






Fatos e dados demonstram que, em 
2022, avançamos no processo de 
consolidação do fortalecimento dos 
órgãos colegiados e de assessoramento. 
Um exemplo é a aprovação, pelo 
Consepe, da regulamentação das 
Normas Acadêmicas da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio do 
IFBA, cuja versão anterior datava da 
época do antigo Cefet-Ba. Entre outros 
marcos importantes do ano, o Consup 
aprovou a regulamentação do PGD na 
modalidade Teletrabalho, a Política de 
Arte e Cultura e o Código Disciplinar 
Discente, uma proposta antiga, e cujo 
teor ganhou uma abordagem mais 
pedagógica em oposição à punitiva. A 
eleição pela comunidade de 10 novos 
membros da CPPD e o volume de 
processos deferidos pela Comissão 
(663) também merecem destaque. A 
emissão de parecer favorável da CCPA 
para 67 requerimentos de flexibilização 
de jornada é um dado que se traduz em 
melhoria da qualidade de vida 
desses(as) servidores(as) e trazer 
impactos para a qualidade e a eficiência 
do trabalho realizado.  

Luzia Mota
Reitora do IFBA

Gabinete, Órgãos Colegiados e de Assessoramento
Balanço de Gestão - IFBA 2022

Comissão 
Permanente

de Pessoal 
Docente 
(CPPD) e 

Subcomissões 
(SCPPD)

10 membros 
eleitos

663 processos 
deferidos

67 
servidores/as

2
capacitações

Comissão 
Central de 

Jornada 
Flexibilizada

(CCPA)

67 
processos de 
requerimento 

de flexibilização 
de jornada

com parecer 
favorável.

Contemplados/
as servidores/as 

dos 22 campi.

Comissão 
Permanente 
de Processos 

Eleitorais 
(CPPE)

Três eleições:
1. Comissão 
Própria de 

Avaliação (CPA)
2. Comissão 
Permanente
de Pessoal 

Docente (CPPD)
3. Conselho 
de Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

(CONSEPE)

Comitê 
Central de 

Prevenção e 
Combate à 

COVID-19

Monitoramento
epidemiológico;

Cobrança de 
certificação 

vacinal;

Atualização do 
Plano de Retomada 

das Atividades 
Presenciais 

e do Plano de 
Biossegurança.

Conselho 
Superior

(CONSUP)

Regulamentação 
do PGD na 

modalidade 
Teletrabalho, 

Política de 
Arte e Cultura, 
implantação 

dos Centros de 
Referência, 
Política de 
Gestão de 
Conflitos, 
Código 

Disciplinar 
Discente.

Conselho 
de Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

(CONSEPE)

Aprovação 
das Normas 
Acadêmicas 
da Educação 
Profissional 

Técnica de Nível 
Médio do IFBA, 
em discussão 

desde 2014, 
contribuindo 

para a 
permanência 
e o êxito dos 
estudantes.



Preparação
para o 
Congresso 
Regimental

65 Pessoas em 
Comissões Locais

22 Campi envolvidos
Com TAEs, Docentes, 

Estudantes

Gabinete e Assessoria de Gestão de Pessoas
Balanço de Gestão - IFBA 2022

Organização de 
Concurso Público 
de Docente 
e TAE

Docentes: 65 vagas em 
33 áreas / TAEs: 119 

vagas em 29 cargos
Recursos: R$ 3.890.000

Candidatos: 30 mil

Jornada Pedagógica-
-Administrativa 
da Reitoria

Planejamento setorial 
estratégico das 

Pró-reitorias e Diretorias 
Sistêmicas para 
o ano de 2022

Oferta de cursos de 
Pós-graduação 
Stricto sensu

39 vagas
servidores/as 

carreiras TAE e Docente
Área de Administração

Descentralização
de Gestão de 
Pessoas

16 Atividades 
Descentralizadas para os 
campi: agendamento de 

férias, concessão de 
auxílio transportes, etc.

Chamada Pública 
de Remoção e 
Redistribuição

12 Redistribuições.

Implementação do 
Banco de Intenção 
de Remoções de 

Docentes e de TAEs.

Duas chamadas 
públicas de 

remoção para 
servidores 

docentes EBTT e 
uma chamada 

pública para 
servidores TAE.

Programa de Gestão 
por Desempenho - 
Teletrabalho

1 Audiência Pública com 
Consulta Pública e 

1 Fórum de Discussão com 
a Comunidade 

Acadêmica do IFBA

Em 2022, a Assessoria de Gestão de 
Pessoas do Gabinete atuou em estreita 
articulação com a DGP em projetos e 
programas de grande relevância para 
os(as) servidores(as) e para o Instituto, 
entre eles, o Programa de Gestão por 
Desempenho (PGD) – Teletrabalho, que 
introduz um novo paradigma no serviço 
público. As ações de preparação para a 
realização do 1º Congresso Regimental 
do IFBA também contaram com a 
atuação do Gabinete nas articulações 
para viabilizar a constituição, pelos 22 
campi, das respectivas Comissões 
Locais, essenciais para garantir a efetiva 
participação da comunidade no 
Congresso e implementar etapas 
indispensáveis para a eleição dos(as) 
Delegados(as) que representarão as 
unidades de ensino do evento que vai 
decidir as mudanças no Regimento 
Geral do IFBA. O Gabinete também 
desempenhou papel decisivo na 
organização do Concurso Público que 
contou com mais de 30 mil inscritos(as) 
e ofertou 184 vagas para provimento de 
119 vagas de técnicos-administrativos e 
65 vagas para professores(as). 

Philipe Murillo
Chefe de Gabinete



Gabinete, Governança, Integridade e Controle de Riscos
Balanço de Gestão - IFBA 2022

Integridade em Ação
6 unidades contempladas com 

atividades: Santo Antônio de Jesus, 
Feira de Santana, Barreiras, 

Seabra, Camaçari e Salvador

Curso de PAD e SINVE
Curso Básico de Processo 

Administrativo Disciplinar e 
Sindicância Investigativa

57 inscrições, curso de 40 horas

Governança
Comissão Permanente de 

Procedimentos Correcionais 
realizou Chamada Pública para 

atuação nas Sindicâncias e PADs

Comitê de Governança, 
Riscos e Controles

Diretrizes e recomendações de 
Governança; elaboração da Política 

de Gestão de Riscos

NuGov
Comissão constituída para 

elaborar a estrutura do 
Núcleo de Governança, 

Riscos e Controles do IFBA

Política de 
Gestão de Conflitos
Oportunizar a transformação 

de relações conflitivas em 
oportunidades produtivas

As discussões sobre temas relacionados 
à Integridade Pública foram 
intensificadas em 2022. Os campi Santo 
Antônio de Jesus, Feira de Santana, 
Barreiras, Seabra, Santo Amaro e 
Salvador participaram das primeiras 
edições do projeto Integridade em Ação, 
que visa informar e debater sobre temas 
relacionados à Integridade Pública, além 
de familiarizar a comunidade interna 
com funções cruciais de controle e 
promoção da integridade pública. Foram 
abordados assuntos como gestão de 
conflitos, prevenção e combate ao 
assédio no ambiente de trabalho e 
comunicação não violenta. Também 
merece destaque especial uma das 
medidas de gestão voltadas à 
organização da atividade correcional no 
IFBA: a publicação da Chamada Pública 
para a composição de uma Comissão 
Permanente de Procedimentos 
Correcionais, a ser integrada por 15 
servidoras(es) efetivas(os), que 
trabalharão em procedimentos 
correcionais como Sindicância 
Investigativa (Sinve) e Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD).

Luzia Mota
Reitora do IFBA



Gabinete e Relações Institucionais
Balanço de Gestão - IFBA 2022

Prefeituras 
Municipais

Realização 
de reuniões
com os/as 

Prefeitos/as 
dos municípios 

onde o IFBA possui 
Campi. Foram 

celebrados 
Acordos 

Cooperação 
Técnica com 
os municípios 

de Itatim, 
Campo

Formoso e 
Jaguaquara.

Bancada 
Parlamentar 

Federal

Ações de 
captação de 

emendas com 
parlamentares 

e a Bancada 
Baiana.

Realização
de Seminário 

Formativo 
nos Campi 

sobre a 
captação e 

execução de 
emendas 

parlamentares.

CONIF

Participação 
da Reitora 
Luzia Mota 

nas reuniões 
ordinárias e 

extraordinárias 
do CONIF como 
coordenadora 

da Câmara 
de Ensino.

Participação 
na REDITEC.

O IFBA sediou 
o 1º encontro 

presencial 
Pós-Pandemia 

dos fóruns
do CONIF.

Serviço 
Nacional de 

Aprendizagem 
Industrial

e Comercial 
(SENAI e SENAC)

O IFBA é 
representante 

titular do MEC no 
Conselho Regional 

do SENAI / SESI.
 Também é

membro suplente
do Conselho 
Regional do 

SENAC–Bahia 
(representante

do MEC).

Secretaria 
de Educação 

da Bahia
Superinten-

dência de 
Educação 

Profissional e 
Tecnológica 

(SUPROT)
 

Reuniões com
a SUPROT para 
fortalecimento
das parcerias

do IFBA
com a Rede

Estadual de Educação 
Profissional. 

SETEC/MEC
 

Agendas com 
a SETEC para 
encaminhar 
demandas 

do IFBA; 
captação

de recursos 
através

de Termos 
Descentralizados 

para os Campi 
atingidos 

pelas chuvas; 
participação

em Grupo
de Trabalho

SETEC - CONIF.

Para as Relações Institucionais do IFBA, o 
ano de 2022 foi marcado pelo 
estreitamento e consolidação das 
relações com órgãos e agentes externos 
como, por exemplo, Governo do Estado 
da Bahia, Prefeituras Municipais, 
Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica (Setec/MEC), Conselho 
Nacional das Instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica (Conif), Senai, 
Senac e a Bancada Parlamentar da 
Bahia no Congresso Nacional, junto aos 
quais foi possível atuar em defesa das 
pautas de interesse do Instituto e            
da Educação Profissional e Tecnológica       
e, por extensão, da Sociedade. 
Destacamos a atuação junto à Bancada 
Parlamentar na luta pela recomposição 
do orçamento das Instituições Federais 
de Ensino e na destinação de emendas 
parlamentares em favor do IFBA.

Juliana Mousinho
Assessora de Relações Institucionais



Gabinete e Relações Internacionais
Balanço de Gestão - IFBA 2022

1

Servidores selecionados para 
cursos de formação

Vagas nos cursos técnicos e 
superiores do IFBA ofertadas à 
comunidade internacional

Estudantes do IFBA em 
mobilidade acadêmica 
discente

Estudantes internacionais 
campi Barreiras, Ilhéus, Salvador 
e Vitória da Conquista

Estudantes internacionais 
contemplados com bolsas de 
auxílio financeiro 

4

23

2

9

3

6Editais lançados

Eventos realizados 

Instruções normativas publicadas 

Notas publicadas na página da 
Arinter no Portal do IFBA 
(portal.ifba.edu.br/arinter)

Acordo de cooperação 
internacional firmado

1

1

1

62

1

Os esforços foram direcionados à 
construção e execução do planejamento 
estratégico de médio prazo com foco 
nas ações prioritárias de impactos 
significativos para a comunidade, a 
exemplo de ações de acolhimento, 
suporte e integração de estudantes 
internacionais regulares e 
intercambistas.
 

Foram 23 vagas ofertadas nos           
cursos técnicos e superiores do IFBA,           
sendo 9 estudantes internacionais 
recepcionados nos campi Barreiras, 
Ilhéus, Salvador e Vitória da Conquista; 
dois editais para a concessão de auxílio 
financeiro a estudantes participantes do 
Programa de Estudantes-Convênio de 
Graduação (PEC-G), que contemplaram 
3 estudantes; celebrado convênio de 
cooperação com o Instituto Politécnico 
do Porto (Portugal); entre outros.
 

Foi um ano de avanços importantes 
também na direção de normatização da 
internacionalização do Instituto, 
fundamental para novos avanços em 
2023.  

Cândida Mousinho 
Assessoria de Relações Internacionais

1 2Estudantes internacionais 
graduados

Servidoras capacitadas 
em curso de Parcerias 
Multissetoriais pela ENAP



Ensino
Balanço de Gestão - IFBA 2022

Cursos Ofertados
Cursos Técnicos 108 Cursos
Cursos Superiores 52 Cursos

Cursos Superiores 
Reconhecidos - MEC

Curso Nota
Bacharelado em Arquitetura 
e Urbanismo - Barreiras 4

Licenciatura em Física EAD 4
Licenciatura Matemática EAD 4
Licenciatura em Educação 
Profissional e Tecnológica 
EAD

4

Tecnologia em Agroindústria 
- Porto Seguro 4

Tecnologia em Manutenção 
Industrial - Irecê 4

Licenciatura em 
Computação EAD 3

Bolsas Concedidas
Programa Indicador

PIBID 240
Residência Pedagógica 195
Permanência 111
Prog. Educação Tutorial 27

Recursos Investidos
pela PROEN em 2022

Ação Valor
Edital de Permanência e 
Êxito R$ 310.000

Apoio 4ª Edição do JIFBA R$ 108.000
Edital Instituc. PIBID e RP R$ 40.000
Projeto PROEN in Loco R$ 30.000
Apoio a Semana da 
Consciência Negra R$ 22.000

I Mostra dos Jogos 
Interculturais Indígenas e 
Africanos

R$ 17.800

Apoio ao Programas PET R$ 15.000
TOTAL R$ 542.800

Recomposição 
Docente

Ação Docentes
Substitutos Contratados 301
Convocações - 
Concurso 2016 52

Docentes Afastados para 
Qualificação - Edital 2022 27

Remoções - BIRD 39
Redistribuições - BIRD 10

Acesso Estudantes
Vagas Quantidade

PROSEL - 2022 4360

SISU - 2022.1 1313

SISU - 2022.2 950

Modernização e 
Reestruturação

Ação Indicador
Normas Acadêmicas 
do Ensino Técnico 108 Cursos

Fluxos de Registros 
Acadêmicos 36 Fluxos

Comissões de 
Análise Permanente

22 Comissões 
110 Servidores

Um dos maiores desafios em 2022: voltar 
às atividades presenciais em sala de 
aula. Superá-lo exigiu ações e empenho 
de toda a comunidade IFBA. Coube à 
Pró-Reitoria de Ensino a importante 
missão de articular e viabilizar 
academicamente o processo de 
retomada da maior parte das atividades 
presenciais nos campi, com a retomada 
gradual iniciada após o arrefecimento 
da pandemia. A reorganização do 
cotidiano acadêmico envolveu o 
lançamento do edital de fomento 
voltado às ações de Permanência e Êxito, 
que contemplou 62 projetos dos 22 
campi do IFBA. 

Fechamos 2022 com três bons motivos 
para celebrar: mais de 23 mil estudantes 
inscritos no processo seletivo para 
ingresso nos cursos técnicos (Prosel 
2022); realizamos o debate inicial sobre 
a organização do 1º Congresso 
Regimental do IFBA, a ser realizado em 
2023; e participamos da elaboração do 
concurso público do IFBA, cujas provas 
foram aplicadas em novembro. 

Jancarlos Lapa
Pró-reitor de Ensino



Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Balanço de Gestão - IFBA 2022

2 Editais para seleção de Mestrado: 
PPGESP e PPGEM

1 Edital para Especialização DocentEPT UAB

1 Edital para estudantes da Especialização 
em Formação de Professor da EPT

2 Editais para coordenador de curso de 
Pós-Graduação - Bolsista do Programa UAB

1 Edital para profissionais interessados(as) 
em atuar na equipe de professores(as) 
formadores(as) do DocentEPT, em caráter 
temporário e como bolsista da Capes (UAB)

Cursos de pós-graduação lato sensu:
2 novos cursos criados
386 vagas ofertadas

2 Editais de Afastamento para qualificação 
em Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu, no país e no exterior.

3 Convênios ativos para oferta de Mestrado, 
com a UNEB, IFRN e UFPE.

Pactuação de PCI com a UFPB: 39 vagas de 
mestrado e doutorado em Administração

Conclusão da 2ª Versão do 
Hotel de Projetos Tecnológicos
14 projetos selecionados
9 câmpus envolvidos - CAM, EUN, JEQ, LAF, 
SAJ, SSA, STA, VDC e PSG
4 câmpus com adesão - BAR, IRE, JAC e JUA
14 Coordenadores de Unidade
10 Professores Orientadores
48 estudantes envolvidos
400h de mentoria para os estudantes.
 
Lab IF Maker
Expansão: Eunápolis, Salvador, Santo Amaro
Implantação: Camaçari

Meeting do HP e Trilhas da Inovação
5 Eventos de promoção e divulgação do 
empreendedorismo e inovação tecnológica 

Formação e capacitação em 
Empreendedorismo e Inovação: 5 Ações

Chamadas Empreendedorismo e Inovação:
07 Editais

Editais externos: 02 Chamadas

Pedidos concedidos pelo INPI: 02 patentes, 
02 registros de Software

Pedidos depositados pelo IFBA ao INPI: 
05 invenções, 12 de SO

Consolidamos programas, projetos e ações, 
ampliando e concebendo novas ações 
necessárias para cumprir o projeto de 
gestão em andamento. Alinhado ao 
Programa Institucional de Iniciação 
Científica e Tecnológica, foi criado o Edital 
de Iniciação Científica Ações Afirmativas no 
Ensino Médio cujo objetivo é despertar a 
vocação científica-acadêmica de 
estudantes cujo ingresso se deu por meio 
de políticas de ações afirmativas. Inovação: 
Sublinhamos o fortalecimento e a 
ampliação da rede de Laboratórios Makers 
do IFBA, com investimento externo superior 
a R$ 1,5 milhão. Encerramos mais um ciclo 
do Hotel de Projetos Tecnológicos com a 
premiação de três projetos com potencial 
de inovações que beneficiarão a sociedade. 
Entre as ações de Pós-Graduação e 
qualificação, destacamos a pactuação de 
um Projeto de Cooperação entre Instituições 
com a UFPB para oferta de 39 vagas de 
mestrado e doutorado acadêmicos em 
Administração. A Pós-Graduação stricto 
sensu fecha o ano com perspectivas 
promissoras: possibilidade de ampliação, 
com duas propostas submetidas à Capes e 
de prospecção de bolsas de mestrado e 
doutorado para os nossos programas.

Ivanildo Santos
Pró-reitor de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Inovação

Iniciação Científica e Tecnológica
6 Programas e 200 Bolsas
 
Inédito! PIBIC-EM-Af
Programa Institucional de Iniciação Científica 
no Ensino Médio nas Ações Afirmativas
 
Edital de Registro de Projetos de Pesquisa e 
Inovação: 50 Projetos Submetidos 
 
Seminários de Grupos de Pesquisa
6 Apresentações  
 
Edital para Projetos de Pesquisa de TAE
Recurso: R$ 20.000,00
 
Edital de apoio a Grupos de Pesquisa
10 Projetos contemplados
 
Edital de apoio à Participação em Eventos
Recurso: R$ 50.000,00 / 10 contemplados
 
Edital de Apoio a Projetos de Pesquisa
Recurso: R$ 50.000,00 / 10 contemplados
 
Chamada de apoio a Publicações
Recurso: R$ 10.000,00

III Congresso de Pesquisa, Pós-Graduação 
e Inovação:    6 Premiações com destaque

Chamada para Seleção de projetos com 
estudantes do Steve Biko: R$ 7.200,00

Pesquisa Pós-Graduação
e Qualificação

Inovação



Extensão

Balanço de Gestão - IFBA 2022

O ano de 2022 marcou o retorno da 
Proex às atividades extramuros 
pós-pandemia. Buscamos aprimorar a 
atuação extensionista através da 
melhoria dos processos internos, como o 
desenvolvimento dos cursos de 
formação para coordenadores de 
Extensão, do fomento de ações que 
melhor estruturassem a Extensão no 
Instituto para o cumprimento do seu 
papel socioeducativo, cultural, esportivo 
e científico. Iniciamos a implementação 
de Projetos Estratégicos que contribuem 
para a consolidação da Política de 
Extensão do IFBA. Fizemos importantes 
trocas alinhadas à Política Nacional de 
Extensão, intensificando o 
relacionamento com os campi e 
representações nacionais e regionais. 
Programas como o Qualifica Mais 
Progredir foram executados, levando 
formação técnica de qualidade aos 
participantes dos diversos municípios 
parceiros da ação, bem como projetos 
esportivos, culturais, editais de fomento e 
de bolsas extensionistas, e aqueles  
voltados aos arranjos produtivos, sociais 
e culturais locais.  

Nívea Cerqueira
Pró-reitora de Extensão

Projetos Estratégicos
Projetos Teias
13 Campi / 45 Servidores / 27 Bolsistas 
20 Subprojetos / 200 Pessoas impactadas
Recursos envolvidos: R$ 51.800
Divulgação Científica: 2 Artigos e 
5 Resumos expandidos apresentados 
Produção: Relatório do Mapeamento de 
Empreendimentos, Projetos e Parcerias 
Realização: I Seminário de Experiências 

Projeto Circuito da Economia Solidária 
8 Campi / 31 Servidores / 12 Bolsistas
24 Monitores / Recursos: R$ 55.750
8 Feiras / 148 Empreendimentos
29 Capacitações para Empreendedores 
4970 Pessoas impactadas
35 Parcerias mobilizadas:   
CESOL, SDR, Instituto Mãe Terra, Quilombo 
Dadá, Movimento Sem Terra, Coletivo 
Mães Arco Íris, Prefeituras Municipais, etc

Projeto Extensão em Curso
16 Campi atendidos / Adesão: 7 Campi
380 Vagas previstas 

Projeto de Incentivo às Práticas 
Corporais - Pracs
8 Campi / 9 Subprojetos / 13 Servidores 
15 Monitores voluntários / 9 Bolsistas
353 Participantes / Recursos: R$ 36.600

Projeto de Implantação dos Núcleos de 
Arte e Cultura - NACs - 9 Campi
26 Servidores / 11 Bolsistas / 11 Projetos 
Recursos: R$ 83.000 / Público: 250 pessoas 

Programa Qualifica Mais Progredir 
Curso FIC Microempreendedor Individual 
4 Campi / 2500 Vagas / 25 Escolas
51 Turmas / Recurso: R$4.000.000
33  Servidores / 80 Professores atuantes 

Programa Qualifica Mais EnergIF
Curso FIC Instalador de Sistemas 
Fotovoltaicos / 3 campi / 110 vagas
Recurso pactuado: R$ 220.000
6 Servidores / 13 Professores atuantes 

Programa de Aprendizagem
1 Formação / 9  Adesões de Campi

Desenvolvimento e 
Estruturação da Extensão
Aprovação: - Política de Arte e Cultura
- Plano Decenal de Arte e Cultura
- Política de Extensão pelo CONSEPE 
- EDIFBA da 1ª Revista de Extensão  
- Curso de Fundamentos de economia 
solidária e tecnologias sociais
- Módulo de Eventos do SUAP 

25 Visitas aos Campi

JIFBA - 600 Estudantes-atletas
60 Servidores /  20 Campi / 5 Polos
6 Subprojetos / 150 Jogos realizados 
Recursos investidos: R$ 554.500

Editais de Fomento à Extensão
6 Editais / Recursos: R$ 132.000
194 Projetos desenvolvidos
Bolsistas discentes: 
37 nível superior / 86 nível médio

Curricularização da Extensão 
2 Encontros de Formação com os Campi
1 Instrução Normativa / 1 Atuação COMFOR 
2 Análises Técnicas de PPCs
12 Assessorias técnicas aos NDEs 

Parcerias e apoios
- Maracatu Ventos de Ouro 
- Steve Biko: 40 bolsas /  R$ 16.000 
- Projeto Bússola Brasil Capacitação
- ACT IFBA,IFBAIANO e UNEB

Realização de Eventos 
- Encontro Nacional de Fóruns de 
Pró-Reitores da Rede Federal Tecnológica
- 50º Encontro Nacional do FORPROEX 
- I Congresso de Extensão da Rede Federal
- Formação em Avaliação de Projetos
- Formação para Submissão de Projetos 
- II E-JIFBA e Participação no E-JIF Nacional
- II Festival Virtual de Arte e Cultura

Balanço de Gestão - IFBA 2022



Administração e Planejamento
Balanço de Gestão - IFBA 2022

A PROAP iniciou o ano de 2022 fortalecendo sua 
estrutura com a criação de novos setores. De 
forma estratégica, foi criado o Departamento de 
Licitações da Reitoria para melhor atender as 
demandas de aquisições e contratações, 
contribuindo com uma execução mais eficiente 
do orçamento do IFBA. Também foram criados os 
núcleos de: Aplicação de Penalidades, como 
resposta à obrigação institucional de apurar 
indícios de descumprimentos em licitações e 
contratos; e Contas-Vinculadas, para melhor 
gerir essa ferramenta de tratamento de riscos 
em contratos com dedicação exclusiva de mão 
de obra. O ano foi marcado por repetidos cortes 
e/ou bloqueios orçamentários e financeiros, o 
que gerou incertezas na execução das despesas 
e demandou esforços da área de Administração 
para realizar análises de cenários e buscar 
alternativas para o enfrentamento. Mesmo 
diante dessa instabilidade orçamento/ 
financeira, conseguimos executar (empenhar) 
quase que a totalidade dos recursos recebidos, 
como pode ser visto na Tabela 1 que apresenta 
os valores para o custeio, investimento e 
assistência estudantil. Conseguimos ofertar três 
importantes capacitações, com vagas para 
todas as unidades do IFBA, contribuindo com o 
aprimoramento do trabalho técnico 
desenvolvido pela área e estivemos também à 
frente do Grupo de Trabalho que discutiu e 
propôs a metodologia de divisão orçamentária 
do IFBA para o ano de 2023.

Marcelo Bispo
Pró-reitor de Planejamento e Administração

Compras e 
Contratos 2022

IFBA 2022 Qtd Valores Totais
Pregões 14 30.530.619,66
Dispensas 14 11.949.893,03
Inexigibilidade 17 113.358,18
Adesões 12 1.219.385,10
Contratos 20 16.664.961,44

Ações de
Capacitação

IFBA 2022 Servi-
dores Campi

Elaboração 
de Termo de 
Referência

45 24

Reequilíbrio
econômico-
financeiro 
dos contratos 
administrativos

45 23

Gestão da 
Conta-depósito
vinculada-
bloqueada 
para 
movimentação 
de contratos 
administrativos
com dedicação
exclusiva de 
mão de obra

45 24

                                                       (99,99%)

   
            (99,93%)

 
                                         (99,93%)

* Polo de Inovação do IFBA
** Salinas da Margarida



Desenvolvimento Institucional 
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Avança IFBA
5 ações / 2 projetos
 
Planejar para 
Desenvolver
12 planos para melhoria de 
indicadores dos campi
 
Mapeamento de 
Iniciativas Estratégicas 
da Reitoria
58 políticas / 17 programas
52 projetos / 136 ações
 
6 Centros de Referência
Implantação e desenvolvimento de 
Campo Formoso, Camacã, Itatim, 
Jaguaquara, Salinas da Margarida e 
São Desidério
Recursos: R$ 1.049.116,60 
 
IndicaIFBA
Indicadores de 15 campi
Ajustes no SISTEC e SUAP
 
PRODIN em Campus
23 campi visitados
13 relatórios entregues

Energif Eletrobrás
Sistema de monitoramento de 
consumo de energia elétrica em 
tempo real nos 22 Campi
 
Plano e Relatórios
- Plano de Metas Institucional 2022
- Relatórios de Gestão 2021 
- Avaliação do PDI 2020-2022
 
Acessibilidade Física 
Contratação de empresa 
especializada - laudos técnicos 
para 30 unidades do IFBA
Recursos: R$ 420.074,12
 
Obras entregues
Fiscalização técnica de obras 
dos Campi Campo Formoso e 
Jaguaquara. Recurso: R$ 19.224.687,73

Recuperação dos campi 
atingidos pelas chuvas em 2021: 
Assistência técnica aos processos dos 
TEDs. Recurso: R$ 2.870.249,00

Plano de Manutenção 
predial da Reitoria
112 serviços concluídos
Recurso: R$ 796.771,31

Repositório Institucional 
Cadastrados 121 trabalhos 
de conclusão de cursos de 
Mestrado e Doutorado

Aquisição de E-books
249 títulos perpétuos em Português
Recursos: R$40.719,29
 
II Fórum de Bibliotecários
Participação: 22 campi
- Aprimoramento dos serviços
- Alinhamento de procedimentos 
- Sistematização do SIB-IFBA nos 
Campi

 
Acesso à Informação
212 Pedidos recebidos até 12/12/22

 
Transparência Ativa
34 Itens de cumpridos até 12/12/22

 
Avaliação Institucional
- Condução do processo de 
avaliação institucional 2021 e 2022
- Eleições de novas Comissões 
Próprias de Avaliação (CPA) 
Locais e Sede 

Em 2022, a Prodin desempenhou importante 
função estratégica na realização de 
atividades que ampliaram a interlocução 
do planejamento estratégico com o 
desenvolvimento institucional. Nas ações 
voltadas a estimular o desenvolvimento e a 
ampliação da atuação das unidades da 
Instituição na pesquisa, extensão, 
pós-graduação e inovação tecnológica, 
sublinhamos o Programa Avança IFBA, que 
contempla o projeto Indica IFBA, voltado à 
produção, monitoramento e avaliação de 
indicadores acadêmicos; e o Planejar para 
Desenvolver, que visa viabilizar a 
construção, pelos campi, de planos de 
desenvolvimento de curta duração para 
melhoria de indicadores institucionais. No 
eixo de infraestrutura, o Projeto PRODIN em 
campus visa proporcionar maior eficiência 
no processo de fiscalização do contrato de 
manutenção predial das 22 unidades de 
ensino do IFBA. No desenvolvimento do 
sistema de bibliotecas, ressaltamos a 
promoção do II Fórum de Bibliotecários do 
IFBA e a criação, em parceria com o 
Programa Asé Toré, da biblioteca virtual 
sobre a temática dos povos originários e 
quilombolas. 

Elis Lopes
Pró-reitora de Desenvolvimento 

Institucional



Parceria 
com o CONIF
- Estreitamento da relação, 
a partir de ações como a cobertura 
multimídia dos fóruns das Câmaras 
Temáticas do CONIF, realizados no IFBA 
em 2022: o conteúdo serviu de 
referência para a Rede Federal 
e teve divulgação nacional. 

 
Relacionamento 
com a Mídia
- Menção ao IFBA em mais 
de 300 matérias publicadas 
na mídia, resultado de divulgação 
realizada pela DGCOM em conjunto 
com comunicadores/as dos campi 
e do trabalho de atendimento à 
imprensa, gerando mídia espontânea 
e projetando a imagem do IFBA e 
seu posicionamento sobre temas 
relevantes para a sociedade.  

- Ações de gestão de crise ajudaram 
a reverter ou minimizar os impactos 
de menções negativas ao IFBA 
na imprensa.

Multicampia
Fortalecimento da atuação 
multicampi a partir de 
encontros e discussões com 
a Rede de Comunicadores 
para construção coletiva 
da Política de Comunicação 
e de proposta conjunta para 
o Congresso Regimental para 
a Comunicação Institucional.

Portal do IFBA
- Produção de mais de 
400 matérias jornalísticas, com 
ampliação do uso de recursos 
gráficos e intensificação de 
abordagem humanizada.
- Gestão de conteúdo e 
integração com as Redes Sociais 
como porta de entrada para o Portal.

TV IFBA
- Crescimento de mais de 
970 inscritos, totalizando 12.907.
- 46,6 mil visualizações.
- 8,6 mil minutos de Tempo de Exibição.
- Produção audiovisual da série 
‘Tem na Rede’, parceria com o CONIF.

Comunicação Institucional
Balanço de Gestão - IFBA 2022

Política

A Política de Comunicação do IFBA 
representa um marco temporal para a 
nossa Comunicação Institucional. A partir 
do processo de construção democrática, 
coletiva e colaborativa desse documento 
norteador conseguimos voltar nossos 
olhares para temáticas cruciais à nossa 
instituição, pensando possíveis 
contribuições da comunicação, o que só 
nos engrandeceu como profissionais e, 
consequentemente, contribuiu para o 
fortalecimento da atuação estratégica da 
Rede de Comunicadores do IFBA. 
Terminamos o ano de 2022 com esse 
grande avanço para o desenvolvimento de 
uma relação mais sólida e estreita com os 
nossos públicos estratégicos. É nessa 
comunicação que acreditamos!

Laís Andrade
Diretora de Gestão da 

Comunicação Institucional

Instagram
 

- Mais de 13 mil novos 
seguidores, totalizando 40,7 mil.
- Aumento consistente de engajamento 
e seguidores.
- Recorde de engajamento: 21 mil 
contas alcançadas na publicação do 
edital do Concurso Público em 19/08.

Facebook
- Manutenção dos 65 mil 
seguidores em um cenário de queda 
de popularidade desta rede social.

Política de 
Comunicação
22 Servidores/as 

envolvidos/as no processo 
de construção multicampi 
e multidisciplinar;

13 Capítulos construídos 
a partir de Consultas Públicas 
à comunidade IFBA;

16 Áreas estratégicas envolvidas.

Política de 
Comunicação
22 Servidores/as no
processo de construção 
multicampi e multidisciplinar;
13 Capítulos construídos a partir de 
Consultas Públicas à comunidade IFBA;
16 Áreas estratégicas envolvidas.

“Fiquei sabendo do 
programa Sakura em 2019. 

Na época não pude participar 
pois um dos requisitos é estar no 

último ou penúltimo ano do ensino
médio. Agora, em 2022, depois de ver
uma postagem do IFBA no Instagram
sobre o programa, finalmente pude 

me inscrever e fui contemplado 
com essa oportunidade”. 

Styves Barros
Estudante do curso técnico
de Informática, integrado, 

Campus Seabra



 

Selecionados/as 13 servidores/as 
para coordenação e equipe 
multidisciplinar do Projeto 

Publicada Resolução de Cotas 
nos Processos Seletivos dos 
Cursos Técnicos e Superiores

210 participantes no Seminário 
comemorativo de 10 anos de 
Cotas no IFBA

15 Reuniões com lideranças, 
docentes e estudantes

10 Lives
100 Pessoas: Seminário Agosto

Indígena

4800
1200

12

Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis        .
Balanço de Gestão - IFBA 2022

NEABI
Núcleo de Estudos 
Afro-Brasileiros e 

Indígenas

Encontro da Rede
Participantes Encontro

ASÉ TORÉ
Formação em Educação 

sobre Negras(os) e 
Povos Indígenas

Assistência 
Estudantil

Pessoas Alcançadas
Pessoas Certificadas
Cursos Ministrados

Bancas de 
Heteroidentificação 

Racial
Prosel, SiSU e Pós EAD

Ações Interinstitucionais
Campi Atendidos

1
80

20
22

237

12.093

Ialodês da Bahia

Quilombolas

10 anos de Cotas

Indígenas

Pessoas formadas
comissões + membros

Diálogo com a comunidade e ações 
multicampi são elementos que ajudam a 
resumir as realizações da Diretoria de 
Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis. 
Gênero e educação para a diversidade, 
ações afirmativas e assistência estudantil 
para a permanência e êxito estiveram entre 
os temas do Ciclo de Diálogos a fim de 
subsidiar a construção da proposta de 
reestruturação da DPAAE para o apresentar 
no Congresso Regimental do IFBA: quatro 
encontros que reuniram cerca de                     
120 pessoas. A I Mostra dos Jogos 
Interculturais Indígenas e Africanos - 
JOINDAF que integrou as atividades do  
JIFBA e teve a participação de 1.100 
estudantes. Ressaltamos também a 
composição do Conselho Geral do NEABI 
(Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e 
Indígena), com a participação de 36 
membros e a institucionalização de 21 
Neabis nos campi. Bancas de 
Heteroidentificação: institucionalização de 
21 Comissões Locais e a seleção de               
93 membros em 21 campi por meio de 
Chamada Pública de servidores/as para 
compor as bancas.

Marcilene Garcia de Souza
Diretora de Políticas Afirmativas 

e Assuntos Estudantis

Estudantes 
preencheram o 
questionário de 
caracterização 
socioeconômica



Tecnologia da Informação
Balanço de Gestão - IFBA 2022

O ano de 2022 sublinha o início de um 
marco na comunicação institucional do 
IFBA, com a migração das contas de 
e-mail do antigo serviço, o Zimbra, para 
o Google Workspace. O novo serviço de 
e-mail eliminou os recorrentes 
problemas de reputação do nosso 
domínio institucional, o que causava 
sérias dificuldades de comunicação com 
agentes internos e externos. Como parte 
dos esforços de ampliar o uso do SUAP, 
transformando-o numa solução que 
integre as mais diversas áreas da 
instituição, foram customizados, 
desenvolvidos ou implantados 11 novos 
módulos ou funcionalidades que se 
juntaram às funcionalidades de 
matrícula on-line e diploma digital da 
graduação, integrando serviços do SUAP 
ao portal http://gov.br. Asseguramos a 
disponibilidade dos serviços acima dos 
99%. Pudemos também contribuir com 
ações pedagógicas / administrativas 
gerenciando 766 novas contas 
institucionais e hospedando 28 novos 
sites.

 
Márcio Melo

Diretor de Gestão da Tecnologia da 
Informação 

Transformação 
Digital
- Matrícula On-line 
(SUAP + GOV.BR).
- Diploma Digital 
(Graduação).

Módulos SUAP
- Assistência Estudantil;
- Projetos de Ensino;
- Eventos;
- Central de Serviços;
- Convocação Docentes;
- Plano de Gestão por Desempenho 
(Teletrabalho);
- Registro Eletrônico de Frequência;
- Registro de Diploma Físico;
- Questionário Socioeconômico;
- Módulo Pesquisa - Banco de 
Intenções de Afastamento para 
Qualificação;
- Módulo Pesquisa - Avaliação de 
Grupos de Pesquisa.

Infraestrutura
- Migração para 
novo serviço de e-mail: 
2400 contas migradas, 
6800 em migração.
- Disponibilidade dos serviços 
em geral acima de 99%.
- Criação e manutenção de 
766 novas contas institucionais.
- Provimento de infraestrutura 
para 28 novos sites 
institucionais.

Governança
- Implantação do Comitê 
de Privacidade;
- Núcleos de 
Desenvolvimento 
Descentralizados 
(1 implantado);
- 3 Workshops de TI;
- Implantação do CGSEI;
- PDTI 2023 - 2024;
- Módulo Estatístico do SEI;
- Retomada do plano de 
estagiários da DGTI.

Processo 
Seletivo 2023
Novas funcionalidades no 
sistema:
- Adição de regras para 
nova cota Quilombola;
- Adição de fase de 
reenvio de documentos.

Atendimentos 
de suporte aos 
usuários
3873 chamados 
atendidos pela 
Central de Serviços 
do SUAP



Gestão de Pessoas
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Dar suporte aos servidores no processo de 
adaptação à nova realidade após a fase 
crítica da pandemia foi uma missão da DGP 
em 2022. O retorno gradual ao trabalho 
presencial demandou procedimentos 
administrativos e de segurança sanitária.  
Promovemos junto às unidades de gestão 
de pessoas dos campi treinamento para 
descentralização da concessão de auxílio 
transporte. Objetivo: dar maior celeridade 
na resposta aos pedidos de concessão do 
benefício que se intensificaram com o 
retorno ao presencial, assim como foi 
ampliado o debate sobre a adoção do 
teletrabalho vinculado a programas de 
gestão, previstos em normas federais. O 
programa de gestão foi adotado pelo IFBA, 
que passou a implementar o novo modelo 
de trabalho. Em 2022, foram lançados os 
editais de concurso público para 
professores e técnicos-administrativos em 
educação, com a oferta 184 vagas para 
provimento de cargos públicos que 
reforçarão todas as unidades da instituição. 
As nomeações devem ocorrer no primeiro 
semestre de 2023.

Raul Aleixandre
Diretor de Gestão de Pessoas

385
Servidores 
vinculados ao
PGD

284
Pagamentos 
anteriores 
autorizados

184
Vagas 
ofertadas em 
concurso 

138
Servidores/as 
em ação de 
capacitação

56
Redistribuições 
realizadas

49
Admissões 
realizadas

159
Atendimentos 
psicológicos a 
servidores/as

44
Remoções 
realizadas

32
Alterações de 
regime de 
trabalho

27
Aposentadorias 
Concedidas

25
Desligamentos 
realizados

18
Pensões 
Concedidas



Projetos com 
convênio EMBRAPII

Implementação de comando 
de voz em linhas de consultórios.
Valor total do projeto: R$ 98.500
Empresa: Alliage S/A

Sistema de monitoramento on-line de 
saúde do paciente.
Valor total do projeto: R$ 24.749
Empresa: FESF-SUS / MDS

Percentual de projetos por fase 
de execução (por valor)

 20,1%
R$ 24.749

                                           
                                          79,9%
                                     R$ 98.500

▆ Fase inicial 
     até 25% executado
▆ Fase intermediária 
     de 25% a 75% executado
Fonte: Extraído do SRINFO/EMBRAPII

Polo de Inovação 
Balanço de Gestão - IFBA 2022

Entre as principais realizações, 
destacamos inicialmente algumas que 
marcaram os eixos de ações relativos à 
captação e desenvolvimento de projetos 
de pesquisa através de edital interno, o 
edital PIS/PRPGI/IFBA Nº 01/2021, destinado 
a apoiar e fomentar projetos de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (PD&I) 
vinculados às linhas de pesquisas dos 
grupos institucionais de pesquisa 
cadastrados, atualizados e certificados 
pela PRPGI/CNPq; apoiar e fomentar a 
atuação multicampi do Polo de Inovação 
do IFBA e ações que contribuam para a 
formação profissional dos(as) estudantes 
do Instituto em PD&I. Foram 
contemplados projetos de 12 campi com 
o total de recursos da ordem de R$ 100 
mil. Também foram desenvolvidos 
importantes projetos através da 
cooperação técnica com a  EMBRAPII por 
meio da qual podem ser desenvolvidos 
projetos de PD&I  na área das Tecnologias 
em Saúde, no subsistema de base 
eletrônica, mecânica e de materiais do 
Complexo Industrial da Saúde, com 
recursos superiores a R$ 123 mil. 

Juliano Lopes
Diretor pro tempore

Captação e desenvolvimento  
de projetos de pesquisa: Prospecção de

projetos EMBRAPII 
Ações de Prospecção Quantidade
Eventos área de saúde 37
Web Conferência 27

Ações de 
divulgação
Visitantes Quantidade
Estudantes 207
Professores 42
Gestores do Ifba 18
Empresas 19
Outros 11

Serviços Tecnológicos

Modelagem e Impressão de protótipos 
3D com tecnologia FDM. 
Parceria: Empresa Júnior de Engenharia 
Mecânica - UFBA

Impressão de protótipo de capacete para 
cabelos crespos. Parceria: La Frida Bike

Através de Edital interno

Criação do índice de água (IQA) 
modificado para bacia do rio de Contas 
(BA) e desenvolvimento de software para 
cálculo do IQA adaptado. 
Valor total do projeto: R$25.000
Campus: Jequié

Analisador de conformidades de parques 
de iluminação pública. 
Valor total do projeto: R$25.000
Campus: Salvador

Análise do desempenho em sistema de 
locomoção assistivo para cães e gatos 
com deficiência motora em membros 
traseiros. 
Valor total do projeto: R$25.000
Campus: Salvador

Gamificação para o desenvolvimento 
empresarial: Sistemas multiplataformas 
otimizando as ações da empresa.
Valor total do projeto: R$24.996
Campus: Eunápolis




