
MINISTERIO DA EDUCACAo
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAo, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

CONSUP
Avenida Araujo Pinho, nO39 - Canela - Salvador - Bahia CEP: 40.110-150

Tel.: 0**71 2102-0418
E-mail: conselhos@ifba.edu.br

ERRATA

o Presidente do Conselho Superior do IFBA, Prof. Renato da Anunciagao
Filho, considerando 0 Offcio sino da Comissao do RSC no IFBA, datado de
21/10/2014, e a Resolugao nO2 do Conselho Permanente para Reconhecimento
de Saberes e Competencias - CPRSC, datada de 30/09/2014, resolve:

1° - Alterar a Resolugao nO171, de 02/10/2014, na pagina 1, nos seguintes
termos:

I - Na introdugao, onde se Ie: "e no que foi deliberado na 3a Reuniao
Ordinaria do CONSUP do IFBA, realizada em 25.09.2014", leia-se: "e no que foi
aprovado e homologado na 4a Reuniao Ordinaria do CONSUP do IFBA, realizada
em 25.09.2014".

Salvador, 29 de outubro de 2014.

Prof. Renat nuncia~ao Filho
Presidente do CONSUP

mailto:conselhos@ifba.edu.br
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ANEXO I 
 

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE RSC À CPPD 
 
 

Nome do(a) Docente:  

Data de Nascimento:  

E-mail Institucional:  

Matricula SIAPE nº:  

Classe:  

Nível:  

Data de ingresso no Serviço Público 
Federal: 

 

Data de Ingresso no IFBA:  

Formação: Graduação: 
                  Pós-graduação: 

 

Tempo efetivo de exercício (descontado 
ausências e licenciamentos não 
previstos na legislação vigente): 

 

RSC pretendida: (__) RSC I 
(__) RSC II 
(__) RSC III 
 

 

Eu _________________________________, professor da carreira de Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico, SIAPE _______, CPF __________, venho solicitar à 

Comissão Permanente de Pessoal Docente do Instituto Federal da Bahia o 

recebimento e o encaminhamento do meu relatório descritivo para fins de 

Concessão de RSC conforme à Lei nº 12.772, de 28/12/2012, e à Lei nº 12.863, de 

24/09/2013. 
 
 
 

Data,        /         / 
 

 
________________________________________ 

Assinatura Docente 
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ANEXO II 
 

FORMULÁRIO PARA INDICAR PONTUAÇÃO 
 

Nome do(a) Docente:  

Matricula SIAPE nº:  

Área de conhecimento/atuação:  

RSC pretendida: (__) RSC I 
(__) RSC II 
(__) RSC III 

 

Eu _________________________________, professor da carreira de Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico, Matricula SIAPE nº _______, CPF __________, após 

realização de retrospecto das minhas atividades profissionais e do arrolamento de 

dados preenchidos apresento à Comissão Especial de Avaliação de RSC o quadro 

abaixo sintetizando a pontuação obtida com minhas atividades. 
RSC I Arrolamento sucinto das 

atividades Pontuação obtida Pontuação Máxima passível de ser 
obtida 

Item a)    10 
Item b)   10 
Item c)   28 
Item d)   15 
Item e)   10 
Item f)   12 
Item g)   10 
Item h)   5 

Subtotal   100 

RSC II Arrolamento sucinto das 
atividades Pontuação obtida Pontuação Máxima passível de ser 

obtida 
Item a)   10 
Item b)   5 
Item c)   10 
Item d)   30 
Item e)   7 
Item f)   20 
Item g)   18 

Subtotal   100 
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RSC III Arrolamento sucinto das 
atividades Pontuação obtida Pontuação Máxima passível de ser 

obtida 
Item a)   10 

Item b)   28 

Item c)   20 

Item d)   12 

Item e)   5 

Item f)   20 

Item g)   5 

Subtotal   100 

Total   300 

 

Em síntese, a pontuação obtida no nível RSC pretendido foi ________ pontos e a 

pontuação total obtida foi ________ pontos. 

 

 
Data,        /         / 

 
 

______________________________________ 
Assinatura Docente 
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ANEXO III 
 

QUADRO DE REFERÊNCIA DE CRITÉRIOS PARA O RSC-I 
  

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO 

RSC I 

a) Experiência na área de formação e/ou 
atuação do docente, anterior ao ingresso 
na Instituição, contemplando o impacto de 
suas ações nas demais diretrizes dispostas 
para todos os níveis do RSC 

fator de 
pontuação 

Unidade qtd máx unid. peso 
Quantidade de 

unidades 
comprovadas 

Pontuação 
Final obtida 
com peso 

1 
Gestão Escolar (Direção, Assistente 
de Direção, Gerente) 0,83 mês 12 1   0 

2 
Gestão Escolar (Supervisão, 
Coordenação, Orientação 
Educacional) 

0,83 mês 12 1   0 

3 
Exercício de magistério (Educação 
Infantil, Básica, Técnica e Superior) 0,41 mês 24 1   0 

4 

Gestão Iniciativa Pública ou Privada 
na Área de Atuação (Presidência, 
Superintendência, Direção, Gerência, 
Chefia, Supervisão e Coordenação 
em Empresas ou Entidades) 

0,83 mês 12 1   0 

5 

Experiência na área de atuação ou 
formação em nível técnico, 
administrativo, operacional, 
comercial ou profissional liberal 

0,83 mês 12 1   0 

6 

Participação em colegiados ou 
Conselhos de Empresas, Entidades 
ou Instituições de ensino  

0,83 mês 12 1   0 

7 
Atividade em Organizações Sociais e 
Assistenciais  0,83 mês 12 1   0 

8 

Atividades na função de Instrutor em 
capacitação ou treinamento em 
empresas, instituições de ensino ou 
entidades 

0,20 hora 50 1   0 

9 
Atuação como conferencista ou 
palestrante 

2,50 evento 4 1   0 

10 

Participação em conferência, 
palestra, seminário, simpósio e 
colóquio, congresso ou similares, na 
área de atuação / docência 

2,00 evento 5 1   0 

11 
Avaliação de projetos, protótipos e 
invenções 

5,00 evento 2 1   0 

12 
Participação em comissões e 
representações institucionais, 
sindicais e profissionais  

0,83 mês 12 1   0 

13 

Produção em material didático e/ou 
implantação de ambientes de 
aprendizagem, nas atividades de 
ensino, pesquisa, extensão e/ou 
inovação, artigo completo publicado 
em periódico científico ou 
apresentação artística em mostras ou 
similares, na área/subárea do curso 

5,00 material 2 1   0 

14 

Revisão técnica, tradução ou 
organização de material didático, 
paradidático em atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e/ou inovação 

5,00 material 2 1   0 
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15 

Participação em processos seletivos, 
em bancas de avaliação acadêmica 
e/ou de concursos, grupos de 
trabalho, oficinas institucionais, 
visitas técnicas com alunos, projetos 
de interesse institucional de ensino, 
pesquisa, extensão e/ou inovação, 
projetos e/ou práticas pedagógicas de 
reconhecida relevância 

5,00 
Atividade 
concluída 

2 1   0 

16 

Participação no desenvolvimento de 
protótipos, depósitos e/ou registros 
de propriedade intelectual 

5,00 
Atividade 
concluída 

2 1   0 

17 
Prêmios por atividades científicas, 
artísticas, esportivas e culturais 5,00 prêmio 2 1   0 

18 

Organização de eventos científicos, 
tecnológicos, esportivos, sociais, 
filantrópicos ou culturais 

3,33 evento 3 1   0 

19 
Aprovação em processos seletivos na 
área de educação. 3,33 concurso 3 1   0 

Limite máximo de pontos do Item: 10 Pontuação obtida no Item: 0 
  

b) Cursos de capacitação na área de 
interesse institucional 

fator de 
pontuação 

Unidade qtd máx unid. peso 
Quantidade de 

unidades 
comprovadas 

Pontuação 
Final obtida 
com peso 

1 

Participação em conferência, 
palestra, seminário, simpósio, 
colóquio, workshop, congresso ou 
similares, na área de atuação do 
docente e de interesse institucional 

1 evento 10 1   0 

2 

Participação como aluno em 
disciplinas isoladas de Programas de 
Pós-graduação reconhecidos pelo 
MEC, na área de atuação do docente 
e de interesse institucional 

5 
disciplina 
cursada 

2 1   0 

3 

Cursos de aperfeiçoamento (carga 
horária mínima de 120 hs em 
certificado individual ou soma de até 
5 certificados), na área de atuação do 
docente e de interesse institucional 

10 
curso 

concluído 
1 1   0 

Limite máximo de pontos do Item: 10 Pontuação obtida no Item: 0 
  

c) Atuação nos diversos níveis e 
modalidades de educação 

fator de 
pontuação 

Unidade qtd máx unid. peso 
Quantidade de 

unidades 
comprovadas 

Pontuação 
Final obtida 
com peso 

1 
Cursos de formação inicial e 
continuada (FIC) 0,28 hora 100 1   0 

2 Curso de Formação de professores 0,28 hora 100 1   0 

3 
Proeja, Eja ou outros programas de 
ensino formal 0,28 hora 100 1   0 

4 
Técnico (integrado, concomitante, 
subsequente) 0,28 hora 100 1   0 

5 
Superior (Bacharelado, Licenciatura 
e tecnológico) 0,28 hora 100 1   0 

6 Pós Graduação lato sensu 0,28 hora 100 1   0 

7 Curso de extensão 0,28 hora 100 1   0 

Limite máximo de pontos do Item: 28 Pontuação obtida no Item: 0 
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d) Atuação em comissões e representações 
institucionais, de classes e profissionais, 
contemplando o impacto de suas ações nas 
demais diretrizes dispostas para todos os 
níveis do RSC 

fator de 
pontuação 

Unidade qtd máx unid. peso 
Quantidade de 

unidades 
comprovadas 

Pontuação 
Final obtida 
com peso 

1 

Participação como TITULAR em 
Atividades Regulares previstas em 
Lei, Estatuto ou Regimento 
(conselhos, colegiados ou comissões 
de Ética, CPPD, CPA, ou outras de 
interesses da Instituição) 

0,62 mês 24 1   0 

2 

Participação como SUPLENTE em 
Atividades Regulares previstas em 
Lei, Estatuto ou Regimento 
(conselhos, colegiados ou comissões 
de Ética, CPPD, CPA, ou outras de 
interesses da Instituição) 

0,62 mês 24 1   0 

3 
Participação como TITULAR em 
conselhos classistas e profissionais  

0,62 mês 24 1   0 

4 
Participação como SUPLENTES em 
conselhos classistas e profissionais  

0,62 mês 24 1   0 

5 
Membro de gestão sindical 
(presidente, diretor, coordenador, 
conselheiro) 

0,62 mês 24 1   0 

6 
Membro de Comissão em Processo 
administrativo disciplinar, 
Sindicância e Processo ético 

5,00 processo 3 1   0 

7 
Trabalho Desenvolvido no âmbito do 
MEC ou outras Instituições Públicas 
(Cessão) 

2,50 mês 6 1   0 

8 
Comissão ou Grupo de trabalho de 
caráter pedagógico e NDEs  

2,50 mês 6 1   0 

Limite máximo de pontos do Item: 15 Pontuação obtida no Item: 0 
  

e) Produção de material didático e/ou 
implantação de ambientes de 
aprendizagem, nas atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e/ou inovação 

fator de 
pontuação 

Unidade qtd máx unid. peso 
Quantidade de 

unidades 
comprovadas 

Pontuação 
Final obtida 
com peso 

1 

Produção de apostilas, livros 
didáticos, manuais técnicos, 
apresentações, roteiros técnicos, 
culturais e esportivos e outros 
instrumentos didáticos (unidade ou 
capítulo) 

1,25 material 4 2   0 

2 

Projeto de implantação de ambientes 
de ensino/aprendizagem, 
laboratórios, oficinas, estúdios, salas 
ou áreas para práticas esportivas 

1,25 
Projeto 

implantado 
4 2   0 

3 
Produção de livros didáticos e 
manuais técnicos. 2,5 material 2 2   0 

Limite máximo de pontos do Item: 10 Pontuação obtida no Item: 0 
  

f) Atuação na gestão acadêmica e 
institucional, contemplando o impacto de 
suas ações nas demais diretrizes dispostas 
para todos os níveis da RSC 

fator de 
pontuação 

Unidade qtd máx unid. peso 
Quantidade de 

unidades 
comprovadas 

Pontuação 
Final obtida 
com peso 
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1 

Cargo de Direção, Função gratificada 
ou não gratificada de Supervisão ou 
Coordenação de Curso ou Área, ou 
de atividades administrativas 
nomeadas pelo Reitor ou Diretor 
Geral 

0,25 mês 48 1   0 

Limite máximo de pontos do Item: 12 Pontuação obtida no Item: 0 
  

g) Participação em processos seletivos, em 
bancas de avaliação acadêmica e/ou de 
concursos 

fator de 
pontuação 

Unidade qtd máx unid. peso 
Quantidade de 

unidades 
comprovadas 

Pontuação 
Final obtida 
com peso 

1 

Banca de Concurso Público: 
Organização / Coordenação / 
Elaboração / Revisão / Correção de 
Prova de Concurso Público / Membro 
de Banca de Concurso / Membro de 
Banca de Avaliação de Cursos e/ou 
Projetos 

2 certame 5 1   0 

2 
Banca de Seleção de Professor 
substituto/temporário 3,33 banca 3 1   0 

3 
Bancas para aprovações do programa 
CERTIFIC e equivalentes 2,50 prova 4 1   0 

4 
TCC de Cursos Técnico de Nível 
Médio 

3,33 banca 3 1   0 

5 
TCC ou Monografia de Curso de 
Graduação 

2,5 banca 4 1   0 

6 Outras bancas 2,5 Item 4 1   0 

Limite máximo de pontos do Item: 10 Pontuação obtida no Item: 0 
  

h) Outras graduações, na área de 
interesse, além daquela que habilita e 
define o nível de RSC pretendido, no 
âmbito do plano de qualificação 
institucional. 

fator de 
pontuação 

Unidade qtd máx unid. peso 
Quantidade de 

unidades 
comprovadas 

Pontuação 
Final obtida 
com peso 

1 Curso adicional de graduação 
concluído. 

2,5 curso 1 2   
0 

Limite máximo de pontos do Item: 5 Pontuação obtida no Item: 0 
TOTAL DO NÍVEL RSC I 0 

 



14 

ANEXO IV 
 

QUADRO DE REFERÊNCIA DE CRITÉRIOS PARA O RSC-II 
 

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO 

RSC II 

a) Orientação do corpo discente em 
atividades de ensino, extensão, pesquisa e/ou 
inovação 

fator de 
pontuação 

Unidade 
qtd máx 

unid. 
peso 

Quantidade 
de unidades 

comprovadas 

Pontuação 
Final 

obtida 
com peso 

1 
Orientação ou coorientação de TCC de 
cursos técnicos 

2 
Orientação 
concluída 

5 1   0 

2 
Orientação ou coorientação de TCC de 
cursos de graduação 

2 
Orientação 
concluída 

5 1   0 

3 
Orientação ou coorientação de TCC ou 
Monografia de especialização 

5 
Orientação 
concluída 

2 1   0 

4 
Orientação de estágios curriculares, 
obrigatório ou não 

1 Aluno 10 1   0 

5 
Supervisão de estágios curriculares, 
obrigatório ou não 

2,5 Semestre 4 1   0 

6 

Orientação ou supervisão de educandos 
em atividades curriculares ou 
extracurriculares de ensino, pesquisa, 
extensão e/ou inovação 

2 
Orientação 
concluída 

5 1   0 

Limite máximo de pontos do Item: 10 Pontuação obtida no Item: 0 
  

b) Participação no desenvolvimento de 
protótipos, depósitos e/ou registros de 
propriedade intelectual 

fator de 
pontuação 

Unidade 
qtd máx 

unid. 
peso 

Quantidade 
de unidades 

comprovadas 

Pontuação 
Final 

obtida 
com peso 

1 
Propriedade intelectual (patente, 
registro) 

5 
Patente ou 

registro 
1 1   0 

2 
Produto ou processo não patenteado, 
protótipo, software não registrado e 
similares 

5 
Em 

desenvolvimento 
1 1   0 

Limite máximo de pontos do Item: 5 Pontuação obtida no Item: 0 
  

c) Participação em grupos de trabalho e 
oficinas institucionais 

fator de 
pontuação 

Unidade 
qtd máx 

unid. 
peso 

Quantidade 
de unidades 

comprovadas 

Pontuação 
Final 

obtida 
com peso 

1 
Participação em núcleo de inovação 
tecnológica ou atividades correlatas 

0,41 mês 12 2   0 

2 
Participação em grupos de trabalho, 
comitê e oficinas institucionais 

1,25 Atividade 4 2   0 

3 
Lider em Grupo de Pesquisa, Núcleo de 
Inovação Tecnológica ou atividades 
correlatas. 

0,82 mês 6 2   0 

Limite máximo de pontos do Item: 10 Pontuação obtida no Item: 0 
  



15 

d) Participação no desenvolvimento de 
projetos de interesse institucional, de ensino, 
pesquisa, extensão e/ou inovação 

fator de 
pontuação 

Unidade 
qtd máx 

unid. 
peso 

Quantidade 
de unidades 

comprovadas 

Pontuação 
Final 

obtida 
com peso 

1 

Elaboração, Coordenação ou Supervisão 
em projetos de pesquisa, inovação 
tecnológica e extensão de interesse 
institucional 

15 projeto 2 1   0 

2 

Participação como Colaborador em 
projetos de pesquisa, inovação 
tecnológica e extensão de interesse 
institucional 

15 projeto 2 1   0 

3 
Participação em projetos de ensino, 
pesquisa, inovação tecnológica ou 
extensão na própria instituição 

15 projeto 2 1   0 

4 

Participação como executor em projetos 
de ensino, pesquisa, inovação 
tecnológica ou extensão na própria 
instituição 

15 projeto 2 1   0 

5 

Organização e/ou execução de visitas 
técnicas ou aulas de campo (autorizadas 
institucionalmente como docente 
responsável) 

7,5 evento 4 1   0 

6 

Atuação nos processos de ensino 
pesquisa e extensão e os inerentes ao 
exercício de direção, assessoramento, 
chefia, coordenação e assistencia na 
própria instituição nos diversos níveis e 
modalidades de educação 

1,25 mês 24 1   0 

7 

Participação como membro dos orgãos 
deliberativos do instituto, bem como em 
comissões instituida pela Gestão ou 
MEC 

1,25 mês 24 1   0 

Limite máximo de pontos do Item: 30 Pontuação obtida no Item: 0 
  

e) Participação no desenvolvimento de 
projetos e/ou práticas pedagógicas de 
reconhecida relevância 

fator de 
pontuação 

Unidade 
qtd máx 

unid. 
peso 

Quantidade 
de unidades 

comprovadas 

Pontuação 
Final 

obtida 
com peso 

1 

Participação como coordenador de 
projeto em parceria com outras 
instituições, comunidade interna e/ou 
externa 

3,5 projeto 2 1   0 

2 

Participação como colaborador de 
projeto em parceria com outras 
instituições, comunidade interna e/ou 
externa 

3,5 projeto 2 1   0 

3 Curso ministrado 1,4 curso 5 1   0 

4 Mini curso ministrados 0,7 mini-curso 10 1   0 

5 Palestra ministrados 0,35 palestra 20 1   0 

6 
Aprovação em concursos público 
municipal e estadual em áreas afins. 

1,4 concurso 5 1   0 

7 
Banca de concursos público, Elaboração 
de Provas de Concurso Público, 
Correção de Prova Concurso Público. 

0,7 banca 10 1   0 

8 
Banca de seleção de professores 
substitutos/temporários. 

0,35 banca 20 1   0 

9 
Bancas para aprovações de programa 
CERTIFIC e equivalentes. 

0,14 banca 50 1   0 
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10 
Bancas de TCC de Curso de Graduação 
e Técnicos 

0,14 banca 50 1   0 

11 
Bancas de TCC ou Monografia de 
Cursos de Especialização. 

0,17 banca 40 1   0 

12 
Matriculado regularmente ou aprovado 
em seleção stricto senso (mestrado) 

1,4 seleção 5 1   0 

13 
Disciplinas cursadas e aprovadas de 
Mestrado. 

0,7 disciplina 10 1   0 

Limite máximo de pontos do Item: 7 Pontuação obtida no Item: 0 
  

f) Participação na organização de eventos 
científicos, tecnológicos, esportivos, sociais 
e/ou culturais  

fator de 
pontuação 

Unidade 
qtd máx 

unid. 
peso 

Quantidade 
de unidades 

comprovadas 

Pontuação 
Final 

obtida 
com peso 

1 

Participação na organização de eventos 
(congresso, simpósio, jornada, 
workshop, seminário, olimpíadas 
acadêmicas, etc.) 

5 evento 2 2   0 

2 
Participação na organização de eventos 
esportivos, sociais, culturais e 
filantrópicos 

3,33 evento 3 2   0 

3 
Participação na organização de oficinas 
e visitas técnicas 

3,33 evento 3 2   0 

Limite máximo de pontos do Item: 20 Pontuação obtida no Item: 0 
  

g) Outras pós-graduações lato sensu, na 
área de interesse, além daquela que o 
habilita e define o nível RSC pretendido, no 
âmbito do plano de qualificação 
institucional 

fator de 
pontuação 

Unidade 
qtd máx 

unid. 
peso 

Quantidade 
de unidades 

comprovadas 

Pontuação 
Final 

obtida 
com peso 

1 Curso de aperfeiçoamento concluído 9 curso 1 2   0 

2 Curso de especialização concluído 9 curso 1 2   0 

Limite máximo de pontos do Item: 18 Pontuação obtida no Item: 0 
TOTAL DO NÍVEL RSC II 0 
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ANEXO V 
 

QUADRO DE REFERÊNCIA DE CRITÉRIOS PARA O RSC-III 
 

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO 

RSC III 

a) Desenvolvimento, produção e 
transferência de tecnologias 

fator de 
pontuação 

Unidade qtd máx unid. peso 
Quantidade de 

unidades 
comprovadas 

Pontuação 
Final obtida 
com peso 

1 
Elaboração e utilização de protótipo e 
tecnologia com aplicação em ensino, 
pesquisa e extensão. 

10 
Contrato ou 

licenciamento 
1 1   0 

2 
Contratos de transferência de 
tecnologia e licenciamento 

10 
Contrato ou 

licenciamento 
1 1   0 

3 
Propriedade intelectual (patente, 
registro) 

10 Patente ou registro 1 1   0 

4 
Produto ou processo não patenteado, 
protótipo, software não registrado e 
similares 

10 
Desenvolvimento 

concluido 
1 1   0 

Limite máximo de pontos do Item: 10 Pontuação obtida no Item: 0 
  

b) Desenvolvimento de pesquisas e 
aplicação de métodos e tecnologias 
educacionais que proporcionem a 
interdisciplinaridade e a integração de 
conteúdos acadêmicos na educação 
profissional e tecnológica ou na educação 
básica 

fator de 
pontuação 

Unidade qtd máx unid. peso 
Quantidade de 

unidades 
comprovadas 

Pontuação 
Final obtida 
com peso 

1 
Participação em elaboração de Projeto 
Pedagógico de Cursos (PPC) 

14 PPC 1 2   0 

2 
Participação em reformulação  de 
Projeto Pedagógico de Cursos (PPC) 

14 PPC 1 2   0 

3 
Participação em elaboração ou 
reformulação de programas e projetos 
institucionais 

14 programa 1 2   0 

4 
Coordenação de implantação de 
Projetos Pedagógicos de novos Cursos. 

2,8 PPC 5 2   0 

5 
Desenvolvimento de pesquisa e 
aplicação de métodos e tecnologias 
educacionais 

7 Semestre 2 2   0 

6 
Desenvolvimento de atividades 
educacionais de integração dos 
conteúdos acadêmicos 

7 Semestre 2 2   0 

7 

Participação em comissões de 
Colegiado de Curso e Núcleo Docente 
Estruturante – NDE de Cursos 
Superiores 

1,16 Mês 12 2   0 

8 
Bancas de trabalho de conclusão de 
especialização lato sensu e stricto 
sensu 

7 Banca 2 2   0 

9 
Orientação de trabalhos em cursos de 
graduação ou pós-graduação 

7 
Monografia 
/Dissertação 

2 2   0 

10 Membro de comissão editorial 7 Semestre 2 2   0 
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11 

Consultor de revistas ou revisor de 
periódicos ou avaliador ou consultor 
de projetos de pesquisa (ad hoc) ou 
eventos científicos 

7 Item/Semestre 2 2   0 

12 

Atuação nos processos de ensino 
pesquisa e extensão e os inerentes ao 
exercício de direção, assessoramento, 
chefia, coordenação e assistencia na 
própria instituição nos diversos níveis 
e modalidades de educação 

0,58 Mês 24 2   0 

13 

Participação como membro dos orgãos 
deliberativos do instituto, bem como 
em comissões instituida pela Gestão 
ou MEC 

0,58 Mês 24 2   0 

14 
Participação em comissão de 
elaboração de PPC de curso de pós-
graduação. 

7 PPC 2 2   0 

Limite máximo de pontos do Item: 28 Pontuação obtida no Item: 0 
  

c) Desenvolvimento de pesquisas e 
atividades de extensão que proporcionem 
a articulação Institucional com os 
arranjos sociais, culturais e produtivos 

fator de 
pontuação 

Unidade qtd máx unid. peso 
Quantidade de 

unidades 
comprovadas 

Pontuação 
Final obtida 
com peso 

1 
Captação de recursos em projetos de 
pesquisa, inovação tecnológica e 
extensão na própria instituição 

10 Projeto 1 2   0 

2 
Coordenação e/ou participação em 
núcleo de inovação tecnológica 

0,83 meses 12 2   0 

3 
Coordenação e/ou participação em 
atividades de extensão 

0,83 meses 12 2   0 

4 

Coordenação e/ou participação em 
pesquisas no âmbito da instituição 
voltadas aos arranjos científicos, 
sociais, culturais e produtivos 

0,83 meses 12 2   0 

5 
Participação em grupo de pesquisa 
registrado na PRPGI 

2,5 semestre 4 2   0 

Limite máximo de pontos do Item: 20 Pontuação obtida no Item: 0 
  

d) Atuação em projetos e/ou atividades 
em parceria com outras instituições 

fator de 
pontuação 

Unidade qtd máx unid. peso 
Quantidade de 

unidades 
comprovadas 

Pontuação 
Final obtida 
com peso 

1 

Captação de recursos em projetos de 
pesquisa, inovação tecnológicas e 
extensão em parceria com outras 
instituições  

12 projeto 1 1   0 

2 
Coordenação de projetos de extensão, 
pesquisa ou inovação tecnológicas em 
parcerias com outras instituições  

12 projeto 1 1   0 

3 
Coordenação ou participação em 
equipe diretiva visando a implantação 
de unidade de ensino  ou campus 

12 
unidade 

institucional 
1 1   0 

4 
Participação em projetos de extensão, 
pesquisa e inovação tecnológica em 
parceria com outras instituições 

12 projeto 1 1   0 

5 
Orientação de educandos em trabalhos 
de conclusão em curso de graduação e 
pós-graduação 

6 
TCC/Monografia 

/Dissertação 
2 1   0 
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Limite máximo de pontos do Item: 12 Pontuação obtida no Item: 0 
  

e) Atuação em atividades de assistência 
técnica nacional e/ou internacional 

fator de 
pontuação 

Unidade qtd máx unid. peso 
Quantidade de 

unidades 
comprovadas 

Pontuação 
Final obtida 
com peso 

1 Trabalhos ou laudos técnicos 5 
Atividade 
concluída 

1 1   0 

2 

Consultorias a órgãos especializados 
de gestão científica, tecnológica ou 
cultural ou consultorias técnicas 
prestadas a órgãos públicos e privados  

5 
Consultoria 

realizada 
1 1   0 

3 
Curso ministrado em âmbito nacional 
ou internacional 

5 Curso 1 1   0 

4 
Palestra ministrada em âmbito 
nacional, regional ou internacional 

5 Palestra 1 1   0 

5 
Participação como avaliador 
requisitado ou convidado por órgãos 
governamentais ou particulares 

5 Atividade 1 1   0 

Limite máximo de pontos do Item: 5 Pontuação obtida no Item: 0 
  

f) Produção acadêmica e/ou tecnológica, 
nas atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e/ou inovação 

fator de 
pontuação 

Unidade qtd máx unid. peso 
Quantidade de 

unidades 
comprovadas 

Pontuação 
Final obtida 
com peso 

1 
Prêmios por atividade científicos, 
artísticas, esportivas e culturais 

10 Prêmio 1 2   0 

2 
Publicação de livro, capítulo de livro 
ou tradução de livro (organização, 
autoria ou co-autoria) 

10 Livro 1 2   0 

3 Revisor técnico de livro especializado 10 Livro 1 2   0 

4 
Apresentação e/ou publicação de 
trabalho de pesquisa em eventos 

5 Trabalho 2 2   0 

5 

Coordenação/Participação de ações de 
extensão (visitas, eventos externos, 
parcerias, ações sociais ou outros 
similares) 

5 Evento 2 2   0 

6 
Coordenação e/ou orientação ou 
coorientação de monitores 

1 Monitor 10 2   0 

7 Publicação de artigo em periódico 10 Artigo 1 2   0 

8 
Publicação ou apresentação de 
pesquisa interna 

1 Unidade 10 2   0 

9 
Artigos publicados em jornais, revistas 
e outros meios de comunicação 

5 Unidade 2 2   0 

10 Produção de midias para EAD 10 Programa 1 2   0 

11 Prefácio e posfácio de livro 10 Prefácio/Posfácio 1 2   0 

12 
Contemplado em edital de extensão 
cooperativo com instituições parceiras 

5 Edital 2 2   0 

13 
Aprovação e orientação de bolsistas de 
iniciação científica 

1 Bolsista 10 2   0 

14 Produção artística e/ou cultural 3,33 Unidade 3 2   0 

15 
Participação em bancas de TCC de 
cursos técnicos, superiores e banca de 
concursos. 

1 Banca 10 2   0 

16 
Resumo de pesquisa e/ou extensão 
publicado em anais de eventos 
nacionais 

1 Publicações 10 2   0 
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17 
Aprovação em concursos público 
federal e/ou nível superior em áreas 
afins. 

2 Concurso 5 2   0 

18 
Matriculado regularmente ou aprovado 
em seleção stricto senso (doutorado) 

2 Seleção 5 2   0 

19 
Disciplinas cursadas e aprovada de 
doutorado. 

1 Disciplina 10 2   0 

Limite máximo de pontos do Item: 20 Pontuação obtida no Item: 0 
  

g) Outras pós-graduações stricto sensu, 
na área de interesse, além daquela que o 
habilita e define o nível RSC pretendido, 
no âmbito do plano de qualificação 
institucional 

fator de 
pontuação 

Unidade qtd máx unid. peso 
Quantidade de 

unidades 
comprovadas 

Pontuação 
Final obtida 
com peso 

1 Curso stricto sensu concluído 5 curso 1 1   0 

Limite máximo de pontos do Item: 5 Pontuação obtida no Item: 0 
TOTAL DO NÍVEL RSC III 0 
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ANEXO VI 

QUADRO DE PONTUAÇÃO MÁXIMA DOS ITENS 
 

RECONHECIMENTO DE SABERES 
E COMPETÊNCIAS-RSC I Peso Pontuação Máxima 

a) Experiência na área de formação 
e/ou atuação do docente, anterior ao 
ingresso na Instituição, contemplando o 
impacto de suas ações nas demais 
diretrizes dispostas para todos os níveis 
do RSC 

1 10 

b) Cursos de capacitação na área de 
interesse institucional 1 10 

c) Atuação nos diversos níveis e 
modalidades de educação 1 28 

d) Atuação em comissões e 
representações institucionais, de classes 
e profissionais, contemplando o impacto 
de suas ações nas demais diretrizes 
dispostas para todos os níveis do RSC 

1 15 

e) Produção de material didático e/ou 
implantação de ambientes de 
aprendizagem, nas atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e/ou inovação 

2 10 

f) Atuação na gestão acadêmica e 
institucional, contemplando o impacto 
de suas ações nas demais diretrizes 
dispostas para todos os níveis da RSC 

1 12 

g) Participação em processos seletivos, 
em bancas de avaliação acadêmica e/ou 
de concursos 

1 10 

h) Outras graduações, na área de 
interesse, além daquela que habilita e 
define o nível de RSC pretendido, no 
âmbito do plano de qualificação 
institucional. 

2 5 

Subtotal 10 100 

RECONHECIMENTO DE SABERES 
E COMPÊTENCIA – RSC II Peso Pontuação Máxima 

a) Orientação do corpo discente em 
atividades de ensino, extensão, pesquisa 
e/ou inovação 

1 10 

b) Participação no desenvolvimento de 
protótipos, depósitos e/ou registros de 
propriedade intelectual 

1 5 

c) Participação em grupos de trabalho 
e/ou oficinas institucionais 2 10 

d) Participação no desenvolvimento de 
projetos de interesse institucional, de 
ensino, pesquisa, extensão e/ou inovação 

1 30 

e) Participação no desenvolvimento de 
projetos e/ou práticas pedagógicas de 
reconhecida relevância 

1 7 

f) Participação na organização de 
eventos científicos, tecnológicos, 
esportivos, sociais e/ou culturais 

2 20 

g) Outras pós-graduações lato sensu, na 
área de interesse, além daquela que o 
habilita e define o nível RSC 

2 18 
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pretendido, no âmbito do plano de 
qualificação institucional 

Subtotal 10 100 

RECONHECIMENTO DE SABERES 
E COMPETÊNCIAS-RSC III Peso Pontuação Máxima 

a) Desenvolvimento, produção e 
transferência de tecnologias 1 10 

b) Desenvolvimento de pesquisas e 
aplicações de métodos e tecnologias 
educacionais que proporcionem a 
interdisciplinaridade e a integração de 
conteúdos acadêmicos na educação 
profissional e tecnológica ou na 
educação básica 

2 28 

c) Desenvolvimento de pesquisas e 
atividades de extensão que 
proporcionem a articulação 
Institucional com os arranjos sociais, 
culturais e produtivos 

2 20 

d) Atuação em projetos e/ou atividades 
em parceria com outras instituições 1 12 

e) Atuação em atividades de assistência 
técnica nacional e/ou internacional 1 5 

f) Produção acadêmica e/ou tecnológica, 
nas atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e/ou inovação 

2 20 

g) Outras pós-graduações stricto sensu, 
na área de interesse, além daquela que 
o habilita e define o nível RSC 
pretendido, no âmbito do plano de 
qualificação institucional 

1 5 

Subtotal 10 100 

Total  
300 
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1. Histórico do IFBA  
 

A história do IFBA relaciona-se ao próprio nascimento do ensino profissional, técnico e 
tecnológico no Brasil. O marco inicial dessa modalidade de ensino na Bahia se deu em 
1872 quando foi criada em Salvador, a sociedade civil, “Liceu de Artes e Ofícios”. 
Logo depois e em razão do estímulo ao desenvolvimento industrial, comercial e agrícola 
no país, são fundadas em 1906, diversas escolas públicas comerciais pelo Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio, sendo uma delas na Bahia.  
 

O objetivo da criação dessas escolas era “amparar crianças órfãs e abandonadas”, dando 
formação teórica e prática na área industrial. No caso específico do IFBA esse nasceu 
em 1909, no governo republicano de Nilo Peçanha, quando este criou, nas capitais, 19 
Escolas de Aprendizes Artífices “destinadas aos pobres e humildes”. Em Salvador a 
“Escola de Aprendizes Artífices”, foi instalada, provisoriamente, no centro da cidade. 
Somente em 1926 houve mudança do funcionamento da escola para um espaço mais 
estruturado, um prédio localizado no Bairro do Barbalho, onde permanece até os dias 
atuais.  
 

Com o processo de industrialização iniciado na década de trinta e o controle que era do 
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, passa para o Ministério da Educação e 
Saúde Pública, o que explica a própria mudança de denominação da Escola de 
Aprendizes Artífices de Salvador, que a partir de então recebe a denominação “Liceu 
Industrial de Salvador”, em 1937, passando a ministrar, à época, ensino 
profissionalizante de 1º ciclo.  
 

Neste contexto, tivemos a partir de 1942, vários Decretos-Leis, depois conhecidos como 
Leis Orgânicas da Educação Nacional. Assim foi editada a Lei Orgânica do Ensino 
Industrial (Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942) que, no mesmo ano, 
estendeu o ensino profissionalizante ao 2º ciclo, transformando o Liceu em Escola 
Técnica de Salvador. As etapas do Ensino Industrial foram definidas por esta Lei como 
primeiro ciclo, compreendendo ensino industrial básico, ensino de mestria, ensino 
artesanal e aprendizagem; e segundo ciclo para ensino técnico e ensino pedagógico. A 
partir daí, “inicia-se formalmente o processo de vinculação do ensino industrial à 
estrutura do ensino do país [...], uma vez que os alunos formados nos cursos técnicos 
ficavam autorizados a ingressar no ensino superior [...] direito até então não 
reconhecido [...]”. (MACHADO, 1982 apud BRASIL, 2010, p. 11).  
 

As Leis Orgânicas da Educação Nacional explicitavam, cada vez mais, a divisão entre o 
trabalho manual e o intelectual, pois o objetivo do ensino secundário e normal era 
“formar as elites condutoras do país” (BRASIL, 1999), enquanto o objetivo do ensino 
profissional era oferecer “formação adequada aos filhos dos operários, aos desvalidos e 
aos menos afortunados, aqueles que necessitam ingressar, precocemente, na força de 
trabalho” (BRASIL, 1999). Somente na década de 1950, foi possível àqueles que 
completassem os cursos profissionalizantes, continuar sua formação nos níveis 
superiores, desde que prestassem exames das disciplinas não vistas nos seus cursos e 
que comprovassem conhecimento suficiente para prosseguir os estudos. A plena 
equiparação entre o ensino profissional e o acadêmico ocorreu, pelo menos formalmente, 
em 1961, com o advento da Lei 4.024 (LDBEN).  
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Ainda com base nas propostas das Leis Orgânicas, o Governo Vargas sancionou, em 
1942, o Decreto-Lei que dispõe sobre a “Organização da Rede Federal de 
Estabelecimentos de Ensino Industrial”, possibilitando as Escolas Técnicas serem 
transformadas em Escolas Técnicas Federais, passando a fazer parte da Rede Federal de 
Estabelecimentos de Ensino Industrial. A Escola Técnica de Salvador só foi incorporada 
à Rede Federal em 1965, através da Lei n° 4.759, e passou a ser denominada Escola 
Técnica Federal da Bahia – ETFBA.  
 

A década de 1960 foi, notadamente, importante para o desenvolvimento das políticas 
públicas no que se refere à formação técnica e tecnológica, no Brasil. De um lado, a Lei 
4.024/61 em seu Art. 104, permitia que os Conselhos de Educação pudessem autorizar o 
funcionamento, para fins de validade legal, “de cursos ou escolas experimentais, com 
currículos, métodos e períodos escolares próprios”. Esta medida propiciou, pela 
flexibilização, a criação dos primeiros cursos de tecnólogos no país. Como exemplo, é 
importante citar a criação do curso de Engenharia de Operação, com a duração de três 
anos, aprovado pelo Parecer CFE nº 60/63. Colocados em funcionamento somente em 
1965, pelo Decreto nº 57.075, estes cursos deveriam ser ministrados fora das 
universidades, sendo implantados em algumas Escolas Técnicas Federais.  
 

A Reforma Universitária de 1968 (Lei nº 5.540) reforçou a opção dos militares por esta 
“formação intermediária de graduação”, visando atender as necessidades imediatas do 
setor industrial, garantindo, ainda, aos tecnólogos, a possibilidade de aproveitamento 
destes estudos em outros cursos - mais especificamente na graduação plena. Por fim, em 
1969, o Decreto nº 547/69 autoriza as Escolas Técnicas Federais a ofertar cursos 
profissionais superiores de curta duração. Na Bahia, assim como em muitos estados 
brasileiros, em consonância com a política desenvolvida, foi fundada uma instituição 
específica para o ensino tecnológico, o Centro de Educação Tecnológica da Bahia – 
CENTEC, criado pela Lei nº 6.344, de 06 de julho de 1976, como autarquia federal do 
Ministério da Educação e Cultura.  
 

O CENTEC-BA iniciou suas atividades no bairro Monte Serrat, localizado em frente à 
Baía de Todos os Santos, com os cursos de Educação Tecnológica em Manutenção 
Elétrica, Manutenção Mecânica e Processos Petroquímicos. A seguir, foi criado o curso 
de Administração Hoteleira, depois transformado em Administração com ênfase em 
Hotelaria. Funcionando, ainda, neste período, no bairro Monte Serrat, o CENTEC-BA 
mantinha, no prédio da Engenharia Operacional, conhecido como Anexo, na ETFBA, os 
cursos de Tecnólogos em Produção Siderúrgica, Manutenção Elétrica, Manutenção 
Mecânica, Manutenção Petroquímica e Telecomunicações. No segundo semestre de 
1981, a Diretoria do CENTEC-BA mudou sua sede para Simões Filho, em uma 
edificação preparada com o fim de abrigar uma Universidade Tecnológica, levando, em 
seguida, todos os seus cursos do bairro Monte Serrat e da ETFBA para sua nova sede.  
 

As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por um desenvolvimento conturbado da 
formação do tecnólogo, principalmente no que diz respeito à aceitação no campo de 
trabalho, face ao novo modelo formativo. As empresas não absorveram (havendo ainda 
hoje resistência) a ideia da existência de um profissional intermediário entre a 
engenharia e o trabalho técnico. No entanto, no período seguinte, principalmente a partir 
de 1994, se desencadeou um processo significativo de expansão desta modalidade de 
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ensino. De outro lado, o Art. 100 da Lei nº 4.024 propiciava várias experiências com o 
ensino profissionalizante. A partir da promulgação da Lei 5.692/71 da Reforma do 
Ensino, consequência dos acordos MEC/USAID e da concepção tecnicista da educação, 
incorporados durante a década de 1960, ocorreu uma expansão do ensino 
profissionalizante, que, neste período, passou a ser oferecido não apenas por instituições 
especializadas, mas por outras que decidiram investir nessa modalidade de ensino.  
 

A transformação de três Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação 
Tecnológica já havia ocorrido em 1978 com a promulgação da Lei 6.545/78, ainda no 
regime militar, confirmando seu interesse pela formação do tecnólogo. Em que pesem 
as discussões em torno da LDB, a manutenção desta política pode ser percebida com a 
transformação, em 1993, no Governo do Presidente Itamar Franco, da Escola Técnica 
Federal da Bahia em Centro Federal de Educação Tecnológica (Lei 8.711/93). A Lei nº 
8.948, que criou o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, foi promulgada apenas 
um ano depois, em dezembro de 1994, em pleno processo de discussão da nova LDB.  
Há de se ressaltar que a Lei 8.711/93 que transformou a ETFBA em CEFET-BA, em 
seu parágrafo único do Art. 1º, incorpora “ao Centro Federal de Educação Tecnológica, 
o Centro de Educação Tecnológica da Bahia - CENTEC, criado pela Lei nº. 6.344, de 6 
de julho de 1976, inclusive seu acervo patrimonial, instalações físicas, recursos 
financeiros e orçamentários, e o seu pessoal docente e técnico-administrativo”.  
 

Na Bahia, tivemos um quadro diferente se comparado ao resto do país. Enquanto as 
demais escolas criaram o ensino tecnológico nas suas Instituições, o CEFET-BA ao 
incorporar o CENTEC, já recebe, com estrutura e pessoal, o ensino tecnológico. Esta 
situação, nova para as duas instituições baianas, gerou certo desconforto, na medida em 
que foram mantidos os dirigentes da ETFBA na Direção do CEFET e esta deveria 
conduzir o processo de formulação de um regimento que atendesse as características da 
nova Instituição com a incorporação dos cursos tecnológicos e suas necessárias 
estruturas, pedagógicas e administrativas. É, neste período, também, que o CEFET-BA 
se expandiu com a criação e implantação das Unidades de Ensino Descentralizadas – 
UNEDs. A Portaria Ministerial nº 1.135, de 01 de agosto de 1994 criou a UNED - 
Barreiras; a Portaria Ministerial nº 1.718, de 15 de dezembro de 1994 criou a UNED - 
Vitória da Conquista; a Portaria Ministerial nº 1.719, de 15 de dezembro de 1994 criou 
a UNED - Eunápolis e a Portaria Ministerial nº 1.720, de 15 de dezembro de 1994 criou 
a UNED - Valença.  
 

A Lei 9.394/96, LDB, promulgada em dezembro de 1996, deu um destaque para a 
educação profissional, caracterizando-a como uma modalidade educacional articulada 
com as diferentes formas de educação, o trabalho, a ciência e a tecnologia, conduzindo 
o cidadão trabalhador ao “permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 
produtiva”. O Art. 39 da LDB define o oferecimento da Educação Técnica e 
Tecnológica previsto anteriormente, reafirmando sua integração “às diferentes formas 
de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia”, ampliando sua oferta, para além dos 
egressos do sistema de ensino nos níveis básico e superior, aos “trabalhadores em geral, 
jovem ou adulto”, devendo, portanto, essa modalidade de ensino estar em consonância 
com os diversos setores da economia e da sociedade, oferecendo mecanismos de 
educação continuada, sem perder de vista a formação cultural, profissional, política e 
ética dos cidadãos, como trabalhadores produtivos e agentes na construção da equidade 
social.  
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Posterior a LDB, foi promulgado o Decreto Nº 2.208/97, que na prática separou o 
ensino médio do ensino profissionalizante. Com este, os movimentos sociais, 
principalmente as organizações ligadas aos CEFETs (professores e técnicos), firmaram 
uma grande resistência ao Decreto N° 2.208/97. Este decreto será substituído, mais 
especificamente em julho de 2004, com a edição do Decreto n° 5.154. Esta nova 
legislação, oriunda do debate iniciado com a criação do “Pacto pela Valorização da 
Educação Profissional e Tecnológica: por uma profissionalização sustentável”, retoma a 
articulação entre a educação profissional tecnológica e a educação básica, reeditando os 
cursos técnicos integrados e incorporando à educação profissional, também a Educação 
de Jovens e Adultos, “objetivando a qualificação para o trabalho e a elevação do nível 
de escolaridade do trabalhador, o qual, após a conclusão com aproveitamento dos 
referidos cursos, fará jus a certificados de formação inicial ou continuada para o 
trabalho.” (BRASIL, 2004).  
 

Com as alterações legais, a educação profissional deixou de ser concebida como um 
simples instrumento de política assistencialista ou de ajustamento linear às 
demandas do mercado. Ela foi concebida, após o Decreto n° 5.154/04, para que os 
cidadãos tivessem efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas da 
sociedade, que tanto poderiam modificar suas vidas e seus ambientes de trabalho. 
Outra mudança digna de registro foi a política de expansão posta em prática a 
partir de 2005. Esta surge com o objetivo de expandir, ampliar, interiorizar e 
consolidar a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 
democratizando e ampliando o acesso a vagas na educação profissional. Esta foi 
posta em prática em fases distintas. Na primeira fase do plano de Expansão foram 
criadas as unidades de Santo Amaro, Porto Seguro, Simões Filho e Camaçari. Na 
segunda fase, em 2010, foram inaugurados campi nos municípios de Feira de 
Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo Afonso e Seabra. Na terceira fase, 
no ano de 2012, foi autorizada a implantação de novos campi nos municípios de 
Brumado, Euclides da Cunha, Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus. 
Finalmente cabe enfatizar que através da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, foi 
criada a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica em Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia; dentre eles o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia, instituição pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de 
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na 
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com a oferta de cursos que vão 
dos técnicos profissionalizantes a pós graduação. Com essa nova legislação os Institutos 
Federais são equiparados às Universidades Federais. No âmbito de sua atuação, o 
Instituto Federal da Bahia exerce o papel de Instituição certificadora de competências 
profissionais, possui autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de sua área de 
atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos oferecidos, mediante 
autorização do seu Conselho Superior (CONSUP), aplicando-se, no caso da oferta de 
cursos à distância, a legislação específica.  
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2. Missão 

Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e 
extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento 
sustentável do país. 
E para cumprir sua missão foram estabelecidas as suas finalidades de acordo com 
o previsto no art.6º, da Lei nº 11.892, e assim atendendo as suas especificidades, 
que estão além da oferta de uma educação profissional e tecnológica, em todos os 
seus níveis e modalidades, bem como o desenvolvimento da educação profissional e 
tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de 
soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. Em 
sendo assim, o IFBA busca, especialmente, manter as condições necessárias para 
oferta de ensino público, gratuito e de qualidade, aliada a uma gestão eficiente e 
democrática. 

 


