a�vidades 
do Programa Mediotec ofertado pelos TEDs e que �nham como previsão de conclusão 
março de 2020. 

Muitas demandas estavam re�das, a exemplo de turmas em andamento e com 
calendários atrasados, turmas nos terceiro semestre sem que fossem adotado conselhos 
finais, projetos pedagógicos dos cursos subsequentes sem aprovação, inconsistências no 
SUAP e no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), 
inexistência de uma regulamentação interna sobre o programa, dentre outros entraves que 
comprometeram significa�vamente a efe�vidade do programa, cuja evasão foi de 85%. 

O Programa do Mediotec/Pronatec foi iniciado em 2017/2018 com sete cursos 
dis�ntos nas modalidades de concomitante e subsequente. Houve um total de 4.897 
matrículas distribuídas nos seguintes cursos: 
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Os campi do IFBA ofertantes foram Brumado, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de 
Freitas, Santo Antonio de Jesus, Seabra e Ubaitaba. Os cursos �nham duração de um ano e 
meio (três semestres). 

Apesar de as a�vidades do Programa Mediotec iniciadas no biênio 2017/2018 
terem como previsão de conclusão março de 2020, após esse período, diversas turmas ainda 
estavam em a�vidade. Não foram localizados registros documentais sobre as mo�vações da 
prorrogação. Ademais, essa gestão iden�ficou também questões de caráter administra�vo, 
norma�vo e acadêmico que impossibilitavam a finalização do programa, uma nova 
prorrogação foi solicitada para o final do ano de 2020. 

Neste ano, várias ações foram realizadas pela Proex e, dentre outras de cunho 
pedagógico, administra�vo e financeiro, pode-se destacar: 

 

- Reestruturação da equipe para dar andamento às demandas reais necessárias 
para finalizar as a�vidades; 

 - Adequação dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs)  de todos os cursos da 
modalidade subsquente, que não �nham sido encaminhados para o Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) e precisavam ser adequados à
matriz que foi cursada no SUAP;

 - Encaminhamento e aprovação dos PPCs dos cursos da modalidade subsequente;

 - Readequação do calendário das turmas que não �nham finalizado as aulas; 

 - Norma�zação e procedimentos para as cer�ficações finais e parciais dos 
estudantes; 

 - Atualização de pagamentos atrasados re�dos;

 - Regularização de pagamento de bolsas que não estavam de acordo com as 
legislações nacionais vigentes com relação à carga horária; 

 - Respostas a ques�onamentos feitos pela Controladoria-Geral da União (CGU); 

 - Organização do almoxarifado; 

- Técnico em Informá�ca: concomitante e subsequente;

- Técnico em Informá�ca para Internet: concomitante e subsequente;

- Técnico em Manutensão e Suporte em Informá�ca: concomitante e subsequente;

- Técnico em Redes de Computadores: concomitante e subsequente;

- Técnico em Guia de Turismo: subsequente;

- Técnico em Hospedagem: subsequente;

- Técnico em Coopera�vismo: subsequente . 
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A par�r da compreensão que estudantes estavam prejudicados com a demora da 
finalização do programa e da entrega dos cer�ficados, foi feita uma força-tarefa com a 
equipe que ficou atuando para dar conta de recolher a documentação dos estudantes, enviar 
os processos para cer�ficações parciais e final, montar os modelos dos cer�ficados a par�r 
do template enviado pelo Governo Federal, elaborar, emi�r e entregar esses cer�ficados. 

Contudo, inconsistências ainda foram encontradas no Sistema Nacional de 
Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC, impossibilitando que 38 
estudantes �vessem os seus diplomas emi�dos. A ação necessária para regularização da 
situação já foi adotada. 

Com relação às cer�ficações parciais, foram emi�dos 2.941 cer�ficados de cursos 
FIC, pela Pró-Reitoria, conforme previsto nos PPCs dos cursos. 

Também foram emi�dos 749 diplomas, o que representa 15% do total de 
matrículas e revela um número ínfimo de concluintes para um programa que custou R$ 38 
milhões, com mais de 180 bolsistas em diversos cargos de apoio administra�vo e 
pedagógico. 

A gestão do Pronatec/Novos Caminhos encerra o ano de 2020 fazendo novos 
estudos de planos de trabalho para possíveis pactuações com a SETEC/MEC de modo que 
sejam ofertados cursos com uma capacidade de aproveitamento com qualidade visando 
taxas reduzidas de evasão.

 - Tomada de decisões sobre os laboratórios montados nos polos para a 
realização das aulas do programa. 
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Módulo 3
PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  

 Um novo caminhar da Pesquisa, da                    
Pós-Graduação e da Inovação do IFBA

"Somos o que pensamos. 
Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. 

Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo.” 
Buda

O ano de 2020 foi marcado pelo início de uma nova gestão no IFBA. Fruto de uma 
escolha legí�ma pela comunidade do IFBA, o projeto iniciante trouxe consigo importantes 
bandeiras para o ensino, para pesquisa e para extensão no âmbito da comunidade 
acadêmica. Os princípios da transparência, da diversidade, da inclusão, da democracia, da 
permanência e do êxito são alguns dos pilares que moveram esse início de gestão na 
consolidação de um IFBA mais humano. 

O começo do novo projeto também foi marcado por dois grandes desafios. De um 
lado, a complexidade da nomeação da nova Reitora, aliado à superação de um processo de 
transição conturbado, marcaram os primeiros meses de gestão. De outro, e não menos 
importante, o enfrentamento inédito de uma crise pandêmica global, proporcionou ao 
grupo dirigente seu primeiro grande teste, frente à condução da ins�tuição. Este úl�mo 
desafio foi enfrentado com muita responsabilidade e trabalho, a par�r da escuta e do debate 
cole�vo com os órgãos colegiados, bem como em audiências públicas com a comunidade. 

Os fatos relatados nas próximas páginas resumem o balanço das ações 
desenvolvidas no âmbito da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI), 
nesse primeiro ano de trabalho do novo grupo dirigente.



34

PESQUISA
 	
O Departamento de Pesquisa da PRPGI desenvolveu um importante conjunto de 

ações, em consonância com o plano de ações planejadas para o ano de 2020, entre elas o 
lançamento de editais, os seminários dos Grupos de Pesquisa e o I Congresso de Pesquisa de 
Pós-Graduação e Inovação, um marco na história do IFBA. 

EDITAIS

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico (CNPq)  oferece 
às ins�tuições quatro programas de iniciação cien�fica: o clássico, o Programa Ins�tucional 
de Bolsas de Iniciação Cien�fica (PIBIC) - para os cursos de graduação -, o PIBITI (Programa 
Ins�tucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação), também 
para o ensino superior, mas para pesquisas mais voltadas à aplicação tecnológica e inovação, 
o PIBIC-EM, que é des�nado a estudantes do ensino médio, e o PIBIC-Af (Programa 
Ins�tucional de Iniciação Cien�fica nas Ações Afirma�vas). 

Anualmente, o IFBA inscreve projetos à seleção para par�cipação nos programas 
que financiam bolsas para pesquisadores iniciantes. Em 2020, o IFBA submeteu projetos 
para os quatro programas do CNPq. Todos os projetos do IFBA foram aprovados, o que 
significa que foram asseguradas bolsas do CNPq para os programas de iniciação cien�fica. A 
construção dos projetos, liderada pela PRPGI, contou com a colaboração da Proen e a 
DPAAE. 

EDITAL RESULTADOS

Edital nº 01/2020/PRPGI/IFBA - PIBIC

Edital nº 02/2020/PRPGI/IFBA – PIBIC-EM

Edital nº. 03/2020/PRPGI/IFBA - PIBITI

Edital nº 18/2020/PRPGI/IFBA – PIBIC-AF *

* Sobre o PIBIC-AF: Este foi o primeiro Edital de bolsas de pesquisa voltado às Ações Afirma�vas (PIBIC-AF) lançado

pelo IFBA. A inicia�va dialoga diretamente com o compromisso da gestão por um IFBA mais inclusivo e alinhado com 

a missão ins�tucional de levar educação de qualidade para aqueles que mais precisam. 

64 projetos contemplados, (40 – cota FAPESB; 14 – cota IFBA,
10 – cota CNPq)

65 projetos contemplados, (58 – cota IFBA; 07 – cota CNPq)

28 projetos contemplados, (22 – cota IFBA; 06 – cota CNPq)

26 projetos contemplados, (24 – cota IFBA; 02 – cotas CNPq)

Ao todo, foram implantadas 183 bolsas de iniciação cien�fica e tecnológica. Tais 
editais são fundamentais, não só para a consolidação do programa de bolsas, mas também 
para manutenção da pesquisa ins�tucional em tempos de pandemia.

Ainda na área de Pesquisa, vale citar a ação de recomposição do Comitê 
Ins�tucional de Iniciação Cien�fica e Tecnológica (CIICT) com 13 pesquisadores internos 
eleitos (�tulares e suplentes), juntamente com 16 pesquisadores externos (Secretaria da 
Educação do Estado da Bahia, IF Baiano, IFPE (Pernambuco), UFCE Ceará), Universidade 
Federal do Sul da Bahia (UFSB), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uesf), 
Universidade de São Paulo (USP), IFSUL (Rio Grande do Sul), Universidade do Estado da Bahia 
(Uneb), IFG (Goiás) e Uninassau).
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SEMINÁRIO DOS GRUPOS DE PESQUISA

Até o final de novembro de 2020, foram realizados 16 seminários dos grupos de 
pesquisa do IFBA. As exposições foram transmi�das pela TV IFBA, com a par�cipação de sete 
campi: Eunápolis, Juazeiro, Porto Seguro, Reitoria, Salvador, Seabra e Vitória da Conquista.

I CONGRESSO DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO E XVII SEMINÁRIO DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO

O I Congresso de Pesquisa de Pós-Graduação e Inovação em 2020 é um capítulo à 
parte entre as realizações desse primeiro ano de trabalho. A realização do evento já era uma 
meta da PRPGI desde os primeiros dias de trabalho dos(as) novos(as) gestores e da equipe.

 
A programação e a organização do Congresso precisaram ser revisadas e adequadas 

ao novo formato: o virtual. 

Problemas e imprevistos? Aconteceram. Mas, o saldo do evento foi muito posi�vo. 
O evento promoveu o debate sobre o direito à educação, o direito ao conhecimento e, 
consequentemente, do direito à democracia, como formas de redução das desigualdades. 

DIFERENCIAIS

Alguns fatos relacionados ao I Congresso de Pesquisa de Pós-Graduação e Inovação 
merecem especial menção:

CONGRESSO EM NÚMEROS 

1.084 
Inscritos no Congresso

Docentes -IFBA;   TAE - IFBA; Estudantes ensino médio do IFBA; Estudantes Graduação do IFBA; 
Estudantes de Pós-Graduação do IFBA Profissionais de outras ins�tuições; Estudantes de outras ins�tuições.

179 
Trabalhos Subme�dos

10 
Palestras

09 
Minicursos

08 

Mostras Ar�s�cas

- Além das a�vidades do PIBIC e PIBIT, o Seminário de Iniciação Cien�fica e
 Tecnológica contou com a par�cipação de estudantes do ensino médio, com 
a apresentação das pesquisas do PIBIC-EM.

- Durante o Congresso foi realizado o lançamento do Repositório Ins�tucional
do IFBA, fato muito comemorado por se tratar de uma an�ga aspiração da 
comunidade.

-  A�vidades culturais durante toda sua programação.

- Par�cipação de palestrantes de renome com passagens na Capes, CNPq, no 
Sirius (acelerador de par�culas brasileiro), além de referências da Educação 
Profissional e Tecnológica no Brasil.

https://portal.ifba.edu.br/noticias/2020/ifba-inaugura-o-repositorio-institucional-ri-no-1o-congresso-da-prpgi
https://portal.ifba.edu.br/noticias/2020/ifba-inaugura-o-repositorio-institucional-ri-no-1o-congresso-da-prpgi
https://portal.ifba.edu.br/noticias/2020/ifba-inaugura-o-repositorio-institucional-ri-no-1o-congresso-da-prpgi
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 PÓS-GRADUAÇÃO 

 O fomento à pós-graduação representa um salto qualita�vo indispensável à 
ver�calização e a inserção social do IFBA na sociedade baiana. Enquanto função estratégica 
para o desenvolvimento do país, gera impacto social sobre os arranjos locais e regionais 
através da formação de recursos humanos a nível de pós-graduação. 

 No ano de 2020, a PRPGI mobilizou esforços para ampliar a oferta de cursos nessa 
modalidade de ensino, de forma a cumprir a estrita observância dos preceitos legais 
con�dos na Lei n° 11.892/2008.

 Dentro dos princípios ins�tucionais, coube ao Departamento de Pós-Graduação e 
Qualificação criar sua iden�dade e firmar-se junto à comunidade, desenvolvendo um 
conjunto de ações tanto no ensino de pós-graduação lato e stricto sensu, quanto na 
qualificação dos servidores. Nesse sen�do, as ações desenvolvidas �veram como obje�vo a 
interiorização, a internacionalização e o fortalecimento da qualificação dos docentes.

 A seguir, listamos o conjunto de ações desenvolvidas ao longo do ano de 2020 nas 
duas coordenações que integram o Departamento: 

INOVAÇÃO 

Ao serem iniciados os trabalhos à frente ao Departamento de Inovação (Dinov), 
assim como em outros setores, foi necessária uma sondagem, documentada no Relatório de 
Transição, para que as primeiras ações fossem implementadas. 

O estágio de maturidade do departamento, que também tem atribuição de Núcleo 
de Inovação Tecnológica (NIT) do IFBA, faz que com que a Coordenação de Propriedade 
Intelectual de Transferência de Tecnologia tenha uma atuação muito mais voltada para 
ações de Propriedade Intelectual. 

O período de pandemia a par�r de março de 2020 e, consequentemente, o início do 
trabalho remoto, impactou diretamente nas a�vidades do Dinov. Em 2020, foram 
concedidos pelo INPI - Ins�tuto Nacional da Propriedade Industrial  quatro pedidos de 
Patentes de Invenção e sete pedidos de registro de Programa de computador. 

EDITAL Realizados 14 editais com ações de ingresso e fomento dos cursos de 
pós- graduação

CURSOS LATO SENSU - 2020 Estão abertos de cinco cursos lato sensu com 915 estudantes a�vos;

CURSOS STRICTO SENSU -2020 Estão abertos de seis cursos stricto sensu com 276  estudantes a�vos, 
dos quais 166 são por polí�cas afirma�vas.

QUALIFICAÇÃO DE 
SERVIDORES

Estão em curso os editais de qualificação de servidores através dos 
programas do do Doutorado Interins�tucional  (Dinter)  de Ensino, 
Filosofia e História das Ciências em parceria com a UFBA e do 
Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias 
Aplicadas à Educação Seleção Edital nº 21/2020/PRPGI/IFBA em 
parceria com a UNEB. Além disso, estão em curso os editais de 
afastamento para qualificação dos servidores do IFBA, em 
consonância com Plano de Desenvolvimento de Pessoal, em parceria 
com a Proen e a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP).
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Historicamente já havia uma tendência de aumento do número de registros de 
programa de computador e o período de isolamento social resultou em aumento desse 
número e uma retomada do número de pedidos de patentes de invenção que vinha 
decrescendo nos úl�mos anos.

Hotel de projetos tecnológicos do IFBA

As ações voltadas para o programa Ins�tucional Hotel de Projetos Tecnológicos (HP) 
do IFBA �veram, ainda, uma fase presencial nos úl�mos dias de trabalho presencial no 
âmbito do IFBA, entre elas a Formação de Mul�plicadores com servidores(as) do IFBA para 
capacitá-los(as) a atuar junto aos(às) estudantes nas etapas futuras de implementação do 
HP-2020. 

Com o início do trabalho remoto, apenas ações remotas foram possíveis em relação 
ao Programa, dentre elas, destacam-se: 

 
 Dentre as principais ações, projetos, editais e eventos realizados em 2020 pela 
equipe da PRPGI, vale destacar também: 

AÇÃO POR QUE É IMPORTANTE

Edital “Uma Ideia na Cabeça, 
Uma Inovação na Mão – 2020” 
( ) Edital Nº 26/2020/PRPGI/IFBA
- Prêmio para Ideias Inovadoras!

O Edital Uma Ideia na cabeça, uma Inovação na Mão – 2020, que está 
em andamento, vai premiar estudantes, docentes e técnicos(as) com 
prêmios que vão de 400 a 4 mil reais. O obje�vo é fomentar o
pensamento e as ideias inovadoras que possam vir a ser desenvolvidas 
no âmbito de outros programas/projetos do IFBA.

O Edital nº 12/2020/PRPGI/IFBA cons�tuiu o apoio à criação dos 
Laboratórios IFMaker no IFBA em consonância com o Edital nº 35/2020 
(Setec/MEC) - Edital para seleção de projetos voltados à criação dos 
Laboratórios IFMaker possibilita a construção de aproximadamente 
113 laboratórios de proto�pagem em 41 ins�tuições que compõem a 
Rede Federal de Educação Profissional, Cien�fica e Tecnológica, 
entre elas, o IFBA. 

No Ins�tuto, a ação envolveu a par�cipação de 12 campi proponentes, 
e três foram selecionados, via Edital, para concorrer como proposta 
ins�tucional. A proposta ins�tucional do IFBA que concorreu 
nacionalmente ao Edital nº 35/2020 da Setec/MEC foi aprovada. 

Serão instalados laboratórios IFMaker nos campi Eunápolis, Salvador e 
Santo Amaro, que �veram seus subprojetos aprovados no 
Edital nº 12/2020/PRPGI/IFBA para seleção interna de projetos Maker. 
A proposta do campus Salvador foi feita em parceria com o campus 
Simões Filho.

Cada campus concorreu a um kit de equipamentos que irão compor 
um Lab Maker. Entre os equipamentos que compõem o kit a ser 
fornecido pelo MEC estão: kits de robó�ca e de eletrônica, impressoras 
3d, computadores, canetas 3D, cortadoras a laser e scanner 3D.

Laboratórios IFMAKER

(Edital nº 12/2020/PRPGI/IFBA)

- Reunião com equipe HP IFBA, em julho, com cerca de 35 par�cipantes para interação e 
co-construção do HP-2020/2021;
- Ações durante o Seminários de Grupos de Pesquisa do IFBA voltadas paras as ações do HP;
- Mesa Redonda dentro do I Webinário Inova IFBA;
- Implementação de uma formação voltadas aos discentes para fomentar os temas de 
empreendedorismo inovador e inovação, alinhada com os obje�vos do Programa.
Esta ação con�nua em implementação por meio da Chamada nº 05/2020/PRPGI/IFBA.

https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editais/2020/edital-no-26-2020-prpgi-ifba
https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editais/2020/chamada-no-05-2020-prpgi-ifba
https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editais/2020/chamada-no-05-2020-prpgi-ifba
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Laboratórios IFMAKER

(Edital nº 12/2020/PRPGI/IFBA)

AÇÃO POR QUE É IMPORTANTE

A ideia dos IFMakers é disseminar os princípios do ensino Maker, 
baseado em um �po de metodologia a�va denominada Aprendizagem 
Baseada em Projetos, que tem o(a) estudante como protagonista no 
processo de ensino-aprendizagem

Oficinas de Educação 4.0

Edital nº 13/2020/PRPGI/IFBA – apoio à implementação de Oficinas 

de Educação 4.0: O Edital viabilizou a par�cipação do IFBA com 

proposta ins�tucional frente ao Edital nº 02/2020 – IFES. Também 

neste Edital, o IFBA foi contemplado integralmente. A proposta 

ins�tucional está em processo de implementação.

Empreendedorismo
Inovador

Iniciação Tecnológica 
com Foco na Economia 4.0

Webinário Inova IFBA: 
Inovação, Tecnologia e 
Empreendedorismo 
Horizontes Pós Pandemia

O Edital nº 15/2020/PRPGI/IFBA contemplou a seleção de propostas

à implementação do empreendedorismo inovador. O Edital viabilizou

a par�cipação do IFBA com proposta ins�tucional frente ao 

Edital nº 05/2020 – IFES. Das três propostas enviadas pelo IFBA, 

duas foram contempladas, nas áreas de Serviços 4.0 e Indústria 4.0, 

e estão em processo de implementação. 

O Dinov promoveu o  de apoio à Edital nº 17/2020/PRPGI/IFBA

iniciação tecnológica com foco na Economia 4.0. O Edital viabilizou 

a par�cipação do IFBA com proposta ins�tucional frente ao 

Edital nº 03/2020 – IFES. Das duas propostas enviadas pelo IFBA, 

uma foi aprovada e está em processo de implementação.

O primeiro evento ins�tucional de inovação, que foi aberto aos 

públicos interno e externo, aconteceu de forma virtual em setembro 

(dias 9 e 10; 17 e 18). Foram discu�das em mesas redondas temá�cas

 importantes para as ações do Departamento, entre elas o 

“empreendedorismo inovador” e as perspec�vas e oportunidades no 

pós-pandemia, as experiências do Hotel de Projetos do IFBA, a 

ins�tucionalização da Polí�ca de Inovação no IFBA e atuação do 

NIT/DINOV, entre outras. 

EDFIBA

 Em atendimento ao plano de metas da Editora do IFBA (EDIFBA), para 2020, foram 
feitas ações importantes, dentre elas, merecem destaque:

 

 

- Recomposição do Comitê Execu�vo das publicações cien�ficas e tecnológicas do IFBA;

 - Edital de apoio a publicação de obras pela EDIFBA;

 - Mudança no formato de avaliação das obras pelo Conselho Editorial, com a u�lização de
formulários e baremas próprios;

 - Reestruturação da equipe de trabalho na EDIFBA no auxílio do processo editorial na Editora;

 - Regularização do contrato junto à Associação Brasileira de Editores Cien�ficos (ABEC) na 
manutenção da associação do IFBA, com garan�as de emissão de Iden�ficador Digital (DOI)
assegurando a auten�cidade em suas publicações periódicas;

- Colaboração com informações para o Edital de publicação de obras ins�tucionais de diversos
setores do IFBA;

 - Par�cipação do grupo de trabalho no FORPOG entre os IFs que possuem editoras 
na Rede Federal ;

 - Par�cipação do ENIDIF 2020 (Encontro dos Editores dos Ifs);

 - Reordenamento dos periódicos cien�ficos ins�tucionais do IFBA.

https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editais/2020/edital-no-13-2020-prpgi-ifba
https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editais/2020/edital-no-15-2020-prpgi-ifba
https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editais/2020/edital-no-17-2020-prpgi-ifba
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Entre janeiro e novembro de 2020, o Comitê de É�ca em Pesquisa do IFBA (CEP-
IFBA), realizou 21 reuniões do colegiado, sendo 15 ordinárias e seis extraordinárias. As 
quatro primeiras reuniões do CEP-IFBA, em 2020, foram presenciais, mas as demais foram 
realizadas virtualmente, por meio de webconferência, na Rede Nacional de Pesquisa (RNP) - 
seguindo as orientações de proteção à saúde da Comissão Nacional de É�ca em Pesquisa 
(Conep) e da gestão do IFBA, devido à pandemia do novo coronavírus. 

Durante o período citado foram analisados 115 protocolos, no primeiro semestre. 
Até a reunião do dia 13 d novembro, foram analisados 119 protocolos, neste segundo 
semestre.  Além da emissão de pareceres deliberados nas reuniões de colegiado, a 
coordenação e a secretaria do CEP-IFBA mantêm o atendimento aos pesquisadores de modo 
virtual, por e-mail, aplica�vo de mensagens e telefone.

O CEP-IFBA manteve as suas ações educa�vas para pesquisadores e membros do 
colegiado, seguindo as orientações de segurança à saúde. Membros �tulares e suplentes do 
Comitê par�ciparam de diversos eventos, como ciclo de debates, fóruns, workshops de 
Comitês de É�ca em Pesquisa e cursos virtuais de capacitação promovidos pela Conep. 

COMBATE À COVID-19 E PLANO DE CONTINGÊNCIA 

A equipe da PRPGI contribuiu com a execução dos editais de apoio às ações de 
combate ao COVID-19, em parceria com a Proex. A ação subsidiou vários projetos nos campi 
do IFBA e aportou recursos da ordem de R$ 471.500,00. 

A elaboração do Plano de Con�ngência do IFBA, de ações de enfrentamento à 
pandemia, também contou com a par�cipação da PRPGI. Esse foi um resultado ins�tucional 
importante construído com a par�cipação de todos os setores do Ins�tuto, através de 
debates que envolveram toda a comunidade.  

“Embora o ano tenha sido marcado por desafios inéditos na história do IFBA, entendemos que o saldo 
anual foi muito posi�vo. Os desafios ainda são enormes e estão longe de terminar. A retomada da 
condição de saúde aguardada pela comunidade mundial, em um futuro pós pandemia, proporcionará 
novos horizontes a serem superados. Nesse sen�do, a PRPGI, em conjunto com os(as) demais 
gestores(as), não medirá esforços para levar a frente a consolidação do projeto de trabalho 
encaminhado pela comunidade do IFBA até o final do ano de 2023”. Jancarlos Lapa – Pró-Reitor de 
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
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Módulo 4 
ADMINISTRAÇÃO 

 Administração e Planejamento em 2020

 

 

Grandes desafios marcaram o ano de 2020. Além da complexidade envolvida no 
processo de dar início à implementação de uma nova gestão, os acontecimentos, 
imprevisíveis até nas mais eficientes análises de riscos, demandaram adaptação ao trabalho 
remoto e às alterações norma�vas que impactaram, sobretudo, os contratos administra�vos 
e o orçamento.

Contudo, foi possível a realização de um expressivo conjunto de realizações da 
equipe da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento (Proap). São apresentadas a seguir 
algumas dessas ações de forma bastante sucinta - conscientes de que seria impossível 
resumir em poucas páginas todo o trabalho realizado pela equipe da Proap, nem tampouco 
discorrer sobre os efeitos destas realizações para a comunidade do IFBA.

"A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada
 e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 

cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas 
e a obediência a limites e condições [...]” 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Art.1.
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GESTÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A Proap iniciou 2020 atuando fortemente sobre a racionalização dos contratos 
administra�vos do IFBA. Eles representam a maior parte das despesas da Ins�tuição. 

O orçamento de 2020 não atendeu às necessidades de inves�mentos do IFBA, ou 
seja, não havia recursos suficientes para compra de equipamentos ou realização de novas 
obras. 

Havia ínfimos R$ 1,9 milhão no ano de 2020 para atender a toda a estrutura do IFBA. 
O recurso foi reservado para situações de emergência – a exemplo de aquisições e medidas 
de enfrentamento da pandemia da Covid-19 e da viabilização da infraestrutura necessária 
para assegurar a implementação das A�vidades de Ensino Não Presenciais Emergenciais 
(AENPE). Com este recurso foram adquiridos 2250 tablets, em tempo recorde, e com preços 
abaixo do mercado, com o apoio da equipe da Diretoria de Gestão Administrava e 
Planejamento (DGAP) e Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI) e um novo 
datacenter no valor total de 1,2 milhão está sendo adquirido para melhoria dos serviços de 
TI. 

Para suprir a necessidade de inves�mento, fizemos a reavaliação das despesas em 
todo o IFBA em função da suspensão das a�vidades presenciais. O obje�vo foi es�mar a 
economia de gastos como energia, água, impressões etc. Uma vez quan�ficada a economia, 
foi solicitado alteração do orçamento para que esses valores fossem usados em 
inves�mentos, o que gerou incremento no orçamento de inves�mentos de R$ 5 milhões.  
Com essa conquista, está sendo possível equipar o Ins�tuto e os(as) estudantes para as 
a�vidades não presenciais, além de contribuir para melhores condições de ensino e de 
trabalho para os(as) servidores(as) no momento em que for possível retomar as a�vidades 
presenciais no IFBA. 
 

Ainda na esfera orçamentária, foi monitorada, durante todo o ano de 2020, a 
execução do orçamento (se os recursos estavam sendo efe�vamente u�lizados) nos campi e 
na Reitoria, divulgando os percentuais, orientando os gestores (com apoio da equipe da 
Diretoria de Gestão Contábil, Orçamento e Financeira (Dgcof)) e discu�ndo estratégias para 
que os recursos da educação - já tão escassos e alvos de frequentes reduções - fossem 
efe�vamente aplicados, como é o caso dos recursos da assistência social. 

Em 2020, o i�a recebeu apenas R$ 1,9 milhão para inves�mentos em toda a estrutura do ins�tuto. 
O recurso, ínfimo, foi reservado para situações de emergência. 

Gestão financeira: com a reavaliação das despesas globais do Ins�tuto foi ob�da uma economia 
de R$ 5 milhões. Os recursos foram direcionados para inves�mentos no IFBA. 

Foram adquiridos 2250 tablets - em tempo recorde, e com preços abaixo do mercado. 
Outros equipamentos estão em licitação. Um novo datacenter está sendo adquirido para melhoria 
dos serviços de TI e suporte à demanda por tecnologia no trabalho remoto.
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Nesse sen�do, recursos cuja u�lização por algumas unidades gestoras estava 
prevista apenas para 2021, com o possível retorno das a�vidades presenciais, foram 
direcionados para auxiliar os(as) estudantes a minimizar as dificuldades impostas ou 
agravadas pelo contexto de pandemia, com a doação de cestas básicas, bolsas-auxílio para 
acesso à tecnologia, chips e tablets.

GESTÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Na gestão dos contratos administra�vos, foram corrigidos erros no faturamento do 
maior contrato do IFBA - rela�vo aos serviços de vigilância - reduzindo o valor do contrato em 
R$ 884.117,04.

Aplicou-se multa de mais de R$ 2 milhões contra a Unimed Norte Nordeste, por 
descumprimento contratual, aplicando também a suspensão da empresa para licitar com o 
IFBA. O problema já se arrastava há anos, sem solução. Suspendeu-se pagamentos de faturas 
que somaram aproximadamente R$ 1,6 milhão de reais.

Somente em outubro e novembro de 2020, e com o apoio da DGP, devolveu-se R$ 
1.2 milhão de reais aos servidores e aposentados que sofriam descontos de valores 
expressivos e não �nham a prestação do serviço pela operadora de plano de saúde.

Por fim, rescindimos o contrato após realizar audiência pública e comunicar 
massivamente os usuários para que migrassem de plano por e-mail, comunicados no site, 
carta com AR (aviso de recebimento).

Em 2020, a redução do valor do maior contrato do IFBA gerou economia superior a R$ 880 mil 

Figura 05: Aquisição e Distribuição dos tablets aos campi.Figura 04: Cestas Básicas

Foi realizada a devolução de R$ 1.180.007,57 aos(às) servidores(as) e aposentados(as) do IFBA  

cujos vencimentos sofriam descontos de valores expressivos e não �nham a prestação do serviço 

pela UNIMED.
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NEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS COM EMPRESAS TERCEIRIZADAS

Com a definição sobre o não retorno às a�vidades presenciais em 2020, estudamos 
as possibilidades de redução dos contratos de mão-de-obra, sem demissão de trabalhadores 
ou perda salarial. Negociamos com as empresas terceirizadas e, com a u�lização do 
Programa de Preservação do Emprego, do Governo Federal, conseguimos reduções dos 
contratos em percentuais que variaram entre 25% e 50%, o que gerou uma economia de mais 
de 700 mil reais.

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

Foram realizados encontros com as diretorias administra�vas dos campi para aliar 
estratégias relacionadas às compras para enfrentamento da Covid-19, aos índices de 
execução do orçamento, estratégias de redução de despesas, redução de contratos de mão-
de-obra sem demissão de trabalhadores(as).

Foi realizada a I Reunião de Coordenadores de Patrimônio do IFBA. 

Contratou-se uma empresa especializada para fazer o inventário patrimonial do 
âmbito do IFBA, corrigir erros históricos e fornecer os dados necessários para a implantação 
do Sistema Integrado de Administração de Serviços (SIADS).

Anecipou-se as compras da Reitoria para o mês de agosto, com portaria e 
cronograma, garan�ndo o planejamento e evitando o acúmulo no final do ano. 

Começaram as trata�vas para migrar o Plano de Metas Ins�tucional (PMI) para o 
SUAP.

REALIZAÇÕES DAS ÁREAS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

 Gestão da execução dos orçamentos da Reitoria e dos campi ainda não 
descentralizados (Euclides da Cunha, Lauro de Freitas e Ubaitaba) .

 Gestão da execução dos orçamentos do Polo de Inovação Salvador (PIS) e dos Centros 
Tecnológicos de Referência (Camacã, Campo Formoso, Casa Nova, Ita�m, Jaguaquara, 
Monte Santo e São Desidério).

Execução da Ação 20RL- Custeio - Até 25/11/2020
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Prestação de Contas dos TED's, Convênios, Portarias e demais Termos 
compactuados na Reitoria.

Orientação sobre o recolhimento de tributos no Sistema Integrado de Finanças 
Públicas (Siafi),  Restos a Pagar – Editais e Projetos.

Colaboração do Plano de Dados Abertos da Proap.

Par�cipação na Comissão da Assistência Estudan�l para elaboração da Resolução 
de Auxílio Digital Emergencial.

Acompanhamento da execução e prestação de Contas dos TED's, Convênios, 
Portarias e demais Termos compactuados na Reitoria e nos outros campi do IFBA.

O Departamento de Contabilidade realizou a�vidades de execução, 
acompanhamento e encerramento mensal (ajuste nos balanços), trimestral e do 
encerramento anual. O departamento também realizou o Relatório das Demonstrações 
Contábeis Anual e Notas Explica�vas para publicação no site ins�tucional.

A Proap é classificada como Setorial Financeira do IFBA perante o MEC, 
responsáveis por toda a comunicação com o Ministério. Dessa forma, a Proap executa e 
desempenha o papel de orientação aos demais campi descentralizados do IFBA, no total de 
19.

TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 

 

MAIS DE 3.000 DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS EMITIDOS

- 927 Notas de Dotação – ND
- 621 Notas de Créditos - NC
- 315 Notas de Reforço de Empenhos 
- 296 Notas de Empenhos
- 144 Notas de Anulação de Empenhos
- 141 Comunica SIAFI
- 48 Alterações Orçamentárias
- 29 Notas de Cancelamento de Restos A Pagar.
- 1 Proposta Orçamentária

- Oito Termos de execução descentralizada recebidos em 2020 (SIMEC);

 - Três Termos de execução descentralizada ainda não recebidos em 2020 (SIMEC);

 - 30 Termos de execução descentralizada em executados e em acompanhamento em 2020 (SIMEC);

 - 13 Prestações de Contas de Termos de execução descentralizada encaminhadas aos órgãos 
concedentes 2020 (SIMEC);

 - Uma Tomada de Contas em 2020 (SIAFI).
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Módulo 5
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

 É tempo de Desenvolvimento Institucional na 
Prodin
 

Para as questões de es�lo, nade seguindo a correnteza; 

nas questões de princípio, seja sólido como uma rocha.

Thomas Jefferson

 
 

 

O ano de 2020 foi marcado pelo início de uma nova gestão no IFBA. Antes da posse 
da professora Luzia Mota, eleita legi�mamente para ocupar o cargo máximo da Ins�tuição, 
ela reuniu um grupo de servidoras e servidores para realizar o processo de transição da 
gestão, princípio democrá�co inques�onável. Diante da nega�va, o grupo não se abateu. 
Assim, houve esforço e dedicação para estudar e aprender com outras experiências de 
desenvolvimento ins�tucional na Rede Federal. Não se cogitou retroceder. 

O começo do novo projeto também foi marcado por dois grandes desafios. Além 
das dificuldades enfrentadas no complexo processo até a nomeação da nova reitora, a 
superação de um processo de transição conturbado também marcou os primeiros meses de 
gestão. De outro lado, e não menos importante, o enfrentamento inédito de uma crise 
pandêmica global proporcionou ao novo corpo dirigente seu primeiro grande teste, frente à 
condução da Ins�tuição. Este úl�mo desafio foi e tem sido enfrentado e superado com 
dedicação, seriedade e muito trabalho. As medidas e decisões são tomadas pela gestão a 
par�r da escuta e do debate cole�vo com os órgãos colegiados e o diálogo estabelecido com 
a comunidade, em audiências públicas realizadas para ouvi-la. 

Nas próximas páginas será apresentado um balanço das ações desenvolvidas no 
âmbito da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Ins�tucional (Prodin) neste primeiro ano de 
trabalho do novo grupo dirigente, que demarca um novo posicionamento para a Pró-
Reitoria e o necessário alinhar com seu propósito maior: o desenvolvimento ins�tucional!
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OBRAS E INFRAESTRUTURA

Apesar do contexto da pandemia da Covid-19, foi desenvolvido um relevante 
conjunto de ações nesse primeiro ano de gestão. As obras não pararam e a equipe seguiu 
com o pé na estrada, ao mesmo tempo em que atuou preservando a segurança de todos 
e todas: 

Conclusão das Obras dos CTRs de São Desidério e Monte Santo

As obras do CTR de São Desidério e Monte Santo foram concluídas. Durante a 
execução dos projetos, foram iden�ficadas necessidades de ajustes e negociação com 
fornecedores para que o IFBA entregasse à sociedade novos equipamentos com o nível 
de qualidade que a Bahia merece.

Usinas Fotovoltaicas

A Prodin desenvolveu o projeto para a instalação de usinas fotovoltaicas em 
nove campi, modernizando, assim, sua infraestrutura e garan�ndo a redução com o 
consumo de energia. A primeira etapa foi iniciada nos campi Barreiras e Salvador. Nas 
próximas etapas, serão contemplados os campi Brumado, Euclides, Irecê, Jacobina, 
Jequié, Juazeiro e Santo Amaro.

Figura 09: Centro Tecnológico de Referência São Desiderio Figura 10: Centro Tecnológico de Referência São Desiderio 

Figura 11: Figura 12: Usina Fotovoltaica
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Realização de Estudos e Laudo Técnico do Prédio da Reitoria
	

O prédio da Reitoria também passou por análise da equipe técnica da Prodin. 
Este conjunto arquitetônico foi tombado pelo Ins�tuto do Patrimônio Ar�s�co e Cultura 
da Bahia (IPAC) em 2009. Importante símbolo da Bahia e do IFBA, o prédio foi encontrado 
com sérios problemas estruturais. Foi elaborado um Laudo Técnico que demonstra o 
tempo sem manutenção nas instalações e estruturas da edificação. O projeto de 
recuperação é emergencial e está pronto.

Manutenção Predial

Criação de Grupos de Trabalhos (GT) com técnicos da Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento Ins�tucional e Infraestrutura (Prodin) e servidores nos Campi para 
responder as demandas relacionadas com as manutenções prediais. Um exemplo de 
manutenção, trata-se do prédio da Reitoria que passou por análise técnica dos 
engenheiros e arquitetos da Prodin que constatou a necessidade urgente de 
recuperação estrutural. Este conjunto arquitetônico foi tombado pelo Ins�tuto do 
Patrimônio Ar�s�co e Cultural (IPAC) em 2009. Foi elaborado um Laudo Técnico que 
demonstrou a falta de manutenção ao longo de anos e o processo de degradação dos 
seus elementos estruturais (laje, viga e pilares). O projeto de recuperação está pronto e 
devido a gravidade na estrutura do prédio sua execução torna-se emergencial.

Figura 06: Vista principal da fachada Sudeste.

Figura 07: Presença excessiva de colônia de fungos em regiões do
topo do pilar no 1º andar

Figura 08: Presença excessiva de colônia de fungos em regiões do
topo do pilar no 1º andar
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Figura 09: Presença excessiva de colônia de fungos em regiões do
topo do pilar no 1º andar

Figura 10  1º andar - Presença de vegetação parasitárias nascendo a 
par�r das falhas do pilar

Figura 11: Laje do térreo - Armaduras expostas. Em intervenção
anterior, foi aplicado inibidor de corrosão da maneira inadequada.

Figura 12: Laje do térreo - Armaduras expostas. Em intervenção
anterior, foi aplicado inibidor de corrosão da maneira inadequada.

Figura 13: Laje do térreo - Armaduras expostas. Em intervenção
anterior, foi aplicado inibidor de corrosão da maneira inadequada.

Figura 14: Laje do térreo - Armaduras expostas. Em intervenção
anterior, foi aplicado inibidor de corrosão da maneira inadequada.

Figura 15: V2 térreo - Verificação do diâmetro residual da 
armadura longitudinal da viga após o mecanismo de corrosão. Figura 16: V2 térreo - Detalhe da figura 15.
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Figura 17: V2 térreo - Verificação do diâmetro residual da 
armadura transversal (estribo) da viga após o mecanismo de
corrosão.

Figura 18: V2 térreo - Verificação do diâmetro residual da armadura
transversal (estribo) da viga após o mecanismo de corrosão. 
Estribo rompido.

Figura 19: Vista principal externa da sala 04 - Reservatório

Figura 20 - Detalhe Figura 21 - Detalhe
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Figura 22: Fissuração generalizada em viga biodeterioração do
concreto, risco de desprendimento volumétrico da camada de
cobrimento e ruptura da viga. Figura 23 - Detalhe da figura 22

Campus Avançado de Jaguaquara e Campo Formoso

 A execução das intervenções teve con�nuidade em ritmo pleno e as obras estão 
bem avançadas com cerca de 90% de conclusão.

Figura 24: Construção Campo Formoso

Figura 25: Construção Campo Formoso
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Figura 28: Campus Avançado de Jaguaquara Figura 29: Campus Avançado de Jaguaquara

Figura 30: Campus Avançado de Jaguaquara Figura 31: Campus Avançado de Jaguaquara

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Um novo olhar foi lançado sobre o desenvolvimento ins�tucional no IFBA. 
Primeiro foi realizado um diagnós�co do Departamento, iden�ficado o potencial da 
equipe de servidores(as) e um resgate da importância e da autoes�ma das pessoas, 
elemento imprescindível para a valorização e o bem-estar dos(as) servidores(as), como 
também para a humanização das relações interpessoais no ambiente de trabalho. 

Plano de Integridade 

Em janeiro de 2020, a nova gestão constatou fatos e situações que fragilizavam 
ins�tucionalmente o IFBA. A ins�tuição estava inadimplente com os principais órgãos de 
controle externo. Houve reunião com a CGU (Controladoria Geral da União) tendo a 
favor do IFBA o compromisso com a transparência defendida no Projeto do IFBA MAIS 
HUMANO. A equipe se apresentou, solicitou apoio técnico e assumiu o compromisso 

Figura 26: Construção Campo Formoso Figura 27: Construção Campo Formoso 
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junto à CGU de que o IFBA entregaria seu primeiro  no dia 15 de Plano de Integridade
outubro de 2020. O acordo foi cumprido e na data estabelecida, o Plano foi entregue. 
Agora, a comunidade interna tem um importante instrumento para reduzir riscos para a 
transparência e a integridade das ações no IFBA. Todos os riscos elencados são 
importantes, mas, sobretudo, a gestão ressalta o compromisso assumido de tratar os 
riscos relacionados a situações de racismo ins�tucional e assédio sexual. O IFBA não 
comporta mais esse �po de prá�ca na ins�tuição!

Plano de Dados Abertos

Outro instrumento importante é o Plano de Dados Abertos (PDA). Exigência 
legal desde 2016, o IFBA nunca havia apresentado seu Plano a comunidade interna e aos 
órgãos de controle externo. O PDA é o principal instrumento de transparência a�va. O 
IFBA entrega no mês de dezembro de 2020 o seu primeiro Plano de Dados Abertos. Foi 
um dos grandes desafios deste ano, pois é um instrumento que envolve todas as Pró-
Reitorias e Diretorias Sistêmicas do Ins�tuto, em uma construção cole�va que reflete o 
compromisso com a é�ca e a transparência pública.

Fluxo de Controle de Nepo�smo e Fluxo de Conflito de Interesses

 Elaborados em parceria com a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), esses dois 
fluxos são igualmente importantes e fazem parte do Painel de Integridade da CGU. No 
início do ano, o Ins�tuto também não contava com os instrumentos. A entrega desses 
Fluxos coloca o IFBA entre as ins�tuições que possuem o status de cumprimento de 
100% do Painel da Integridade. É um marco histórico na ins�tuição.

Elaboração do Fluxo para a eleição dos Conselhos de Campus 

 Compreendendo as dificuldades em função da pandemia da Covid-19 e o fato de 
a maioria dos(as) Diretores(as) Gerais de campus também terem assumido a gestão em 
janeiro de 2020, a DDI e a Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI), em 
parceria, realizaram as ações para garan�r as eleições do Conselhos em 13 campi do 
IFBA. O Conselho de Campus é um dos órgãos colegiados do Ins�tuto. No início de 2020,  
em cerca de 60% dos 22 campi, essa instância estava ina�va ou inexis�a. 

Elaboração de Estudos Sócioeconômicos e levantamento de vocações regionais dos 
seis Centros Tecnológicos de Referência (Camacã, Campo Formoso, Casa Nova, Ita�m, 
Monte Santo e São Desidério)

 A construção dos Centros Tecnológicos de Referência (CTRs) foram iniciadas na 
gestão anterior do IFBA, sem a realização de nenhum estudo técnico para tal. Assim, foi 
formada uma comissão de trabalho que precisou atuar intensamente para realizar 
diagnós�cos das regiões e apresentar propostas para a implantação dos CTRs. O grupo 
precisou trabalhar em tempo recorde para suprir tamanha lacuna, algo impensável para 
a gestão pública. O planejamento realizado será encaminhado para a SETEC/MEC.

Gestão do Serviço de Atendimento ao Cidadão (e-SIC e Fala.BR)

 A gestão do SIC (atual Fala.BR) também foi dinamizada, tornou-se ágil e efe�va, 
garan�ndo indicadores relevantes para o IFBA. O Ins�tuto deixou de ocupar a 
desconfortável posição de segundo pior órgão em tempo de resposta ao cidadão para 
alcançar o nível sem omissões no Sistema. 

https://portal.ifba.edu.br/acesso-a-informacao/plano-de-integridade-1/plano-de-integridade-ifba-2020-2022.pdf/view
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TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA DO IFBA ANALISANDO POR ANO - EM DIAS
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Módulo 6 
GESTÃO DE PESSOAS 

 Gestão de Pessoas no ano de 2020 - Desafios e 
Inovações

“A definição convencional de gestão é ter o trabalho 
feito pelas pessoas, mas a real definição de gestão 

é desenvolver as pessoas por meio do trabalho.” 
Agha Hasan Abedi

 

 

No ano em que todo o planeta sofreu os impactos da nova realidade que se 
configurou subitamente com a pandemia da Covid-19, o mundo do trabalho teve que se 
reestruturar de forma emergencial. Em virtude do contexto de pandemia, ferramentas e 
métodos até então incipientes precisaram ser compreendidos e incorporados tanto na 
inicia�va privada quanto no serviço público. Para preservar a saúde de estudantes, 
servidores(as) e da comunidade, o IFBA teve que procurar soluções rápidas (e seguras) para 
enfrentar a situação, não só com a suspensão das a�vidades presenciais, mas 
desenvolvendo contextos para que servidoras e servidores pudessem dispor de meios e 
condições necessárias para dar con�nuidade às suas a�vidades.

Em meio ao contexto de isolamento social para conter a propagação da doença, a 
opção do trabalho remoto foi adotada como alterna�va para possibilitar a con�nuidade das 
a�vidades desenvolvidas pelos(as) servidores(as) imprescindíveis ao funcionamento do 
IFBA. 

Uma nova realidade se impôs com todas as peculiaridades dessa nova maneira de 
trabalhar, o que revelou a necessidade de maior domínio para o uso de ferramentas e 
métodos de trabalho até então u�lizados de forma gradual, como as ferramentas de 
videoconferência e compar�lhamento de documentos. 

Além das novas formas de organização do trabalho, o contexto do enfrentamento à 
pandemia deu contornos mais ní�dos à necessidade de capacitação do quadro de 
servidores(as), como também exigiu a adoção de novos procedimentos para contratação e 
ingresso de pessoal. O processo de adequação da forma de execução dos trabalhos - com 
segurança jurídica para  servidores(as) e comunidade  -  exigiu que o IFBA disponibilizasse 
ferramentas para o registro do Plano de A�vidades dos servidores no SUAP, adotasse prá�cas 
como a concessão de  emprés�mo de equipamentos e emi�sse norma�vas para orientar e 
regulamentar as condições para o desenvolvimento das a�vidades e a con�nuidade do 
funcionamento da ins�tuição.



Além de voltar-se para essa nova modalidade de trabalho na ins�tuição, a área de 
gestão de pessoas prosseguiu na prestação de serviços que lhe são inerentes, como o 
processamento do cadastro e o pagamento de servidores(as), aposentados(as) e 
pensionistas, os processos de avaliação e prestação de bene�cios e o cuidado ao 
atendimento psicossocial a colaboradores(as) e aposentados(as). 

A gestão de pessoas também trouxe novos marcos norma�vos no ano de 2020. A 
padronização de fluxos de movimentação de pessoal e a ins�tuição de uma nova resolução 
acerca da polí�ca de desenvolvimento de pessoal são talvez os dois principais exemplos de 
marcos norma�vos que terão impacto no IFBA, aumentando a transparência e 
implementando critérios equânimes para a movimentação, capacitação e qualificação 
dos(as) servidores(as) da ins�tuição.
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A seguir, é apresentado um resumo das principais ações da equipe da Diretoria de 
Gestão de Pessoas (DGP) - e dos seus departamentos e coordenações - que foram efetuadas 
durante o ano de 2020 no IFBA.

AÇÕES DE APOIO ÀS APOSENTADAS E AOS APOSENTADOS

Ante as consequências gravosas advindas da pandemia, foi iden�ficada a 
necessidade urgente de acolhimento e apoio às e aos aposentadas (os), sobretudo a fim de 
reforçar os laços de solidariedade àqueles que contribuíram e par�lharam uma jornada de 
vida com a Ins�tuição. , foram contatadas 503 pessoas, dentre as quais, até então, 282 
colaboraram com a pesquisa. Destas, 7,8% afirmaram necessitar de apoio econômico 
enquanto 5% demonstraram desejar apoio psicológico e 2,1%, emocional. Quanto ao perfil 
das pessoas aposentadas, constatou-se que: a faixa etária varia de 31 a 100 anos, tendo a 
maioria entre 71 e 80. O grupo é formado por 44,3% de docentes, 32,3% de técnicos 
administra�vos em educação e 5,7% não informaram a categoria a que pertenciam.

A par�r disto, a DGP, junto ao Departamento de Qualidade de Vida (Dequav) 
elaborou inicia�vas de contato e apoio dentre as quais o programa de atenção voltado aos 
servidores aposentados. No mês de maio, os aposentados foram contatados por uma 
equipe coordenada pelo Dequav, através de ligações telefônicas onde foi possível mapear 
àqueles servidores em situação de vulnerabilidade social e suas necessidades. Foi então 
elaborado cronograma de recebimento das doações. 

Destacamos ainda a realização do Projeto 'A�v-idade: Conexão, Inclusão e 
Acolhimento aos Aposentados em Tempo de Pandemia', elaborado pelo Departamento de 
Ações Culturais, Esporte e Lazer (Dacel) e o Núcleo de Produção Digital (NPD), vinculados à 
Pró-Reitoria de Extensão (Proex), em parceria com o Departamento de Qualidade de Vida 
(Dequav). Com o obje�vo de promover o acolhimento e qualidade de vida dos(as) 
aposentados(as) do IFBA e pessoas idosas, a par�r da interação social virtual, o projeto 
consis�u em uma das frentes de enfrentamento à pandemia, atuando junto aos servidores 
aposentados, com a realização de lives especializadas voltadas para o público idoso e 
aposentado, dentre as quais destacamos a live: "Saúde Mental do Aposentado em Tempo de 
Pandemia".

PLANO DE CONTINGÊNCIA

Em 26 de agosto de 2020, foi aprovada a Resolução nº 20, do Consup, que ins�tuiu o 
Plano de Con�ngência Ins�tucional do Ins�tuto Federal da Bahia Frente à Pandemia do Sars-
Cov-2 (Coronavírus). A DGP teve atuação marcante no eixo de saúde e segurança do 
trabalho, que prevê uma série de medidas para resguardar a segurança sanitária de todos 
aqueles que frequentam a ins�tuição, bem como no eixo gestão de pessoas, no qual são 
estabelecidas diretrizes e medidas necessárias para um retorno mais seguro à a�vidade 
presencial. 
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ASSESSORIA AOS CAMPI

 A DGP, o Departamento de Qualidade de Vida (Dequav) e a Coordenação de 
Higiene e Segurança do Trabalho (Coset) têm atuado no auxílio e orientações aos campi no 
Plano de Con�ngência, de forma garan�r a uniformidade, clareza e adoção das diretrizes 
previstas para um trabalho seguro em meio ao ambiente de pandemia.

ASSESSORIA À AQUISIÇÃO DOS INSUMOS PÓS-RETOMADA

Para promover um retorno seguro às a�vidades presenciais, é necessária a 
aquisição de insumos e equipamentos de proteção para servidores(as), estudantes e 
visitantes. A Coset tem prestado assessoria para aquisição desse material não só para 
Reitoria, mas a todos os 22 campi da ins�tuição.

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Com a pandemia da Covid-19, a Coordenação de Atendimento Psicossocial (Copsi) 
tem registrado e efetuado um número maior de atendimentos de servidores(as) a�vos(as). 
Além disso, em 2020 foi iniciado o Projeto de Atenção Psicossocial a servidores(as) 
aposentados(as) do IFBA, em virtude da demanda iden�ficada a este público no período 
pandêmico.

CONVOCAÇÃO E POSSE DE SERVIDORES

O processo de comunicação e convocação de candidatos aprovados em concurso 
público no IFBA sempre envolveu o comparecimento dos(as) futuros(as) servidores(as) de 
forma presencial, especialmente para entrega de documentos necessários à sua posse em 
cargo público. O Departamento de Desenvolvimento e Movimentação de Pessoas (Demp) 
e a Coordenação de Movimentação de Pessoal (Comop) desenvolveram um protocolo para 
que toda a comunicação, recebimento de documentação e a posse de novos servidores 
possam se dar de forma totalmente virtual, reduzindo a exposição a riscos para a equipe da 
DGP e candidatos(as).

CONTRATAÇÃO DE SUBSTITUTOS

De forma similar à convocação e posse de efe�vos, o DEMP e Coordenação de 
Contratação Temporária (Cotemp) estabeleceram protocolo a ser seguido para a 
convocação, recebimento de documentos, elaboração e assinatura de contratos de 
professores subs�tutos de forma remota. A Cotemp também apresentou o fluxo aos setores 
de gestão de pessoas dos campi, que também par�cipam do procedimento de contratação 
desses profissionais.

CELERIDADE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS TAES 

Em virtude de dificuldades iden�ficadas no preenchimento e realização de 
avaliação de desempenho dos técnicos-administra�vos do IFBA, o Demp e a Coordenação 
de Gestão de Desempenho (Coged) solicitaram o cancelamento da segunda etapa de 
avaliação de desempenho do ano de 2020 dos TAE, aprovado pelo Consup no final do mês de 
novembro. A medida permi�u que os processos de progressão seguissem sua instrução 
apenas com o preenchimento da primeira etapa de avalição, assegurando que os técnicos 
aprovados ob�vessem a concessão do seu bene�cio de forma mais célere. 
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Mas nem só de enfrentamento à pandemia foi escrita a história de realizações da 
Diretoria em 2020. A equipe da DGP esteve envolvida e induziu várias ações estratégicas para 
o IFBA ao longo do ano. Apresentamos a seguir algumas das mais relevantes:

DESCENTRALIZAÇÃO

Entre os dias 28 de outubro e 6 de novembro de 2020, o IFBA promoveu a I Jornada 
de Gestão de Pessoas com a finalidade de intensificar a aproximação entre os(as) 
servidores(as) da DGP e da Gestão de Pessoas dos campi. O evento contou com convidados 
da área de outros Ins�tutos Federais que compar�lharam suas experiências e trataram de 
temas com foco na melhoria dos serviços prestados pela área de Gestão de Pessoas. Além 
disso, houve momentos de diálogo entre a DGP e os setores, quando se discu�u as 
necessidades de melhorias e a descentralização de a�vidades para tornar a Gestão de 
Pessoas mais próxima e presente nos campi.

NOVOS FLUXOS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

Em 20 de abril de 2020, a Reitoria do IFBA ins�tuiu uma Comissão com membros do 
Demp, Comop, DGTI, Proen e Gabinete para fazer uma análise do passivo de processos de 
movimentação de pessoal da ins�tuição. Além de trabalhar nos processos an�gos, a 
comissão propôs novos fluxos de remoção e redistribuição de servidores. O documento da 
Comissão foi apresentado ao Colégio de Dirigentes (Codir), que apresentou suas 
contribuições. No dia 1º de outubro foram publicados os novos fluxos de movimentação de 
pessoal do IFBA, que têm como foco garan�r maior uniformidade e transparência na forma 
como os procedimentos de remoção e redistribuição passam a ocorrer na ins�tuição.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL (PDP)

Em 6 de julho de 2020, foi aprovado, por meio da Resolução n° 13, do Consup, o 
Plano de Desenvolvimento de Pessoas do IFBA e as novas normas e critérios para 
afastamento dos servidores para ações de desenvolvimento. Aprovado na ocasião para que 
já se permi�sse a con�nuidade das ações de capacitação e qualificação, o PDP foi aprovado 
sob condição de ser subme�do à comunidade acadêmica. O documento foi subme�do à 
consulta pública por meio de colaborações no sistema SUAP e foi realizada audiência pública 
com a par�cipação da comunidade de servidores para discussão e proposição de sugestões. 
As contribuições colhidas estão sendo sistema�zadas para envio ao Conselho para nova 
deliberação.

PDP E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 

Ante as  modificações das regras para as ações de desenvolvimento e capacitação, 
houve a necessidade de revisão e atualização dos atos norma�vos internos do IFBA, 
precisamente as resoluções 36 e 37. A DGP, em ação conjunta com Conselho Superior 
(Consup), auxiliou a relatoria do órgão colegiado na construção da Resolução nº 13 que  

50



51

ins�tuiu o Plano de Desenvolvimento de Pessoas no âmbito do FBA, estabelecendo normas 
e fixando critérios para o afastamento das/os servidoras/res para par�cipação em ações de 
desenvolvimento. Para assegurar a par�cipação das/os servidoras/res no processo, a 
comissão ins�tuída pela Portaria nº 2.464, composta por membros docentes e técnicos , 
representantes do Consup e da DGP, realizou uma Audiência pública para debater a norma, 
realizando ainda através do SUAP, Consulta Pública à comunidade sobre o conteúdo da 
Resolução, abrindo espaço para contribuições, a fim de efe�var uma construção cole�va da 
relevante norma�va. Com vistas a elaboração do PDP 2021, a DGP realizou junto à 
comunidade a coleta de demandas de capacitação, enviando ao órgão técnico para 
apreciação e manifestação.

NOVOS FLUXOS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

 Cabe ainda ressaltar a atuação da DGP, junto à comissão designada para elaborar o 
edital de remoção de fluxo con�nuo Docente e Técnico Administra�vo, com vistas a 
aprimorar, sistema�zar e modernizar os procedimentos e fluxos de remoção interna do 
nosso ins�tuto.

RESSARCIMENTO UNIMED NORTE NORDESTE

Em virtude de falhas na cobertura e na prestação de serviços por parte da Unimed 
Norte Nordeste, o IFBA efe�vou a retenção das consignações dos servidores à operadora. 
Após estudos de como fazer a devolução dos valores, a par�r da folha de outubro de 2020, a 
Coordenação de Assistência à Saúde (COAS) passou a promover o ressarcimento dos 
valores aos servidores que �veram suas consignações re�das.

AÇÕES DE INTEGRIDADE

 
Em parceria com o Departamento de Desenvolvimento Ins�tucional 

(DDI/Prodin), a DGP estabeleceu novos fluxos de prevenção ao nepo�smo e de consulta 
sobre conflito de interesse no âmbito do IFBA. Os fluxos em questão começarão a ser 
seguidos em 2021, assim como a DGP irá disponibilizar várias de suas bases de informação 
para a Polí�ca de Dados Abertos da ins�tuição.



Módulo 7 
POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ASSUNTOS ESTUDANTIS

 

O IFBA é um dos primeiros Ins�tutos Federais do Brasil a contar com uma diretoria 
de polí�cas afirma�vas, em ar�culação com as ações de assistência estudan�l. Em fevereiro 
de 2020, o Consup aprovou, por unanimidade, a criação da Diretoria Sistêmica de Polí�cas 
Afirma�vas e Assuntos Estudan�s (DPAAE). A criação da DPAAE, em março de 2020, 
representa um marco importante na história do IFBA e da atual gestão do Ins�tuto.

Em pouco mais de oito meses de existência da DPAAE, foi implementada uma série 
de ações voltadas à formulação e consolidação das polí�cas para promover as ações 
afirma�vas e enfrentar o racismo ins�tucional no IFBA. Destacam-se as ações que visam 
iden�ficar os principais desafios para a permanência e êxito de todos(as) os(as) estudantes 
do IFBA, com enfoque especial nos grupos beneficiados por programas de ações afirmavas 
para negros e negras, indígenas e povos tradicionais, como quilombolas e pessoas cm 
deficiência. Além disso, impulsionou ações na área de relações de Gênero. As ações se 
relacionam também com a Educação das Relações Étnico-raciais impulsionando melhor 
aplicação das Leis 10.639/03 e 11.645/08.
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A seguir, são apresentadas as principais realizações em 2020. 

PESQUISA COM OS(AS) ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO

A Diretoria criou instrumento específico para a aplicação de uma pesquisa com 
estudantes com deficiência, visando conhecer a realidade desses(as) discentes durante o 
período da pandemia e também coletar dados para a ins�tuição criar condições para receber 
esses estudantes no momento do retorno às a�vidades presenciais.

                      
Antes da aplicação da pesquisa, 258 estudantes com deficiência estavam 

regularmente matriculados no IFBA, mas foram recebidos 263 ques�onários respondidos - o 
número foi maior porque alguns(as) estudantes foram matriculados(as) durante o período 
da aplicação da pesquisa.

IMPLEMENTAÇÃO DO SUAP MÓDULO EDUCAÇÃO ESPECIAL/ ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)

Voltado para docentes de AEE e estudantes com deficiência, o novo módulo 
possibilita o registro no SUAP dos atendimentos da classe de AEE, assim como o 
acompanhamento do(a) estudante com deficiência ficou mais acessível. O módulo foi 
desenvolvido pela equipe técnica da DGTI em ar�culação e por solicitação da DPAAE. 

ACOMPANHAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELOS CAMPI  DO IFBA DE 
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA

 

O trabalho da comissão de planejamento, que vai beneficiar todos(as) estudantes 
com deficiência regularmente matriculados no IFBA, está em fase de conclusão, em virtude 
da necessidade de ajustes apontados pela Proap.

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE REGIMENTO DO FÓRUM DE ACESSIBILIDADE E 
INCLUSÃO DO IFBA

A DPAAE par�cipou da elaboração do documento, finalizado e encaminhado para 
avaliação das instâncias superiores.
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REVISÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFBA - REVPAE

A Comissão de compilação recebeu as propostas de todos os campi para revisão da 
Polí�ca de Assistência Estudan�l do IFBA. As contribuições encaminhadas estão sendo 
analisadas e sistema�zadas para a elaboração da minuta que será subme�da à consulta 
pública e, posteriormente, encaminhada aos órgãos superiores. A Polí�ca beneficia 
estudantes de todos os campi do Ins�tuto.

IMPLEMENTAÇÃO DO SUAP - MÓDULO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL     
                            

Uma equipe mul�profissional de todos os campi u�lizará o novo módulo do SUAP 
para realização das a�vidades relacionadas à assistência estudan�l.  Com a implementação 
do sistema, os(as) estudantes do IFBA terão acesso às ações da assistência estudan�l de 
forma mais rápida.

O novo módulo do sistema possibilitará o acompanhamento da trajetória dos(as) 
estudantes, considerando as ações e serviços ofertados, disponibilizando ferramentas 
capazes da produção de indicadores necessários para a elaboração e planejamento das 
polí�cas estudan�s e acadêmicas do IFBA, com especial atenção para estudantes co�stas.

O obje�vo é ofertar um sistema integrado de planejamento, execução, 
acompanhamento e gestão das a�vidades para as equipes que atuam na execução da 
Polí�ca de Assistência Estudan�l do IFBA, contribuindo para maior celeridade, 
uniformização e eficiência.

 

REUNIÕES COM AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E SETORES DO IFBA

Os encontros propostos como espaço de diálogo e conhecimento das categorias 
profissionais e setores do Ins�tuto foram realizados em ar�culação com a Reitoria. As 
reuniões contaram com a par�cipação de: 
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 - Assistentes Sociais

- Assistentes de alunos

- Intérpretes e tradutores de línguas de sinais

- Nutricionistas

- Pedagogos(as)

- Psicólogos(as)

- Técnicos(as) em assuntos educacionais

- Coordenação de Registros escolares e acadêmicos



Nos encontros, foi possível estabelecer espaços de diálogo entre a nova gestão do 
IFBA e os setores envolvidos nas ações de acesso, permanência e êxito dos(as) estudantes, 
com a troca de informações sobre as condições e demandas de trabalho dos(as) profissionais 
e dos setores do IFBA.  Durante as reuniões, também foi possível conhecer e dialogar sobre 
ações, projetos, a�vidades desenvolvidas pelas equipes mul�disciplinar nos campi. 

CURSO DE EXTENSÃO IALODÊ EM CASA: CURSO DE COMUNICAÇÃO E DIREITO À 
INFORMAÇÃO SOBRE GÊNERO, RAÇA, ETNIA E DIVERSIDADE SEXUAL

Curso Ialodê em casa foi coordenado pela DPAAE em parceria com a Dgcom, a UAB e 
o Gabinete. A coordenadora da formação foi a professora doutora e jornalista Cleidiana 
Ramos. 

O curso foi voltado primordialmente para profissionais que atuam na comunicação 
ins�tucional do IFBA dos 22 campi, mas também foram abertas vagas reservadas para 
gestores(as) do IFBA e comunidade. Na ação, foram inves�dos recursos da ordem de R$ 10 
mil da UAB/IFBA. Foram ofertadas 100 vagas e o curso formou 80 pessoas. Os(as) 
profissionais que atuam na comunicação ins�tucional do IFBA foram mo�vados(as) a 
construir ações em rede.

CATÁLOGO DE “MEMÓRIAS DE MULHERES NEGRAS DO IFBA” E EVENTO DE 
HOMENAGEM À 10 MULHERES NEGRAS    

                            
Dez mulheres negras (servidoras, egressas e estudantes do IFBA) foram 

homenageadas no evento de lançamento do Catálogo “Memórias de Mulheres Negras do 
IFBA”, que contou com a presença da reitora, Luzia Mota, em live aberta ao público. A ação foi 
coordenada pela DPAAE em parceria com a UAB.

          
    
MAPEAMENTO DE PESQUISADORAS E/OU ATIVISTAS SOBRE GÊNERO; 

FEMINISMOS E DIVERSIDADE SEXUAL

O mapeamento teve como principal obje�vo produzir dados quan�ta�vos sobre a 
presença de mulheres que são pesquisadoras e/ou a�vistas sobre gênero, feminismos e 
diversidade sexual na rede IFBA envolvendo docentes, TAEs e terceirizadas. Par�ciparam no 
levantamento 154 mulheres de todos os campi do IFBA.

INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO NO IFBA

Por meio de uma portaria foi criado um Grupo de Trabalho (GT) com representações 
de todos os campi. Durante mais de quatro meses, o GT trabalhou na minuta da Resolução 
que será encaminhada ainda em 2020 para o Consup. O Grupo de Trabalho conta com dois  
representantes de cada campus e com representações da DPAAE, Gabinete DGP, Proen e 
Proex. 
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I ENCONTRO DE GESTORES(AS) DE AÇÕES AFIRMATIVAS DE INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO PÚBLICO DA BAHIA SOBRE BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO

Em outubro de 2020, o IFBA par�cipou do  I Encontro de gestoras(es) de ins�tuições 
de ensino públicas do Estado da Bahia sobre seus procedimentos deheteroiden�ficação: 
Direito das(os) negras(os) e dever das ins�tuições de ensino, que reuniu 13 ins�tuições de 
ensino público do Estado da Bahia. O evento foi coordenado pela DPAAE, do IFBA, pela Pró-
Reitoria de Ações Afirma�vas e Assistência Estudan�l, da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) e pela Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Assuntos Estudan�s, da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Foi discu�da a ampliação de estratégias de atuação e 
de gestão em rede no enfrentamento às fraudes com procedimentos de heteroiden�ficação 
racial realizados pelas ins�tuições em concursos públicos e seleções, de forma a garan�r 
mais efe�vidade das cotas raciais.

O evento teve como resultados importantes a ins�tucionalização de um fórum de 
ins�tuições públicas de ensino da Bahia que apresentam cotas raciais para tratar da gestão 
de bancas de heteroiden�ficação e elaboração de um relatório sobre as discussões 
realizadas.

BAREMA DE MONITORAMENTO DA LEI N° 10.639/03 E N° 11.645/08

Em 2020, foi iniciada a construção de uma Plataforma que auxiliará os campi na 
avaliação da implementação da Lei n° 10.639/03 e n° 11.645/08. A Plataforma leva em 
consideração as diretrizes curriculares para implementação das Leis.

A , de 9 de janeiro de 2003, estabelece as diretrizes e bases da Lei n° 10.639
educação nacional, para a inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade 
da temá�ca "História e Cultura Afro-Brasileira" e do estudo “da História da África e dos 
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
polí�ca per�nentes à História do Brasil”. A , de 10 de março de 2008, altera a Lei Lei n° 11.645
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei n° 10.639.

A Plataforma beneficiará toda a comunidade ao contribuir para a implementação 
da polí�ca, sendo um importante instrumento para gestores(as) que atuam nas Diretorias de 
Ensino dos campi na implantação da Lei n° 10.639/04 e n° 11.645/08.

Implantação das Cotas Quilombolas no IFBA

Um grupo de trabalho está formulando documento para regulamentar as cotas 
quilombolas. A minuta será encaminhada ao Consup. O GT é composto por representações 
dos campi e representações de en�dades que atuam em ações para beneficiar as 
comunidades quilombolas, e impulsionado pela DPAAE, Proen e Proex – com atuação da 
equipe que faz a gestão do Processo Sele�vo (Prosel).

                  
A implantação das cotas quilombolas no IFBA beneficiará a população quilombola 

e comunidade em geral do ponto de vista simbólico, além de contribuir para o processo de 
56

https://portal.ifba.edu.br/noticias/2020/ifba-ufba-e-ufrb-coordenam-encontro-estadual-sobre-combate-a-fraudes-em-programas-de-cotas-raciais-nos-concursos-publicos-e-selecoes
https://portal.ifba.edu.br/noticias/2020/ifba-ufba-e-ufrb-coordenam-encontro-estadual-sobre-combate-a-fraudes-em-programas-de-cotas-raciais-nos-concursos-publicos-e-selecoes
http://etnicoracial.mec.gov.br/images/pdf/lei_10639_09012003.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm


reparação de injus�ças históricas contra os quilombolas e a valorização da diversidade no 
IFBA.

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Em ar�culação com o Gabinete e a Correição, a DPAAE implementou ações para 
enfrentamento à violência de gênero no Ins�tuto, entre elas a elaboração de um relatório a 
ser encaminhado para o Consup, etapa necessária para a posterior solicitação de 
ins�tucionalização de um Núcleo de Gênero no IFBA que atuará no enfrentamento à 
violência de gênero na Ins�tuição.

PROJETO REDE DE SOLIDARIEDADE COM VIDA 

O IFBA  para promover   lançou o Projeto Rede de Ações SolidáriasCom VidaIFBA
uma rede de apoio solidário a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica 
agravada pela pandemia, especialmente, nas comunidades indígenas e quilombolas do 
entorno dos campi do Ins�tuto.

O obje�vo é ser intermediário entre ins�tuições e pessoas �sicas doadoras e a 
ins�tuição de des�no. Assim, serão estabelecidas parcerias com organizações sociais para 
estabelecer pontes do processo do recebimento das doações até a entrega.

Proposto pela Diretoria em ar�culação com a PRPGI, o projeto conta com uma 
plataforma para mobilizar a comunidade do IFBA, empresas e associações para receber 
doações des�nadas a pessoas em vulnerabilidade social em função da pandemia.

PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA -PBP-MEC

 A DPAAE fez o acompanhamento da execução do Programa Bolsa 
Permanência, que beneficia  133 estudantes indígenas e quilombolas de cursos de 
graduação, assim distribuídos:

CAMPUS
Jacobina             

Paulo Afonso     

Porto Seguro    

Salvador             

Santo Amaro     

Valença              

ESTUDANTES BENEFICIADOS(AS)
01

01

120

01

07

03 57

Rede de ações solidárias com vida IFBA
Quem pode doar: empresas e pessoas �sicas.

As doações são entregues a associações que beneficiam pessoas ou grupos em situação de 
vulnerabilidade em tempos de pandemia. Os interessados devem acessar a plataforma

e realizar o cadastro como doador, apoiador h�p://redecomvida.i�a.edu.br 
e organização parceira.

https://portal.ifba.edu.br/noticias/2020/ifba-lanca-rede-de-acoes-solidarias-com-vida-para-arrecadar-doacoes-por-conta-da-pandemia
http://redecomvida.ifba.edu.br/
http://redecomvida.ifba.edu.br


AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL EM CARÁTER EMERGENCIAL DA COVID-19

A equipe da Diretoria atuou de forma decisiva na implementação do auxílio 
financeiro estudan�l beneficiando 6.833 estudantes atendidos com a liberação dos 
recursos em caráter emergencial, em decorrência da pandemia da Covid-19, aprovada pelo 
Consup ( , que regulamenta a concessão Auxílio Resolução nº 08, de 17 de abril de 2020
Financeiro Estudan�l)

AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL EMERGENCIAL DA COVID-19

A DPAAE atuou na norma�zação, no âmbito da Polí�ca de Assistência Estudan�l do 
IFBA, do auxílio inclusão digital emergencial, em decorrência da pandemia da Covid-19. O 
bene�cio foi aprovado pelo Consup ( , que Resolução nº 23, de  17 de setembro de  2020
regulamenta a concessão do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial do IFBA).

DISTRIBUIÇÃO DO KIT ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR/PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

 Com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE e 
Programa Nacional de Assistência Estudan�l Estudantes do IFBA foi feita a distribuição de 
3.420 kits alimentação para estudantes em condição de vulnerabilidade social. Este 
quan�ta�vo contempla dados parciais de alguns campi, que farão a entrega de kits até o final 
de dezembro.

PARTICIPAÇÃO NA FORMULAÇÃO DA PESQUISA PERFIL DOS/AS TRADUTORES/AS 
INTÉRPRETES DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS DO IFBA

 40 intérpretes e tradutores(as) da Língua Brasileira de Sinais (Libras), 
servidores(as) e terceirizados(as), par�ciparam da pesquisa. A pesquisa realizada pela 
DPAAE teve como obje�vo iden�ficar o perfil dos TILs (Tradutores e Intérpretes de Libras) do 
IFBA e as condições de trabalho e atuação da categoria. Os dados e informações coletados 
vão nortear a elaboração de proposta de formação con�nuada para os(as) profissionais.
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AUXÍLIO DE INCLUSÃO DIGITAL EMERGENCIAL DO IFBA
2.355 estudantes beneficiados(as) com auxílio digital do �po I 

(acesso à internet).
3.725 estudantes beneficiados(as) com auxílio digital do �po II 

(aquisição ou melhoria de equipamento).

Auxílio financeiro estudan�l em caráter emergencial
6.833 ESTUDANTES BENEFICIADOS(AS)

https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2020/res-no-08-aprova-o-regulamento-de-concessao-de-auxilio-financeiro-estudantil.pdf/view
https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2020/res-no-23-aprova-o-regulamento-de-concessao-do-auxilio-de-inclusao-digital-emergencial-do-ifba.pdf/view
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PESQUISA PERFIL DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DO IFBA

   
 Em 2020, também foi realizada uma pesquisa sobre o Perfil do Serviço de Nutrição do 
IFBA. Uma comissão formada por nutricionistas de vários campi tem a responsabilidade de 
construir o perfil do serviço de nutrição do IFBA, que irá respaldar o documento norteador 
das ações de nutrição do Ins�tuto. A ação está em fase de tratamento das informações e 
análise dos dados. 





Módulo 8 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Há décadas que a tecnologia da informação (TI) se configura como um elemento 
essencial para o funcionamento e a gestão das organizações, independentemente do porte 
ou segmento de atuação da ins�tuição. No IFBA, não é diferente. No ano de 2020, as 
transformações e adequações impostas pelo contexto de enfrentamento à pandemia da 
Covid-19 – como a adoção do trabalho remoto e a implementação das a�vidades de ensino 
não presenciais emergenciais – tornaram a área de TI ainda mais fundamental para que 
fosse possível assegurar que o Ins�tuto con�nuasse a funcionar. 

Mais do que nunca, assegurar o funcionamento dos sistemas e da infraestrutura de 
conexão digital foi imprescindível para que os(as) servidores(as) do IFBA pudessem se 
comunicar, enviar e receber documentos, consultar informações e processos, enfim, para 
que fosse possível realizar suas a�vidades. O mesmo pode ser dito em relação à 
con�nuidade das a�vidades de ensino, temporariamente realizadas de forma não 
presencial em função das medidas de distanciamento social decorrente do cenário de 
disseminação do novo coronavírus.

A equipe da Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI) trabalhou 
intensamente para aprimorar o desempenho de sistemas e ferramentas tecnológicas, dar 
suporte à sistema�zação, processamento e armazenamento de informações cruciais para a 
administração do Ins�tuto, assim como atuou para promover a reaproximação com as 
equipes de técnicos e analistas de TI dos campi – uma das principais metas da área para este 
primeiro ano da nova gestão. 

As ações apresentadas a seguir revelam a dimensão do trabalho realizado ao longo 
de 2020 pela equipe da DGTI, para dar conta das a�vidades ro�neiras da área como também 
atender às diversas novas demandas de solução tecnológica decorrentes do contexto de 
pandemia. 
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PROJETO INCLUIFBA

 
 Foram  em vulnerabilidade adquiridos 2.250 tablets para emprés�mo a estudantes

socioeconômica durante a execução das A�vidades de Ensino Não Presenciais Emergenciais 
- AENPE. A compra dos disposi�vos custou R$ 1.223.000,00 e foi feita com recursos de 
inves�mentos do próprio IFBA. Está previsto o repasse de recursos da ordem de R$ 1,5 
milhão pela Setec, do MEC. O Plano de Trabalho elaborado pelo IFBA, in�tulado INCUIIFBA: 
Nenhum@ estudante a menos, foi aprovado pela Setec, pré-requisito fundamental para que 
o Ins�tuto recebesse este montante, mas os recursos ainda estão bloqueados no MEC.

PROJETO ALUNOS CONECTADOS – CHIPS PARA ESTUDANTES

Em novembro de 2020, o IFBA recebeu e encaminhou, para os 22 campi, os 2.312 
chips des�nados a estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica para 
viabilizar o acesso à internet e a par�cipação nas A�vidades de Ensino Não Presenciais 
Emergenciais - AENPE. Os disposi�vos foram distribuídos de acordo com o número de 
estudantes com tal perfil, previamente iden�ficados pelas respec�vas unidades do Ins�tuto. 
A logís�ca e a operacionalização da entrega dos chips aos estudantes são de 
responsabilidade da gestão de cada campus. A aquisição foi feita com a orientação e 
acompanhamento da DGTI.

Os chips foram fornecidos pelo Projeto Alunos Conectados, do MEC, em conjunto 
com a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), cujo obje�vo é assegurar que durante a pandemia 
da Covid-19 estudantes da rede pública de ensino - e em condições específicas de 
vulnerabilidade socioeconômica - tenham acesso à internet. Para isso, o projeto 
disponibiliza, em caráter emergencial, chips para celular com um pacote de dados inicial de 
20 Gb, a estudantes com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo (R$ 522,50).

A ação integra o plano de trabalho elaborado pelo IFBA, in�tulado INCLUIIFBA: 
Nenhum@ estudante a menos. 

IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO SUAP

A implementação do módulo permite que a solicitação (pelos estudantes) e a 
seleção de estudantes para os diversos processos de seleção do programa de Assistência 
Estudan�l do IFBA.
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IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO DE AUXÍLIO DE INCLUSÃO DIGITAL EMERGENCIAL 
NO SUAP

O novo módulo permite a solicitação e a seleção de estudantes para o Auxílio de 
Inclusão Digital Emergencial pelo SUAP. O bene�cio foi aprovado pelo Conselho Superior em 
decorrência da pandemia da Covid-19, por meio da Resolução nº 23, de 17 de setembro de  
2020, que regulamenta a concessão do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial do IFBA. 

IMPLANTAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM INSTITUCIONAL - 
MOODLE 

Além de ins�tucionalizar o ensino não presencial no IFBA, a implantação do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem Ins�tucional – Moodle assegura a disponibilidade de um 
sistema adequado às especificidades pedagógicas dos cursos ofertados pelo Ins�tuto.

ADAPTAÇÃO DO SUAP ÀS REGRAS DAS AENPES

A adaptação realizada pela DGTI visa garan�r o cumprimento das norma�vas 
emanadas do Consup para a implementação das AENPE. Estudantes, Diretorias de Ensino, 
Proen, Coordenações de Registros Escolar (Cores) e as Gerências de Registros Acadêmicos 
(GRAs) são os principais beneficiados com a ação. 

IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO DE EDITAL DE ENSINO

Em 2020, também foi implementado o Módulo Edital de Ensino, permi�ndo o 
lançamento dos editais de ensino através do SUAP, bem como a interposição, escolha e 
acompanhamento dos trabalhos vinculados a esses editais, o que resulta em maior 
eficiência e transparência do processo. A elaboração e publicação dos editais de ensino são 
realizadas pela Proen.

DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO AEE NO SUAP EDU 

Foi desenvolvido o módulo Atendimento Educacional Especializado (AEE) no SUAP 
EDU, que possibilita o registro e acompanhamento acadêmico das a�vidades dos alunos que 
tem AEE, bem como o registro dos atendimentos feitos aos(às) discentes. Estudantes, 
professores(as) e equipes pedagógicas dos campi têm acesso ao novo módulo. 

ADEQUAÇÃO DE NOVO SISTEMA PARA O PROCESSO SELETIVO

 
A DGTI também atuou na adequação do novo sistema para o Processo Sele�vo do 

IFBA, para permi�r que os(as) candidatos ao Processo Sele�vo 2021 se inscrevam 
remotamente para os cursos nos quais têm interesse, possam lançar dados e informações 
solicitadas relacionadas a seu histórico escolar e acompanhem o processo. O sistema 63
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permite também que o setor responsável pela gestão do Processo Sele�vo possa gerenciar 
as inscrições e suas chamadas.

PROJETO DE NOVO SERVIÇO DE E-MAIL INSTITUCIONAL
 
Foi elaborado o projeto para a migração do serviço de e-mail ins�tucional, o que 

aumentará a qualidade, eficiência e disponibilidade da ferramenta. O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de TI e a execução da migração está prevista para o primeiro trimestre de 2021.  

FORMULÁRIO PARA INSERÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES - COVID 19
 
A equipe da DGTI implementou o formulário específico para registro do plano de 

a�vidades durante o trabalho remoto no IFBA. U�lizado por servidores(as) e gestores(as) da 
ins�tuição, o instrumento permite o registro, acompanhamento e dimensionamento das 
a�vidades realizadas de forma não presencial. 

IMPLEMENTAÇÃO DO EDITAL DE REMOÇÃO DE SERVIDORES NO SUAP

 
A implementação feita no SUAP permite o cadastro e gerenciamento de processos 

de remoção, além de possibilitar que servidores(as) se candidatem a vagas existentes nesse 
processo. Docentes, TAEs e a DGP têm acesso às informações. 

AQUISIÇÃO DE NOVO NO-BREAK

Recursos de R$ 27.000,00 foram inves�dos na aquisição de novo equipamento de 
no-break, que vai aumentar a disponibilidade do datacenter do IFBA, protegendo os 
equipamentos de eventuais oscilações de corrente elétrica e indisponibilidade do 
fornecimento de energia.

IMPLANTAÇÃO DAS FERRAMENTAS G-SUITE E MICROSOFT 365

A ação, que beneficia servidores(as) e estudantes, possibilita o acesso a mais 
opções de ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento do trabalho remoto dos(as) 
TAEs e docentes, além de garan�r mais duas opções de ferramentas de webconferência e 
aulas assíncronas. 

ADEQUAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO MÓDULO ELEIÇÃO DO SUAP

Com a suspensão das a�vidades presenciais no IFBA em decorrência das medidas 
de distanciamento impostas pela pandemia, a logís�ca de realização dos pleitos eleitorais no 
Ins�tuto também precisou ser reconfigurada para a modalidade remota. A DGTI fez 
adequações no módulo Eleição no SUAP para permi�r que servidores(as) e alunos(as) 64



registrem seu voto nas eleições do IFBA de maneira remota, além de possibilitar o 
acompanhamento do pleito pelas comissões eleitorais. Os ajustes feitos no sistema deram 
maior rapidez à apuração dos votos, além de assegurar a transparência no processo. 

SESSÕES QUINZENAIS DA TIC DO IFBA

Entre as ações voltadas para promover a integração da equipe de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) do IFBA, foram realizados encontros quinzenais entre 
os(as) profissionais da DGTI e dos campi, com sessões de apresentações que descrevem o 
trabalho produzido, a infraestrutura existente, as informações sobre o campus. Os principais 
resultados do diálogo frequente com os setores dos campi foi a maior integração da equipe 
da TIC, a troca de informações, que possibilitou a iden�ficação de soluções já adotadas para 
problemas que são comuns a diferentes unidades, a cooperação em projetos e iden�ficação 
das competências da equipe de TIC do IFBA.

GRUPOS DE TRABALHO MULTICAMPI

Na esteira das ações de integração da equipe de TIC do Ins�tuto e 
compar�lhamento de informações e soluções, foram criados grupos de trabalho 
mul�campi, a exemplo do GT Telefonia IP, GT de Compras, GT do Regimento da TIC e GT 
Infraestrutura. Com isso, foi possível o�mizar a força de trabalho de toda a equipe de 
tecnologia da informação do IFBA de acordo com a especialidade dos(as) profissionais de 
diversos campi, para construir soluções para as demandas de TIC existentes na ins�tuição. 

HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DO PROJETO COM VIDA

Em 2020, por meio da DPAAE, o IFBA   lançou o Projeto Rede de Ações 
SolidáriasCom VidaIFBA para promover uma rede de apoio solidário a pessoas em situação 
de vulnerabilidade social e econômica agravada pela pandemia, em especial, nas 
comunidades indígenas e quilombolas do entorno dos campi do Ins�tuto.  A hospedagem 
das informações e o suporte ao funcionamento da  do projeto são a�vidades plataforma
realizadas pela DGTI. 

REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL

A DGTI realizou ações para viabilizar a estrutura para hospedagem das informações 
e dados do Repositório Ins�tucional lançado durante o I Congresso de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação (ver ações da PRPGI). Também implementou – e vem implementando 
– as a�vidades de gerenciamento e manutenção necessárias para o funcionamento do 
Repositório. 
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Módulo 9
 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

 

Em 2020, a Diretoria Sistêmica de Gestão da Comunicação Ins�tucional (Dgcom) 
ampliou suas ações visando fortalecer a imagem do IFBA perante seus diferentes públicos 
interno e externo. A Dgcom diversificou e intensificou ações rela�vas às redes sociais, à 
produção de conteúdo jornalís�co publicado no Portal do IFBA, à concepção e elaboração de 
campanhas ins�tucionais, ao relacionamento com a imprensa, bem como fortaleceu o apoio 
à divulgação de projetos, eventos, editais, pesquisas e realizações dos diversos setores e 
campi da Ins�tuição, que contam com estrutura própria de Comunicação. 

Essa nova concepção se materializou com a produção integrada e em larga escala de 
conteúdos especiais em diferentes formatos, tanto nas redes sociais (Instagram e 
Facebook), quanto no Portal do IFBA, plataforma na qual passaram a ser publicados ar�gos e 
páginas especiais – como as que foram dedicadas ao , às Novembro Negro no IFBA A�vidades 
de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPE) e à homenagem ao saudoso professor 
Jaime  Sodré.  
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Entre os ar�gos publicados no site do IFBA, pode-se destacar:

- Ar�go Primeiro e seus desafios para os Direitos Humanos. Assinado pela 
professora Marcilene Garcia, diretora de Polí�cas Afirma�vas e Assuntos Estudan�s do IFBA, 
o texto foi publicado no dia 10 de dezembro de 2020.

- 12 de novembro no IFBA. Assinado pela por Verônica de Souza Santos, professora 
de língua portuguesa, chefe do Departamento de Ações Afirma�vas do IFBA e Membro da 
Universal Zulu Na�on.

-Presente democrá�co. Ar�go especial da reitora do IFBA, Luzia Mota, publicado no 
dia 23 de setembro de 2020. A publicação integrou as comemorações pelos 111 anos da 
Rede Federal EPCT, completados no dia 23 de setembro.

- Compromissos por outras independências e soberanias. Ar�go de Erahsto Felicio, 
historiador, professor e membro da equipe de Comunicação do campus Valença, publicado 
em 7 de setembro de 2020. 

- 132 anos da abolição inconclusa e os 110 do IFBA. Texto assinado pela socióloga e 
professora  Marcilene Garcia, diretora de Polí�cas Afirma�vas e Assuntos Estudan�s do 
IFBA, publicado em 13 de maio de 2020 como parte integrante do conteúdo especial 
produzido pela Dgcom sobre as ações do IFBA no dia 13 de maio, Dia Nacional de Luta Contra 
o Racismo.

O conteúdo jornalís�co especial produzido por ocasião do Dia Nacional de Luta 
Contra o Racismo incluiu entrevistas com a pedagoga do campus Barreiras, Shirley Pimentel 
de Souza, as historiadoras e professoras Vera Nathália e Adriana Oliveira da Silva, do 
Departamento de História do campus Salvador, e o sociólogo e professor Fábio Baldaia, 
também do campus Salvador, sobre o tema:  Há  O que não nos contaram sobre a Abolição?
também um glossário de termos e expressões racistas cuja u�lização também precisamos 
combater: 13 de maio - Cuidado com o que diz!

Dentre as ações de jornalismo ins�tucional e relacionamento com a imprensa, 
destacam-se as coberturas jornalís�cas da posse da nova reitora do IFBA, Luzia Mota, dos(as) 
novos(as) pró-reitores(as) e �tulares das Diretorias Sistêmicas e das Direções Gerais dos 
campi, bem como a divulgação desses fatos para os principais veículos de comunicação da 
imprensa local.

Em 2020, também foram produzidas entrevistas especiais, como as seguintes: 

Entrevista do novo �tular da DGP do IFBA, Raul Alexandre Fernandes de Queiroz, 
que tomou posse em agosto de 2020. Confira em: Capacitação e “ambiente saudável" de 
trabalho são prioridades, afirma novo diretor de Gestão de Pessoas

Entrevista da professora da licenciatura intercultural indígena do campus Porto 
Seguro, Carla Camuso, que fez palestra no Cortejo Virtual em Defesa da Ciência, promovido 67
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pela Academia de Ciências da Bahia. Confira em: “É preciso trazer os índios para a 
universidade, para que eles nos ensinem de forma recíproca”

Entrevista da nova coordenadora da Correição, Ionara Peixoto. Confira em: 
“Acreditamos ser possível criar um modelo de gestão correcional educa�va e acolhedora”

Entrevista da procuradora-chefe do IFBA, a advogada pública Ivana Roberta Couto 
Reis de Souza, que tomou posse no final de maio de 2020. Confira em: "A grande atribuição 
de uma Procuradoria é fazer com que o gestor atue com segurança jurídica” 

Entrevista da diretora de Polí�cas Afirma�vas e Assuntos Estudan�s, Marcilene 
Garcia de Souza, empossada em março de 2020. Confira em: “Sou fruto das ações 
afirma�vas”, afirma socióloga que assume nova diretoria do IFBA.

MATÉRIAS ESPECIAIS

Entre as matérias jornalís�cas especiais produzidas pela Dgcom em 2020, vale 
destacar: 

Estudantes do IFBA são aprovados em programas de intercâmbio nos EUA e 
Canadá. Matéria especial publicada em 29 de outubro de 2020. 

IFBA terá simpósio exclusivo em conferência internacional de mecânica, materiais e 
design. Matéria especial publicada em 1º de outubro de 2020. 

Polo de Inovação do IFBA completa quatro anos; projeto da área de saúde 
representou o Brasil internacionalmente e está a caminho da patente. Matéria especial 
publicada em 30 de setembro de 2020. 

Projeto do IFBA de combate às fake news repercute em eventos cien�ficos do 
Nordeste e nacionais. Matéria especial publicada em 23 de setembro de 2020. 

Laboratórios IFMakerdos campi Salvador, Eunápolis e Santo Amaro devem entrar 
em operação no início de 2021. Matéria especial publicada em 16 de setembro de 2020.

Estudante do IFBA é co-autora de livro sobre lutas dos Tupinambá pela recuperação 
dos territórios indígenas na Bahia. Matéria especial publicada em 5 de setembro de 2020. 

Pela primeira vez, IFBA é contemplado no Programa de Iniciação Cien�fica nas 
Ações Afirma�vas (PIBIC-Af) do CNPq. Matéria especial publicada em 26 de agosto de 2020.

Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é filhose home office. Matéria especial 
publicada em 6 de julho de 2020. 

O que foi feito nos primeiros100diasda nova gestão do IFBA . Matéria especial 
publicada em 9 de abril de 2020.

100diasda nova gestão do IFBA. Segunda matéria especial publicada em 30 de abril 
de 2020. 
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EVENTOS E CAMPANHAS

Em março de 2020, a Dgcom organizou e promoveu um evento especial para 
celebrar o Dia Internacional da Mulher. O encontro Mulheres da Bahia: vozes que ecoam 
mobilizou a comunidade IFBA no primeiro trimestre. Cerca de 150 pessoas assis�ram 
presencialmente às apresentações das jornalistas Jessica Senra e Rita Ba�sta, e das 
pesquisadoras do IFBA, Cacilda Reis e Marcilene Garcia de Souza. Com transmissão ao vivo 
pela internet, o evento reuniu grande número de estudantes do IFBA, cujas fotografias e 
selfies com as convidadas se mul�plicaram pelas redes sociais durante as quase quatro horas 
do encontro, que teve grande repercussão nas redes. No dia seguinte, após poucas horas de 
ser publicada, uma postagem da jornalista Jessica Senra sobre o assunto contabilizava no 
Instagram mais de 46 mil cur�das. Confira em: Encontro Mulheres da Bahia movimenta 
debate na Reitoria

A DGCOM também implementou campanhas ins�tucionais importantes como, por 
exemplo, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul – para esta úl�ma, a Dgcom fez 
o roteiro e a produção para o vídeo ins�tucional do Novembro Azul, produzido e editado pela 
equipe do Núcleo de Produção Digital NPD/Proex.  

Logo no início do distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19, com a 
suspensão das a�vidades presenciais no âmbito do IFBA, foi realizada a campanha O IFBA 
está com você, com a divulgação no Instagram e Facebook de vídeos produzidos por 
estudantes e servidores(as) dos diversos campi com mensagens para colegas, 
professores(as) e a comunidade de forma geral. Os vídeos estão disponíveis também no 
Portal do IFBA. Confira em: .O IFBA está com você
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Figura 33: Página do Coronavírus Figura 34: Página das AENPEs

Figura 32: Campanha O IFBA está com você.
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Todas as ações realizadas pela Dgcom buscaram maior envolvimento dos(as) 
comunicadores (as) dos campi, reforçando o caráter sistêmico da Diretoria e tornando as 
produções mais diversas e inclusivas, em consonância com os obje�vos da gestão. 

REDES SOCIAIS

O gerenciamento das redes sociais merece destaque do período entre março e 
novembro de 2020, tendo realizado a maior produção de conteúdo para as redes sociais da 
história da Dgcom. Esse aumento expressivo de produ�vidade se deu em um momento de 
adversidade, no qual a Diretoria estava recompondo seu quadro de servidoras e passou a 
contar somente com o quadro de estagiárias para a produção das peças gráficas. Além disso, 
o contexto a�pico da pandemia da Covid-19 e da consequente suspensão das a�vidades 
presenciais foi mais um fator adverso que trouxe o desafio de garan�r que todo o público de 
interesse do IFBA �vesse acesso às informações, por meio de uma fonte oficial, ágil e de 
grande abrangência, sobre a nova realidade. 

Nesse cenário, as redes sociais se tornaram o principal canal de comunicação do 
IFBA e o trabalho realizado se refle�u no crescimento do número de seguidores das redes 
sociais do Ins�tuto. 

O Instagram do IFBA passou de quatro mil seguidores, em março, para 16.100, em 
13 de dezembro de 2020, com excelentes métricas de alcance e engajamento. Já no 
Facebook, apesar de pesquisas demonstrarem que o público mais jovem – faixa etária até 24 
anos - tem deixado de usar essa rede, os números também cresceram: foi registrado um 
aumento de cerca de 500 novos usuários, totalizando 67.015 seguidores, destacando a 
página do IFBA em número de seguidores na Rede Federal. 

Mais de 400 cards foram publicados nos feeds e a ferramenta story também foi 
amplamente u�lizada. O grande alcance das redes sociais do IFBA mo�vou os campi do 
interior, órgãos do governo do Estado da Bahia e outras ins�tuições de ensino a buscarem 
apoio do IFBA para divulgação de eventos. 
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Figura 09: Página do IFBA no Instagram Figura 10: Página do IFBA no Facebook



REDES SOCIAIS DO IFBA

Número de seguidores no Instagram quadriplipou entre março e dezembro de 2020.

Desempenho do IFBA nas redes é destaque na rede federal. Produção de conteúdo 
para as redes sociais em 2020 é a maior da história da DGCOM.
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Módulo 10
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

A Assessoria de Relações Internacionais (Arinter) é o órgão responsável pela 
execução da polí�ca de relações internacionais do IFBA. Cabe à Arinter “intensificar a 
inserção e ampliação das parcerias com a comunidade acadêmica em todo o mundo, em 
consonância com as diretrizes estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Ins�tucional do 
IFBA”, como estabelece o Regimento Geral do Ins�tuto. Vinculada à Reitoria, a Assessoria 
tem também como atribuição a coordenação, indução e acompanhamento das a�vidades 
per�nentes a essa área de atuação.

Mais de 180 estudantes do Ins�tuto já par�ciparam de visitas a seis países da 
América La�na e da União Europeia. A par�cipação da maioria desses alunos é viabilizada 
com recursos financeiros do IFBA, através de editais. Os campi Ilhéus e Valença têm um 
programa que envolve visitas culturais a países da América La�na – estudantes e professores 
já visitaram Argen�na e Chile. As ações do programa são de mão dupla no caso do campus 
Valença, que já recebeu por duas vezes a visita de estudantes argen�nos de um colégio da 
capital Buenos Aires.

Em outubro de 2020, os programas de visitas técnicas e culturais internacionais dos 
campi Ilhéus, Salvador e Valença  foram apresentados na série de webinars Acontece na 
Rede, promovidos pelo Conselho Nacional das Ins�tuições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Cien�fica e Tecnológica (Conif). “Visitas técnicas e culturais internacionais no 
IFBA” foi o tema da apresentação feita por docentes dos campi Ilhéus, Salvador e Valença. 
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A seguir, são apresentadas as principais realizações da Arinter, em 2020. 

AÇÃO

Chamada Pública Nº 01/2020/
PRODIN/ARINTER/IFBA

Chamada Pública de 
Pré-seleção Nº 02/2020/
PRODIN/ARINTER/IFBA

Chamada Pública de 
Seleção Nº 03/2020/
ARINTER/IFBA

Edital N°03/2020/IFBA/
PROEN/ARINTER

Parceria com o Tecnológico
de An�oquia (TDEA), 
na Colômbia

O QUE É POR QUE É IMPORTANTE

Edital Interno, sem bolsa, para 

seleção de estudantes de 

graduação para par�cipação em 

programa de duplo diploma 

entre os Cursos de Graduação 

do IFBA e os Cursos de Mestrado 

do Ins�tuto Politécnico de 

Bragança, em Portugal.

Público-alvo: Estudantes 
regularmente matriculados e 
egressos (graduados) do IFBA dos 
cursos de graduação em Engenharia 
Civil dos campi Eunápolis e Vitória da 
Conquista, Engenharia Elétrica dos 
campi Paulo Afonso, Salvador e 
Vitória da Conquista, Engenharia 
Mecânica dos campi Salvador e 
Simões Filho, e Engenharia 
Química, do campus Salvador.

Beneficiários: Três estudantes 
selecionados

Pré-seleção de estudantes de 

graduação para par�cipação no 

Processo Sele�vo do Programa 

Futuros Líderes nas Américas 

(ELAP - Emerging Leaders in the 

Americas Program), que oferece 

bolsas de estudo financiadas

pelo Governo Canadense.

Estudantes regularmente 
matriculados nos cursos Graduação 
do IFBA.

Dois estudantes selecionados foram 
indicados ao ELAP e ambos foram 
contemplados com bolsas de estudo 
do governo canadense.

Parceria entre a Coordenação 

de Idiomas da Proen e a Arinter 

para inscrições em curso

preparatório e teste de 

nivelamento TOEIC BRIDGE 

– Língua Inglesa.

Servidores(as) do IFBA - técnicos 
administra�vos, docentes e 
estagiários; estudantes dos cursos
técnicos de nível médio, graduação 
e pós-graduação com registro de 
matrícula no IFBA.

1.200 contemplados

Seleção de estudantes do nível 

técnico-integrado para 

nomeação ao programa de 

bolsas de estudos de graduação, 

Lester B. Pearson Interna�onal 

Scholarships, da Universidade 

de Toronto, no Canadá.

Estudantes regularmente
matriculados no úl�mo ano dos 
cursos técnico integrado ao ensino 
médio do IFBA.

Um estudante selecionado é 
indicado ao programa de bolsas.

Servidores(as) e estudantes 

dos cursos superiores do 

IFBA e do TdeA.

Pareamento de professores do IFBA 

com professores do TdeA para 

planejamento e oferta de cursos 

virtuais conjuntos no âmbito do 

ensino superior, em diversas áreas, 

de modo a es�mular o 

desenvolvimento de competências 

globais nos estudantes de ambos 

os países. 74



AÇÃO O QUE É POR QUE É IMPORTANTE

III SEMINÁRIO DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO
DO IFBA

Divulgação Nacional e
Internacional sobre as 
Experiências de Visitas 
Culturais e Técnicas 
Internacionais do IFBA
Campi Ilhéus, Salvador 
e Valença

Oferta de 19 Vagas nos 
Cursos de Graduação do IFBA 
a Estudantes da Comunidade 
Internacional 

O evento contou com 
510 par�cipantes inscritos entre 
estudantes, docentes, TAEs, 
pesquisadores, entre outros da 
comunidade interna e externa.

O evento teve mais de três mil 
visualizações no You Tube.

Apresentação de experiências e

resultados na série de webinars 

"Acontece na Rede", do Conif;

-Publicação do IFBA no Bole�m 

da World Federa�on of Colleges 

and Polytechnics (WFCP), sob 

a temá�ca da educação 

internacional.

Público-alvo: Comunidade 
interna e externa

Resultado: Aumento da visibilidade 
nacional e internacional do IFBA.

A oferta é vinculada ao Programa 

de Estudantes-Convênio de 

Graduação (PEC-G) para o ano 

le�vo de 2021.

Estudantes de outros países. 
Processo de seleção da Secretaria 
de Educação Superior - SESU/MEC 
está em andamento e segue 
critérios do órgão. 

Parceria com o Tecnológico
de An�oquia (TDEA), 
na Colômbia

Servidores(as) e estudantes 

dos cursos superiores do 

IFBA e do TdeA.

Ações desenvolvidas:

-Oferta de curso de agroecologia 

pelos docentes Cris�ano Raykil 

Pinheiro e Rosemary Magalhães

Lima, do campus Porto Seguro, e 

Lizeth Marelly Alvarez, do TdeA;

-Oferta de curso de extensão 

Tessituras epistemológicas da 

América La�na pelos docentes 

Leonardo Rangel dos Reis, do 

campus Salvador, e Juan Pablo 

Gonzalez Vargas, do TdeA;

-Formalização de acordo de 

cooperação mul�lateral entre 

IFBA, IFAM (Amazonas), IFAP 

(Amapá), IFFAR (Ins�tuto Federal 

Farroupilha, do Rio Grande do Sul), 

IFMT (Mato Grosso), IFRJ 

(Rio de Janeiro) e TdeA 

(em andamento).

- Realização do Colóquio 

Internacional Epistemologias e 

Educação desde o Sul: 

Compar�lhando experiências 

entre Brasil e Colômbia.
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Evento voltado à discussão de 
temas e ações de 
Internacionalização
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AÇÃO POR QUE É IMPORTANTE

GABINETE DA REITORIA

A seguir, é apresentado um resumo das principais ações ins�tucionais do Gabinete 
da Reitoria ao longo de 2020. Considerando que a Reitoria é a principal instância da gestão do 
IFBA, é importante esclarecer que, além das realizações relatadas nas próximas páginas, há 
atuação e par�cipação das diversas áreas estratégicas da Reitoria e dos campi do Ins�tuto 
em várias frentes de deliberação, em interlocução e ar�culação com a Reitora e a equipe do 
Gabinete.

Ins�tuição da Comissão de 
remoção e redistribuição e 
supervisão dos seus trabalhos

O trabalho da Comissão possibilitou o estabelecimento de fluxos 
processuais padronizados de remoção e redistribuição no âmbito 
do IFBA, o que assegurou (1) maior transparência  aos processos 
de remoção e redistribuição no âmbito do IFBA, (2) 
instrumentalização para lançamento de edital de remoção pelo 
Suap e (3) a composição de um banco de dados dos pedidos de 
redistribuição pela DGP.

Ins�tuição do Comitê Central de 
Prevenção e Acompanhamento 
da Ameaça do Coronavírus 
(Covid-19) e supervisão dos 
trabalhos 

Ins�tuído por meio da Portaria nº 1208, de 13 de março de 2020, 
o Comitê Central de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do 
Coronavírus (Covid-19) envolveu a tomada de decisões, de forma 
par�cipa�va e democrá�ca, acerca da adoção de medidas 
imediatas e de curto prazo com vistas a manutenção do 
funcionamento da ins�tuição em a�vidades remotas. 

Houve uma efe�va par�cipação de diversas áreas do IFBA no 
processo de definição de diretrizes para a elaboração e divulgação 
dos protocolos de segurança – visando o período de retomada das 
a�vidades presenciais e não presenciais de atuação do IFBA, 
subsidiando as aquisições e contratações prévias a serem 
realizadas e orientando a gestão e a comunidade quanto às 
medidas e a�tudes a serem adotadas na retomada de a�vidades 
presenciais. 

De modo dialogado e democrá�co, foi feito o planejamento das 
ações relacionadas ao restabelecimento das a�vidades presenciais 
e não presenciais do calendário acadêmico, em ar�culação com os 
campi do IFBA, a par�r da elaboração de protocolos pedagógicos 
que diminuam os impactos nega�vos do período do isolamento 
social.

O Comitê Central foi responsável pelo processo de elaboração do  
Plano de Con�ngência Ins�tucional do Ins�tuto Federal da Bahia 
Frente à Pandemia do Sars-Cov-2 (Coronavírus), aprovado pelo 
Consup por meio da Resolução nº 20, de 26 de agosto de 2020, 
para implementação das diretrizes ins�tucionais para 
enfrentamento atual da pandemia e a redução do impacto 
originado pela suspensão das a�vidades acadêmicas e 
administra�vas presenciais para estudantes, servidores(as) e 
sociedade. 
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Promoção das condições para o 
pleno funcionamento dos órgãos 
colegiados e assessoramento

Para assegurar a ampla par�cipação da comunidade foram 
realizadas 23 audiências públicas para debater as diretrizes da 
proposta de Plano de Con�ngência, que contém mais de 160 
páginas. Os encontros online contaram com a par�cipação de 
todos os campi do IFBA, da reitora e dos(as) pró-reitores(as). 

Diversas ações foram implementadas pela Reitoria, em ar�culação
estreita com o Gabinete, para assegurar as condições necessárias 
para que os órgãos colegiados e de assessoramento voltassem a 
funcionar plenamente.  A seguir, são relacionadas as principais: 

◦ Realização das Eleições Suplementares para 
recomposição da CIS, CPPD e CONSEPE;

◦ Protagonismo dos órgãos colegiados na discussão e 
tomada de decisões para enfrentamento atual da 
pandemia e a redução do impacto originado pela 
suspensão das a�vidades acadêmicas e administra�vas 
presenciais para estudantes, servidores e sociedade. Os 
dados abaixo demonstram a constância de encontros de 
trabalho de três desses órgãos colegiados: 

◦ CONSUP: 6 reuniões ordinárias e 12 extraordinárias

◦ CODIR: 11 reuniões ordinárias e 2 extraordinárias

◦ CONSEPE: 3 reuniões ordinárias e 2 extraordinárias

◦ Solicitação e supervisão da realização das eleições dos 
Conselhos de Campus em 13 campi que ainda não 
�nham ins�tuído o referido órgão.

Realização de reuniões com 
as equipes mul�profissionais 
dos campi

Os encontros envolveram diversas categorias profissionais 
do IFBA: pedagogos(as), psicólogos(as), técnicas e técnicos 
em assuntos educacionais, nutricionistas, assistentes sociais, 
assistentes de alunos(as) e técnicos(as) das Gerências de 
Registros Acadêmicos (GRAs) e Coordenações de Registros 
Acadêmicos (Cores).

As reuniões contribuíram para ampliar e aprimorar o diálogo 
das equipes mul�profissionais com o Gabinete e a DPAAE, 
como também possibilitaram o mapeamento das dificuldades 
enfrentadas pelos(as) servidores(as)  no desenvolvimento das 
a�vidades funcionais no pré e pós-pandemia. 

Aquisição de 2250 tablets 
para acompanhamento 
das AENPE

Foram inves�dos R$ 1.233.000,00 para assegurar recursos 
tecnológicos necessários para o acesso dos(as) estudantes 
em vulnerabilidade socioeconômica aos conteúdos e 
a�vidades de ensino não presenciais emergenciais, de 
forma a garan�r o alinhamento tecnológico com as 
demandas de ensino remoto durante o período da pandemia. 

Aquisição de 2.312 Chips para 
conexão da internet para 
acompanhamento das AENPE

Com os obje�vos de prover condições de conec�vidade para 

viabilização de acesso dos(as) estudantes em vulnerabilidade 

ocioeconômica aos conteúdos e a�vidades emergenciais não 

presenciais e garan�r o alinhamento tecnológico com as 

demandas de ensino remoto durante o período da pandemia, 

foram adquiridos também 2.312 chips de conexão à internet. 
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Reforço de orçamento 
suplementar de R$ 440 mil 
para concessão de auxílio-
emergencial aos(às) estudantes 

Em abril de 2020, a Reitoria aprovou orçamento 

suplementar para assegurar a concessão de cerca de 

2 mil bolsas para estudantes do IFBA em situação de

vulnerabilidade socioeconômica.  

Reforço de orçamento 
suplementar de R$ 440 mil 
para concessão de 
auxílio-emergencial 
aos(às) estudantes 

Antes, em reunião extraordinária, representantes do Conselho 

Superior analisaram e deliberaram sobre a concessão do Auxílio 

Emergencial para os(as) estudantes do IFBA, como forma de 

garan�r a segurança alimentar e o bem-estar biopsicossocial 

dos(as) estudantes em condição de vulnerabilidade 

socioeconômica durante o período de isolamento social 

determinado em função da pandemia da Covid-19.

A suplementação orçamentária aprovada pela Reitoria para

 a concessão do bene�cio emergencial tem como obje�vos 

prioritários: 

◦  Assegurar a permanência e segurança alimentar dos/das 

estudantes no contexto da pandemia;

◦ Ampliar o alcance do auxílio emergencial a discentes em 

vulnerabilidade socioeconômica;

◦ - Reduzir o agravamento da vulnerabilidade 

socioeconômica das famílias e dos(as) estudantes do 

IFBA.

Implementação de ações
de combate e prevenção 
ao assédio sexual

Uma importante ação para o combate e prevenção ao assédio 

sexual foi o levantamento realizado, por meio da unidade 

correcional, dos números de casos de assédio sexual no âmbito do 

IFBA entre 2015 e 2020. 

Matéria sobre o assunto foi enviada para o Consup, com a 

solicitação da ins�tuição de uma comissão mul�setorial, 

composta por membros internos e externos para a elaboração 

de uma minuta da Polí�ca de Prevenção e de Combate ao 

Assédio Sexual no IFBA. 

Criação da Diretoria de 
Polí�cas Afirma�vas e
Assuntos Estudan�s (DPAAE)

O IFBA é um dos primeiros ins�tutos federais do Brasil a contar

com uma diretoria de polí�cas afirma�vas, em ar�culação com 

as ações de assistência estudan�l. Aprovada em fevereiro de 

2020 pelo Consup, a DPAAE foi ins�tuída em março deste ano. 

Entre os principais obje�vos da nova diretoria estão: 

◦ Fomentar a criação de polí�cas ins�tucionais de 

enfrentamento das desigualdades étnicas e raciais na 

educação do Ins�tuto;

◦ Zelar pelo cumprimento das normas internas e legislação 

acerca da educação para relações etnicorraciais, o 

respeito às iden�dades de gênero e sexual, bem como os 

direitos humanos no âmbito da educação, notadamente 

no que diz respeito aos currículos dos Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPCs) do IFBA;
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Criação da Diretoria de 
Polí�cas Afirma�vas e
Assuntos Estudan�s (DPAAE)

◦  Aprimorar a polí�ca de assistência estudan�l, sobretudo 

com a informa�zação dos processos relacionados à 

seleção de estudantes e acompanhamentos dos 

programas ligados à Polí�ca.

Recomposição da Diretoria 

Sistêmica de Gestão da 

Comunicação Ins�tucional 

(Dgcom)

Uma das primeiras decisões da nova gestão em 2020 foi a adoção

de medidas necessárias para a recomposição da Dgcom, cuja 

equipe estava significa�vamente reduzida, o que inviabilizava o 

pleno funcionamento da área. 

Com o obje�vo de restabelecer o caráter sistêmico e 

mul�disciplinar da Diretoria, indispensável para o aprimoramento 

da qualidade da comunicação ins�tucional com a comunidade, 

foram adotadas as ações necessárias para a recomposição do 

grupo, assegurando melhor aproveitamento e reconhecimento 

das competências da equipe. 

Esta ação também possibilitou a correção da organização 

administra�va regimentalmente estabelecida.

Relações Ins�tucionais Merecem destaque as seguintes ações: 

◦ Organização da unidade de Relações Ins�tucionais ligada 

ao Gabinete

◦ Ar�culação com os ins�tutos federais do Nordeste

◦ Ar�culação com as Ins�tuições de Ensino Superior da 

Bahia

◦ Par�cipação na Rede de ICTs Públicas do Nordeste

◦ Representação no Parque Tecnológico do SUL

◦ Ar�culação com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Inovação da Bahia

◦ Ar�culação com a Secretaria de Saúde do Estado da 

Bahia;

◦ Ar�culação com o Conselho de Educação (BA)

◦ Ar�culação com a Secretaria de Educação da Bahia

◦ Ar�culação com a Superintendência da Educação 

Profissional do Estado da Bahia

◦ Ar�culação com a Bancada Parlamentar Federal.

◦ Ar�culação com a Superintendência da Educação 

Profissional do Estado da Bahia;

◦ Ar�culação com a Bancada Parlamentar Federal. 
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Ações de fortalecimento 

da Integridade, Governança 

e Gestão de Riscos

Alguns dos principais resultados das ações implementadas para o 

fortalecimento da Integridade, Governança e Gestão de Riscos no 

IFBA são listados a seguir: 

◦ Aprovação do Plano de Integridade;

◦ Revisão do Plano de Dados Abertos;

◦ Ins�tuição do Comitê de Governança, Integridade e

 Gestão de Riscos;

◦ Reafirmação do compromisso com a transparência 

pública;

◦ Funcionamento de controles internos e cumprimento de 

recomendações dos órgãos de controle;

◦ Fortalecimento da cultura é�ca;

◦ Mapeamento dos riscos à integridade ins�tucional.

Desenvolvimento dos seis Centros 

Tecnológicos de Referência (CTR) 

Por meio da , de 4 de novembro de 2020, foi Portaria nº 3592

ins�tuída pela Reitoria uma comissão para realizar estudos e 

planejamentos para a implantação doss Centros Tecnológicos de 

Referência (CTR) instalados nas cidades de Camacã, Campo 

Formoso, Casa Nova, Ita�m, Monte Santo e São Desidério.

As unidades de referência em um ou mais eixos tecnológicos 

possibilitam o atendimento a vocações regionais e à capacidade 

de produção de conhecimento existente, além de atender 

potencialidades ainda não exploradas. 

Profissionalização e 

instrumentalização do 

Gabinete da Reitoria

◦ Foram feitas adequações e adotados parâmetros para a 

profissionalização da Agenda da Reitora, disponível no 

Portal do IFBA, o que possibilitou maior organização e 

o�mização das reuniões e compromissos ins�tucionais 

da reitora. Além disso, as medidas contribuíram para dar 

mais transparência à agenda e mais proximidade com 

comunidade devido à publicização e a diversidade dos 

canais (publicidade da agenda no site ins�tucional, 

WhatsApp e e-mail)  para agendamento de reunião com 

a reitora.

◦  Organização das Unidades SEI do Gabinete.

◦ Criação de uma comissão especializada para analisar e 

organizar os macro processos, fluxos, procedimentos, 

documentação, memória etc.

◦ Também foram estabelecidos fluxos processuais e 

métodos para melhor gestão dos processos e 

comunicação com o Gabinete da Reitoria.
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Criação de Grupo de Trabalho 

(GT) de Organização dos 

Trabalhos do Gabinete

Foi criado, por meio de Portaria nº 3547, de 29 de outubro de 

2020, que ins�tuiu a Comissão de Profissionalização do Gabinete, 

um grupo de trabalho para estudar a profissionalização do 

Gabinete com os seguintes obje�vos:  

◦ Evitar passivo de processos; 

◦ Responder com rapidez (até 15 dias para resposta);

◦  Priorizar demandas para respostas em prazos 

adequados;

◦ Padronizar prazos de respostas para a comunidade; 

◦ Descentralizar as atribuições do Gabinete da Reitoria, 

verificando se há intersecções com os gabinetes locais

(dos campi). 

Criação de Grupo de Trabalho 

(GT) de Organização dos 

Trabalhos do Gabinete

O GT tem como proposta discu�r e organizar: 

◦ Gestão de documentos / armazenamento de arquivos 

(processos no SEI);

◦ Gestão de pessoas (organização e atribuições);

◦ Divisão de tarefas (a�vidades do Gabinete);

◦ Gestão de e-mails;

◦ Organização de Atas de Reunião (súmulas/memórias);

◦ Agenda do Gabinete;

◦ Cerimonial;

◦ Processos �sicos;

◦ Prazos internos.

Retorno da Assessoria de 
Relações Internacionais 
(Arinter) para o Gabinete

Entre as ações e ar�culações feitas para a viabilização do retorno

da Assessoria à estrutura do Gabinete merecem destaque: 

◦  Orientação de norma�vas para o funcionamento da 

Arinter;

◦ Reunião com o Comitê de Internacionalização;

◦  Acompanhamento das ações da Arinter pelo Gabinete.
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POLO DE INOVAÇÃO SALVADOR (PIS)  

O Polo de Inovação é vinculado à Reitoria do IFBA, mas não cons�tui uma unidade 
de ensino como um campus. A unidade conta com uma equipe mul�disciplinar formada por 
engenheiros, �sicos, fisioterapeutas, especialistas em diversos campos da informá�ca, entre 
outros profissionais, e uma estrutura que inclui laboratórios “equipados para o 
desenvolvimento de novos equipamentos, disposi�vos e so�ware de uso em saúde, 
serviços de ensaios, calibração e consultoria, além da realização de proto�pagem mecânica 
e eletrônica”, como descrito no do Polo  .  site

A unidade, que completou quatro anos de criação em setembro de 2020, é 
credenciada pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial “na área  ( ) Embrapii
de equipamentos médicos, seus disposi�vos e acessórios, desenvolvendo inovações para a 
indústria de base mecânica, eletrônica e de materiais do Complexo Industrial de Saúde”, 
como descreve o site da unidade. Tal credencial habilita o Polo a atuar em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação voltados para o setor industrial nacional, na área de 
equipamentos médicos para uso na área de saúde. Além disso, o Polo de Inovação do IFBA 
tem “acordo preliminar de cooperação” com o Centro de Excelência em Disposi�vos 
Médicos do Ins�tuto Politécnico do Porto (NORTEXCEL2020), “projeto semelhante ao Polo 
de Inovação, apoiado pela União Europeia”.

               

         A seguir, são apresentadas as principais realizações do Polo de Inovação no ano de 
2020: 

AÇÃO / PROJETO POR QUE É IMPORTANTE

Projetos de Desenvolvimento 
Tecnológico e Prestação
de Serviços Tecnológicos

Foram desenvolvidos projetos des�nados a atender demandas de 
empresas do complexo industrial da saúde e do petróleo, 
envolvendo recursos de R$ 5.896.670,99. 

Resultados: 

◦ Atendimento às demandas de empresas/indústrias por 
inovação, incluindo as pequenas e médias empresas;
Prestação de serviços tecnológicos como proto�pagem 
integrada;

◦ Credenciamento de 293 pesquisadores para atuar em 
projetos de PD&I;

◦ 24 publicações indexadas com autoria de pesquisadores 
vinculados ao Polo e três depósitos de propriedade 
intelectual. Cabe sublinhar que os recursos globais, 
citados acima (da ordem de R$ 5 milhões) se referem ao 
volume de recursos de todos os projetos em andamento, 
sendo que aproximadamente R$ 500 mil foram 
contratados em 2020.

https://portal.ifba.edu.br/polodeinovacaosalvador
https://embrapii.org.br/


83

AÇÃO / PROJETO POR QUE É IMPORTANTE

Combate à Covid-19 Foram implementados três projetos de desenvolvimento de 

soluções tecnológicas relacionadas à Covid-19 para atendimento 

a demandas de empresas do complexo industrial da saúde e 

órgãos públicos da saúde. Além disso, foram fabricados e 

entregues 325 protetores faciais doados à órgãos públicos da

saúde em Salvador e Juazeiro. 

Planejamento e Gestão ◦ Par�cipação e colaboração no Projeto de indicadores de 
Inovação da Rede Federal conduzido pela SETEC/MEC; 

◦ Ar�culação e colaboração com demais coordenações 
dos Polos de Inovação da Rede Federal;

◦ Retomada de convênios e contratos junto aos entes 
privados e parcerias com a SECTI; 

◦ Par�cipação e apoio ao Programa de Mentoria em 
Propriedade Intelectual INPI/EMBRAPII.

Comunicação, Informação
e Divulgação

Nesse campo, destacam-se: 

◦ Maior ar�culação e melhoria nas relações com a 
comunidade acadêmica do IFBA; 

◦ Fortalecimento das ações de parceria e cooperação com 
os órgãos internos do IFBA, como PRPGI, Proex, 
Gabinete da Reitoria e Procuradoria Jurídica;

◦ Par�cipação a�va nos órgãos colegiados do IFBA.
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https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/pdi-2020-2024
https://portal.ifba.edu.br/coronavirus/comite-de-prevencao/plano-de-contingencia-do-ifba.pdf
https://portal.ifba.edu.br/coronavirus/comite-de-prevencao/plano-de-contingencia-do-ifba.pdf
https://portal.ifba.edu.br/acesso-a-informacao/plano-de-integridade-1/plano-de-integridade-ifba-2020-2022.pdf/view
https://portal.ifba.edu.br
https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/regimento-consup-2018-maio-2018-diagramado.pdf
https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/regimento-geral-do-ifba.pdf
https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2020
https://www.gov.br/pt-br/
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