


        Brumado realizou 
neste ano a sua sessão da 
16ª Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia. Com 
o tema “Bioeconomia: 
Diversidade e Riqueza 
para o Desenvolvimento 
Sustentável”, o evento 
contou com palestras, 
mesas redondas, oficinas, 
mini-cursos e salas temáti-
cas organizadas pelos 
alunos do campus. Além 
dos debates, o evento 
contou também com uma 
feira de produtos orgânic-
os e artesanais de comuni-
dades tradicionais da 
região. 
 
       2019 foi um ano de 
muito orgulho para o 
Campus Irecê. O movi-
mento em torno das 
olimpíadas científicas teve 
ampla adesão da comuni-
dade acadêmica. 
Destaque para a conquista 
por parte dos alunos 
Rodrigo Alberto Sousa, 
Andjise Araujo e Werlys 
Oliveira, ambos do 3º ano 
do curso de Informática, 
que foram campeões na 
22ª Jornada Nacional de 

datos atentos às expli-
cações dos professores de 
português, matemática, 
história e geografia, 
conteúdo cobrado nas 
provas para os cursos 
integrados. A Revisão 
Fera também reservou 
momentos de muita 
descontração, como a 
apresentação da Banda 
Plural, formada por estu-
dantes do próprio IFBA, 
uma pausa para o lanche, 
brincadeiras, sorteio de 
brindes e, claro, muitas 
dicas e macetes impor-
tantes para a hora da 
prova.

Foguetes. A Jornada, 
parte da Olimpíada 
Brasileira de Astronomia 
(OBA), aconteceu no Rio 
de Janeiro, de 29 de 
outubro a 01 de novembro 
de 2019, na cidade de 
Barra do Piraí, e teve 
participação de 48 institu-
ições de ensino de várias 
regiões do país.

Às vésperas da prova do 
Processo Seletivo, 
realizado no dia 24 de 
novembro, os candidatos 
às vagas dos cursos 
técnicos do Campus 
Jequié participaram da 
Revisão Fera. A maratona 
de estudos reuniu cente-
nas de candidatos atentos 
às explicações dos 
professores de português, 
matemática, história e 
geografia, conteúdo 
cobrado nas provas para 
os cursos integrados. A 
Revisão Fera também 
reservou momentos de 
muita descontração, como 
a apresentação da Banda 
Plural, formada por 
estudantes do próprio 
IFBA, uma pausa para o 
lanche, brincadeiras, 
sorteio de brindes e, claro, 
muitas dicas e macetes 
importantes para a hora 
da prova.
Às vésperas da prova do 
Processo Seletivo, realiza-
do no dia 24 de novembro, 
os candidatos às vagas 
dos cursos técnicos do 
Campus Jequié partici-
param da Revisão Fera. A 
maratona de estudos 
reuniu centenas de candi-
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2019 foi marcado por 
diversas visitas técni-
cas realizadas pelos 
alunos dos cursos 
técnicos em Adminis-
tração e Segurança do 
Trabalho nas formas 
integrada e subse-
quente do Campus 
Juazeiro a empresas 
e instituições do Vale 
do São Francisco. Por 
meio das visitas os 
estudantes puderam 
vivenciar na prática e 
de forma interdisciplin-
ar os conhecimentos 
adquiridos em sala de 
aula. As atividades 
foram realizadas em 
indústrias, hospitais, 
universidades, além de 
empresas e instituições 
do ramo agro-pecuário.

Outubro e novembro 
foram os meses em 
que o Campus Salva-
dor esteve em maior 
efervescência. Uma 
grande variedade de 
atividades integraram a 
Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia - 
SNCT, ocorrida de 
29/10 a 1º/11, e a 
Jornada de Relações 
Étnico-Raciais, que se 
deu em sua décima 
terceira edição, entre 
20 e 22 de novembro.

Com o tema "Bioecono-
mia: diversidade e 
riqueza para o desen-
volvimento suste-
ntável”, a SNTC 
abrigou ainda a entrega 
do Prêmio Parracho 
2019; a Semana do 
Livro e da Biblioteca; a 
Semana de Tecnologia 

Mecânica; a Mostra Interativa de 
Robótica; o Seminário de 
Iniciação Científica, Tecnológica e 
de Inovação; o Simpósio de Ecos-
sistemas de Empreendedorismo 
e Inovação e o Workshop de 
Propriedade Intelectual e 
Inovação.
“Diversidade, política e resistên-
cia por uma educação antirracis-
ta” foi o tema da 13ª edição da 
Jornada das Relações Étnico-Ra-
ciais. Realizado em homenagem 
à ativista das causas do povo 
negro, das religiões de matriz 
africana, da mulher e do meio 
ambiente, Makota Valdina, faleci-
da em março deste ano, a jornada 
foi um espaço para pesquisa-
dores e representantes de comu-
nidades tradicionais compartilha-
rem conhecimentos sobre o tema 
com estudantes, professores, 
técnicos- administrativos e colab-
oradores, em defesa da 
construção de uma sociedade 
que se oponha ao racismo.
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por um ifba
cada vez
melhor
Em 2019 celebramos, em grande 
estilo, os 110 anos da rede Federal. 
Foi um ano de muito trabalho e de 
muitas conquistas. 

Entre as realizações deste ano que 
passou está a própria edição do 
informativo IFBA NOTÍCIAS, que 
volta a circular após um longo hiato. 
Esta publicação vem se somar aos 
canais de comunicação em 
atividade no instituto para fazer 
cumprir um dos princípios basilares 
da administração pública, que é a 
publicização das nossas ações.
E o enfoque que escolhemos dar 
não se resume aos dados que 
apontam o IFBA o Instituto Federal 
que mais cresce no País, com 22 
campi em funcionamento, dois em 
construção, 5 centros tecnológicos 
de referência, um polo de inovação, 
além de ações em 42 polos de 
ensino semipresenciais e em 
outras 50 cidades atendidas pelo 
Plano IFBA Saneando a Bahia 
(PISA). 
O enfoque está naqueles que 
fizeram e fazem isto tudo 
acontecer, esta fantástica 
comunidade acadêmica formada 
por 36 mil alunos, 1.100 
técnicos-administrativos, 1.700 
professores e mais de 600 
colaboradores terceirizados.

A nossa história tem como 
protagonistas as pessoas que 
fazem do IFBA o que ele é: gente 
como os professores Rui Santana, 
Antônio Duplat, Silvio Gonzaga, 
exemplos de dedicação pelos 50 
anos de serviços prestados a esta 

instituição; gente como os alunos 
Willian, Jamile, Tainara, Harleson, 
William Borges e Willian dos 
Santos, exemplos de 
perseverança e de tenacidade na 
luta pela superação das 
adversidades.
Eu me orgulho de fazer parte desta 
comunidade, não só pelos quadros 
que ela reúne, mas pela capaci-
dade que tem de transformar a 
vida das pessoas, seja os que nela 
adentram pelos processos seleti-
vos de alunos e colaboradores, 
seja os que, em situação de 
vulnerabilidade, o IFBA alcança 
através de seus programas de 
ensino, pesquisa e extensão.
Sou muito grato pela oportunidade 
de ter estado à frente de um proje-
to que transformou o IFBA na insti-
tuição educacional de maior capi-
laridade do Estado da Bahia, com 

ações em nada menos que 125 
municípios baianos. E de deixar 
para a próxima gestão um institu-
to com as finanças em ordem e 
com pelo menos R$ 13,5 milhões 
para receber em 2020 em recur-
sos externos ao orçamento, fruto 
das parcerias feitas com o MEC, 
com os deputados da bancada 
baiana e com as prefeituras que 
querem levar o IFBA para suas 
cidades. 
Continuarei meu trabalho como 
professor do curso de eletrotécni-
ca tão feliz e realizado quanto 
cumpri o meu papel de reitor, 
trabalhando e torcendo por um 
IFBA cada vez mais cumpridor 
da sua missão, que é ajudar as 
pessoas a se descobrirem e a 
investirem próprio desenvolvi-
mento. 
Renato da Anunciação Filho
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Em 2019, o orçamento de funciona-
mento do Instituto Federal da Bahia 
foi de R$ 75 milhões, contra R$ 
73,2 milhões de 2014. Uma 
variação percentual de apenas 3%, 
mais de dez vezes inferior à da 
inflação acumulada nesse intervalo 
de 5 anos.

No mesmo período, o número de 
docentes do Instituto subiu de 
1.400 para 1.518 (9%), o de alunos 
foi de 30 mil para 36 mil (20%) e o 
de técnicos administrativos de 879 
para 1.100 (25%); o número de 
unidades em funcionamento saltou 
de 17 para 24 (41%), o crescimento 
do número de laboratórios foi de 
22%, o de salas de aula de 26% e o 
de cursos foi de 111%.

A construção de cinco centros 
tecnológicos de referência, a 
implantação de 42 polos de 
educação semipresencial pelo 
programa Mediotec-Pronatec, e do 
programa IFBA Saneando a Bahia 
em mais 50 cidades, elevaram a 
abrangência do Instituto para um 
patamar inédito de 125 municípios.

Atualmente o IFBA oferece 7 
cursos de pós-graduação; 27 
cursos de graduação; 36 cursos 
técnicos; 17 cursos EAD. Somente 

em 2019 foram realizadas 142 
atividades de extensão realizadas 
em 2019; Neste mesmo período 
de 5 anos, a produção científica do 
Instituto deslanchou: o IFBA 
implantou o Polo de Inovação 
Salvador no Parque Tecnológico 
da Bahia, levou 230 estudantes 
em intercâmbio no exterior, ofere-
ceu quase 1.000 bolsas de 
iniciação científica, teve 92 grupos 
de pesquisa cadastrados e habilit-
ados no CNPA; 84 pedidos de 
proteção de propriedade intelectu-
al depositados no INPI, 33 já 
concedidos, 6 somente este ano 
em que realizou 142 atividades de 
extensão.
 
Para 2020, o projeto de Lei Orça-
mentária Anual (LOA) prevê os 
mesmos recursos de 2019 para 
universidades e institutos federais 
no próximo ano, ou seja, R$ 75 
milhões para o funcionamento, 
mais R$ 17 milhões em assistên-
cia estudantil. Mas pelo menos 
mais R$ 13,5 milhões em recursos 
exteriores ao orçamento já estão 
garantidos, dos quais R$ 5 milhões 
para o Mediotec/Pronatec e R$ 4,5 
milhões em emendas individuais e 
de bancada. 
Os recursos exteriores ao orça-
mento explicam em boa parte 

como o Instituto conseguiu manter 
o ritmo de crescimento no período 
de restrições orçamentárias dos 
últimos anos. A articulação junto ao 
Ministério da Educação e junto à 
bancada baiana assegurou a trans-
ferência de nada menos que R$ 80 
milhões em recursos de 2015 para 
cá, média de R$ 25 milhões por 
ano.
“Este trabalho de articulação inten-
sa realizado junto à deputados da 
bancada baiana, a prefeituras e ao 
MEC foi o que garantiu que o IFBA 
conseguisse superar as dificul-
dades orçamentárias”, explica 
Renato da Anunciação Filho, que 
esteve à frente da gestão do institu-
to no período.

As parcerias com as prefeituras vão 
além e proporcionaram a 
construção de dois novos campi 
para o IFBA, em Jaguaquara e em 
Campo Formoso, e de cinco 
centros tecnológicos de referência, 
os CTRs de Itatim, Casa Nova, 
Camacan, São Desidério e Monte 
Santo.

Todas estas novas estruturas 
estarão prontas para entrar em 
funcionamento em 2020, mas não 
representarão nenhum ônus adicio-
nal ao Instituto, uma vez que os 
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Antes e 
depois

INDICADOR
Orçamento de funcionamento
Unidades
CTRs
Cursos
Cursos de Graduação
Discentes
Técnicos Administrativos
docentes efetivos
laboratórios
salas de aula
laboratórios
pontos de rede

ANTES (2014)
73,2 milhões
17
0
142
20 em 7 campi
30.000
879
1.400
306
358
306
5.544

HOJE (2019)
R$ 75 milhões 
24
5
300
30 em 10 campi
36.000
1.100
1518
373
452
373
9.875

VARIAÇÃO
3%
41%
-
111%
50%
20%
25%
9%
22%
26%
22%
76%

convênios firmados com as 
prefeituras onde foram instalados 
prevê a destinação de recursos 
municipais para o pagamento de 
despesas de funcionamento e 
com a contratação de pessoal 
terceirizado pelos próximos 
quatro anos. “O único impacto 
que essas unidades trarão ao 
orçamento é positivo, uma vez 
que os alunos serão contabiliza-
dos para efeito do cálculo dos 
recursos que o MEC repassa ao 
IFBA”, explica o ex-reitor.

Alguns dos investimentos articu-
lados pela gestão implicam na 
redução das despesas, como os 
R$ 645 mil utilizados em 2019 
para a implantação de usinas 
fotovoltaicas na Reitoria e nos 
campi de Lauro de Freitas, Jequié 
e Jacobina. Em 2020, mais R$ 
1,5 milhão estão garantidos pelo 
MEC para este fim. Gastando 
menos e melhor, o IFBA chega a 
2020 com as contas equilibradas, 
pronto para superar os desafios 
de promover uma educação cada 
vez mais inclusiva, em todos os 
níveis.



decanos
O homem ainda não tinha pisado na 
lua quando Almir Costa Souza Filho 
pisou pela primeira vez nas insta-
lações da antiga Escola Técnica 
Federal da Bahia, no bairro do 
Barbalho. Corria o ano de 1969 
quando, aos 18 anos de idade, ele 
iniciou o curso técnico em Desenho e 
Edificações no prédio situado no 
bairro do Barbalho, numa época em 
que Salvador era uma cidade habita-
da por menos de um milhão de 
pessoas. 

Mal sabia ele que a partir daquele 
momento estaria dando início a uma 
trajetória de 50 anos de dedicação à 
uma única instituição de ensino. 
Almir é o precursor de um grupo de 
outros quatro professores que estão 
prestes a completar a mesma marca 
histórica em 2020: Rui Pereira San-
tana, 68, Silvio Raimundo Gonzaga 
Santos, 68, Carlos D´Alexandria 
Bruni, 66 e Antônio Jorge Miranda 
Duplat, 65, também completarão 
suas bodas de ouro com o Instituto 
Federal da Bahia a partir de fevereiro 
próximo.

Desde o primeiro dia de aula, como 
alunos, até o último, como profes-
sores, eles resistiram uma série de 
transformações que inclui até 
mesmo a razão social do empre-
gador: a antiga Escola técnica Feder-
al da Bahia que conheceram na 
chegada passou a ser chamada de 
CEFET em 1993 e ganhou a denomi-
nação atual de Instituto Federal da 
Bahia em 2008.
“Fui o primeiro a exercer a função de 
auxiliar de ensino em 1972, ao lado 
da professora Mariza Ribeiro de 
Carvalho”, recorda Almir, lembrando 
como começou a trabalhar na institu-
ição um mês depois de formado. 
Uma trajetória repetida no ano 

seguinte por outros 120 formandos, 
dos quais restaram como rema-
nescentes apenas os outros quatro 
heróis desta reportagem.

Mais velho que o casamento com o 
IFBA é a amizade entre o diretor do 
campus Brumado, Rui Santana, e o 
professor e ex-coordenador do curso 
de Edificações e Saneamento do 
campus Salvador, Silvio Gonzaga 
Santos, que foram colegas de turma 
do ICEA, colégio situado na mesma 
rua do IFBA. “A gente é irmão, 
freqüentamos a casa um do outro, 
até roupa igual a gente comprava 
junto”, conta Silvio.

Tão antiga é a amizade entre o coor-
denador do curso de eletrotécnica, 
Antônio Duplat, e o professor do 
mesmo curso Carlos Bruni. 

“Estar ainda hoje no IFBA é para mim 
uma alegria imensa. Fui professor de 
muitos dos professores que hoje são 
meus colegas de departamento. Às 
vezes eles juntam as esposas e 
pedem pra eu contar o que eles 
aprontavam quando eram meus 
alunos”, revela Bruni, que foi o 
primeiro presidente do Sinasefe, 
cargo que ocupou por 10 anos.

Duplat lembra que ao contrário dos 
demais colegas, não estava destina-
do a seguir carreira na instituição 
onde estudavam juntos, já que não 
gozava do mesmo prestígio com o 
interventor que administrava a 
escola técnica à época, Gabriel 
Sena, que era quem os nomeava. 

“Ele não se conformava que um 
aluno de terceiro ano como eu partic-
ipasse do centro cívico”. Sua sorte 
mudou ao participar, como 
voluntário, de um trabalho para refor-

mar o sistema de iluminação da 
quadra poliesportiva do ICEA. Ironi-
camente, um dos legados da qual ele 
mais se orgulha, é fruto de uma ativi-
dade realizada pelo Centro Cívico. 
“Plantamos algumas árvores no pátio 
como atividade extra para o dia em 
que um dos palestrantes que escol-
hemos para um seminário faltou. E a 
árvore está aqui até hoje”.

Bem menos romântica é a história 
que marcou a passagem de Rui San-
tana como professor do curso de 
estradas, oportunidade em que 
reprovou todos 22 alunos da turma 
do último ano. “Hoje eles me agrade-
cem quando me encontram na rua. 
Mas na época todos estavam com 
beca comprada e formatura paga. 
Foi um escândalo. Até pressão de 
deputado eu recebi, mas o reitor me 
manteve”, conta. 
Ex-diretor geral do CEFET entre os 
anos de 2001 a 2006, Rui Santana é 
categórico ao afirmar que não deix-
ará o IFBA por vontade própria. “Só 
saio aos 75”, diz, referindo-se à 
idade limite para a aposentadoria 
compulsória. No que é seguido pelos 
demais, com exceção de Silvio, que 
pretende pendurar as chuteiras 
assim que terminar o mestrado em 
planejamento ambiental.
“Minha vida é o IFBA. Representa 
tudo pra mim”, diz Almir. “Ifba, Cefet-
ba e Etfba são mais que siglas, são 
sinônimos de gratidão”, completa 
Bruni.

Até que a compulsória os separe
Grupo de cinco professores completa bodas de ouro de um 
casamento nem um pouco convencional 



Nome: Almir Costa Souza Filho
Idade: 68
Formação: Arquitetura (UFBA), 
com especialização em metodolo-
gia de ensino de projetos
Professor das disciplinas: Desen-
ho de Arquitetura e de Desenho 
Técnico
Cargo atual: Professor classe 
especial dos cursos de Edificações 
e de Saneamento 
Cargos anteriores: encarregado 
de sala técnica, Chefe do departa-
mento de Planejamento e Obras, 
Chefe do Setor de manutenção, 
Diretor da Uned Valença 
Ingressou no IFBA em: 1969, 
como aluno do curso técnico em 
Edificações.

Nome: Rui Pereira Santana
Idade: 68
Formação: Licenciatura plena em 
edificações pela Universidade Católi-
ca do Salvador (1978), Pós graduado 
em Engenharia Rodoviária pela 
Escola de Engenharia de Agrimensu-
ra e em Saneamento (CEFET-MG)
Professor das disciplinas: Topogra-
fia, Projetos de Infraestrutura 
Rodoviária, Projetos de Obras de 
Saneamento
Cargo atual: Diretor geral do Campus 
Brumado
Cargos anteriores: Coordenador da 
Coordenação de Construção Civil da 
ETBA; Diretor de Ensino do 
CEFET-BA/UNED Barreiras; Diretor 
Geral do CEFET-BA/UNED Vitória da 
Conquista; Diretor Geral do 
CEFET-BA/UNED Eunápolis; Diretor 
Geral do CEFET-BA; Chefe do Depar-
tamento Acadêmico de Construção 
Civil-IFBA Campus Salvador; Membro 
suplente docente do CONSUP; Dire-
tor Geral pró tempore do IFBA-Cam-
pus Brumado, Presidente da Asso-
ciação dos Servidores da ETBA - 
ASETEFEBA; membro da diretoria do 
Centro Civil Santos Dumont, Repre-
sentante do MEC no Conselho da 
FIEB, Representante do MEC no 

Conselho do CEFET-Petrolina; Secretário 
Geral e Tesoureiro do Conselho de Dirigentes 
dos CEFETs; Secretário Geral e Diretor 
Norte/Nordeste da FENASEFE
Ingressou no IFBA em: 1970, como aluno do 
curso técnico em Pontes e Estradas

Nome: Carlos D´Alexandria Bruni
Idade: 66
Formação: Licenciado em eletricidade pela 
Univ.Católica de Salvador, com mestrado em 
engenharia mecânica
Cargo atual: Professor classe especial do 
curso de eletrotécnica
Cargos anteriores: Presidente Asetefeba, 
presidente Sinasefe durante 10 anos, coorde-
nador geral do Sinasefe, supervisor adjunto 
do curso de Eletrônica, Pró-Reitor de 
Extensão, coordenador-geral do Pronatec, 
consultor voluntário junto à Cerb no supri-
mento de água populações isoladas, Instrutor 
de 20 turmas da Copene na implantação Pólo 
Petroquímico Camacari; Instrutor primeira 

turma manutenção da Salgema 
AL, hoje Dow Química.
Ingressou no IFBA em: 1970, 
como aluno do curso técnico em 
Eletrotécnica. 

Nome: Silvio Raimundo Gonzaga 
Santos
Idade: 68
Formação: Licenciatura Plena em 
Edificações.
Professor das disciplina: de 
mecânica dos solos.
Cargo atual: Professor do curso 
de Edificações e Saneamento.
Cargos anteriores: Coordenador 
da área de Construção Civil; Coor-
denador do curso de Edificações; 
Coordenador do Serviço de Ativi-
dades Educacionais; Chefe da 
Divisão de Serviços Auxiliares; 
Assessor de Obras e Chefe do 
Departamento de Engenharia.
Ingressou no IFBA em: 1970, 
como aluno do curso técnico em 
Pontes e Estradas. 
 
Nome: Antônio Jorge Miranda 
Duplat 
Idade: 65
Formação: Engenheiro Eletricista 
graduado pela Universidade 
Federal da Bahia. 
Professor das disciplinas: 
Eletrotécnica, Sistemas de Potên-
cia, Medidas Elétricas e Máquinas 
Elétricas.
Cargo atual: Coordenador do 
curso de eletrotécnica.
Cargos anteriores: Auditor, Con-
sultor e Avaliador Especialista 
para acreditação de laboratórios 
de eletricidade nos termos da 
norma NBR ISO/IEC 17025. Tem 
experiência na área de Engenha-
ria Elétrica, com ênfase em Metro-
logia Elétrica.
Ingressou no IFBA em: 1970, 
como aluno do curso técnico em 
Eletrotécnica.
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Jamile, Tainara, Harleson, 
William Borges e Willian dos 
Santos não se conhecem, mas 
têm muita coisa em comum. 
Eles são jovens batalhadores 
que superaram barreiras que 
pareciam intransponíveis para 
alcançar seus objetivos. Suas 
histórias de vida encarnam o 
espírito de superação que é 
marca registrada de quem 
carrega no peito o orgulho de 
ser IFBA 

Harleson Xavier Ribeiro, 
estudante do 2º Ano de 
Edificações Diurno no Campus 
Brumado é conhecido no 
campus Brumado por sua 
dedicação, coragem, carisma e, 
principalmente pelo espírito de 
cooperação. Filho de um família 
de oito irmãos, passou a infância 
vendendo trufas nos semáforo 
da avenida centenário para 
poder ajudar a renda familiar. 
Hoje, ele concilia os estudos 
com a  participar de cursos e 

     O IFBA é uma instituição de 
ensino incomparável, digo isso a 
todas as pessoas. Não existe 
nenhuma escola igual, porque no 
IFBA não se aprende apenas as 
disciplinas básicas e as do curso 
técnico: o IFBA nos ensina a 
sermos melhores do que já 
somos. Me orgulho por saber que 
todas as manhãs estou no melhor 
lugar em que poderia estar.

projetos de monitoria de áreas 
diversificadas, que vão do violão 
à robótica, passando pela 
irrigação. 
E ainda dedica a doar o pouco 
do tempo livre que lhe resta nos 
finais de semana para ministrar 
aulas de violão para as crianças 
de uma comunidade carente 
localizada próxima ao campus. 
“Cada projeto tem algo novo a 
nos ensinar, desde lidar com as 
pessoas até aprender a 
administrar sua rotina”, explica. 
“Sou um jovem que aproveita 
cada momento e oportunidade 
que a própria vida oferece, 
como, por exemplo, concursos, 
palestras, eventos, cursos e 
oportunidades de emprego para 
tornar meu currículo com várias 
experiências. Enfim, sou aquela 
pessoa que consegue aguentar 
muita carga de responsabilidade 
e, principalmente em ajudar 
quem passa por dificuldades 
semelhantes”, resume.

Jamile dos Santos Araújo está 
encerrando uma trajetória de 
cinco anos no campus 
Eunápolis. Uma história que 
começou em 2014, com a 
participação em um curso de 
capacitação do Programa 
Mulheres Mil e que chegou ao 
ápice com a  formatura no curso 
técnico subsequente em 
Enfermagem, no final de 2019.

Jamile teve de ser aprovada 
duas vezes para se matricular. 
Da primeira não pôde estudar 
por estar desempregada. Logo 
no primeiro modulo passou por 
uma gravidez de risco do 
terceiro filho e precisou adequar 
a rotina para não abandonar os 
estudos, Desde então, nunca 
deixou de contar com a rede de 
apoio do campus “Desde o 
porteiro até o diretor geral, das 
equipes pedagógica e de saúde, 
todo mundo me apoiou nessa 
escola nos momentos em que 
eu mais precisava. No primeiro 
ano eu recebi bolsa alimentação 
e bolsa de estudos, e no ano 
seguinte foi a bolsa alimentação 
e vale transporte do programa 
de assistência e apoio ao 
Estudante (PAAE). Em 2019 eu 
fiz a seleção e fui aprovada para 
ser estagiária do laboratório de 
enfermagem, fiquei por volta de 
5 meses antes dos cortes de 
orçamento e por último fui 
monitora até o dia 20 de 
dezembro”, relembra.

Harleson Xavier
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Acostumada às batalhas, Jamile já 
se prepara para aquele que consid-
era o maior desafio a ser superado: 
vencer a barreira do preconceito na 
busca pela inserção no mercado de 
trabalho. “ Eu acredito que de todas 
as dificuldades que eu passei não 
vão se comparar as que eu vou 
enfrentar agora porque o mundo é 
bem preconceituoso, eu sou negra, 
pobre, obesa e as dificuldades vão 
ser grandes, eu sei que vão ser 
grandes, eu recentemente já 
passei por isso então eu sei que 
vão ser grandes, fiz entrevista de 
emprego e não fui bem sucedida, 
eu passei por essa entrevista de 
trabalho e com o currículo 
excelente,  não fui aprovada por 
algum motivo que eles deixam bem 
claro que o mais importante é a 
aparência. Eu realmente acredito 
que seja gordofobia”, 
Longe de desanimar, os obstáculos 
são encarados como estímulo. “ Eu 
lutei tanto para me formar e eu 
acho que foi um dos momentos 
mais especiais da minha vida, 
tirando o nascimento dos meus 
filhos. Eu pretendo muito continuar, 
pretendo fazer o superior em enfer-
magem e pretendo ir longe, até 
onde eu puder”, conclui. 

Tainara Neves tem uma história 
muito parecida com a de Jamile. 
Há um ano, assim que concluiu o 
curso técnico de eletrônica do 
campus Salvador, decidiu abrir 
uma empresa virtual de 
manutenção especializada em 
consertos de equipamentos como 

Com 21 anos, Tainara recon-
hece a contribuição dos profes-
sores na sua jornada. O profes-
sor César Rogério Menezes 
sempre a apoiou. Ele é cliente e 
ajuda a divulgar o trabalho da 

       Quando eu entrei no IFBA eu não era essa pessoa 
independente, sabe? Não era dona do meu nariz, eu 
sempre precisava de alguém para seguir. Hoje eu vejo 
que eu saio do IFBA uma outra pessoa, eu saio daqui 
hoje uma outra mulher. Eu sei que as lutas não 
terminam aqui, que eu vou enfrentar muita 
dificuldade ainda, mas eu acho que estou muito mais 
fortalecida para enfrentar, eu vou sair muito forte 
daqui, eu sei que eu vou.

        Não vou dizer 100 por cento, porque 
tem o laço familiar, têm meus princípios 
que também contribuíram; mas o IFBA 
contribuiu com 99,9 por cento do 
conhecimento profissional e do 
conhecimento de vida que me levaram a 
ter tudo que tenho hoje.

Jamile Araújo

Tainara Neves

celulares, tablets, com-
putadores e notebooks 

chamada , chamada ToRestore 
New Age. E enfrenta situações de 
preconceito desde que abriu a empre-
sa: “Eu passo por desafios todos os 
dias. Passo por preconceito de gente 
que quando sabe que sou eu quem 
conserta, desiste de consertar. Isso é 
um fato. Quando conserta, ouço muito 
‘olha, vou te confessar uma coisa, 
fiquei com receio, mas você me 
surpreendeu’”, relata. Esses aconteci-
mentos não desestimulam a 
empresária, que encoraja outras 
mulheres: “Eu quero fazer a 
diferença. Eu quero que mulheres se 
unam para fazer a diferença por ela e 
por outras mulheres também. Nós 
temos capacidade tanto quanto o 
homem de fazer o que quisermos. 
Nós somos livres”, destaca.
Dar esse passo empreendedor num 
setor em que a presença masculina é 
dominante só foi possível em 
consequência de todo o 
conhecimento conquistado, durante 
os quatro anos em que a jovem 

cursou o ensino médio, integrado 
ao técnico, aqui na instituição. 
Nascida numa família de baixa 
renda, Tainara acredita que suas 
oportunidades seriam escassas 
sem o aprendizado que adquiriu.

técnica em eletrônica. Já o 
professor Cleber Sena a incen-
tivou na busca de seus sonhos: 
“Eu sou inspirada pelos sonhos 
e o instituto me proporcionou a 
realização de um sonho. Eu sou 
muito grata”, conclui.
William Gomes Borges entrou 
para a história como o primeiro 
aluno cego a receber diploma de 
graduação no IFBA Campus 
Irecê. Ele iniciou sua jornada no 
IFBA em 31 de março de 2014, 
ainda no curso técnico 
subsequente em 
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        Foi muito gratificante estudar no 
IFBA. Não tenho palavras para 
agradecer. Me sinto ainda muito feliz 
por me graduar e ainda mais feliz 
por ter sido no IFBA, uma instituição 
federal, e no campus Irecê, que fica 
na minha região.

William Borges

biocombustíveis. Segundo ele essa 
experiência foi "fundamental para 
conseguir uma vaga através do 
Sisu” no curso superior em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas - 
ADS, curso este iniciado em 16 de 
março de 2015, primeira turma do 
Campus, e concluído no final de 
2019, junto com mais quatro 
colegas.   

A persistência é a marca da 
trajetória desse aluno. Natural do 
povoado de Tiburcio, Canarana/BA, 
William teve de deixar sua família 
para morar com parentes na sede 
daquela cidade. De lá seria possível 
pegar o ônibus que o conduziria até 
o IFBA. Isso ainda representaria 
viajar cerca de 70 km todos os dias 
entra ida e volta.

As aulas terminavam às 18h20, mas 
como só havia transporte para 
retorno às 22h30, ou seja: William 
era obrigado a esperar quatro horas 
todos os dias para iniciar a jornada 
de regresso ao lar. Isso durou mais 
de um ano e meio.

William lembra que quando 
ingressou no curso superior "não 
tinha habilidades para utilizar o 
computador, nem com usuário 
comum". Ele contou com uma rede 
de solidariedade dentro do campus 
Irecê que considera fundamental. 
Institucionalmente, o trabalho para 
garantir a permanência de William 
no IFBA foi realizado pelo Núcleo de 
Atendimento às Pessoas com 
Necessidades Específicas - 
NAPNE. Segundo ele, "o setor 
atuava na orientação dos 
professores e adaptação dos 
materiais a serem usados nas 
atividades de aulas, tornando o 
aprendizado interativo e mais fácil". 
"O uso das tecnologias assistivas 
adquiridas pelo campus fez com 

que esse Núcleo pudesse desenvolver 
essa importante função," completa.

Iza Rocha, coordenadora do NAPNE, 
lembra como foram esses anos de 
trabalho com William. " Quando William 
chegou ao Campus, foram necessárias 
algumas ações para garantir a sua 
inclusão, ele conseguiu inicialmente o 
acesso, mas seria necessário assegu-
rar sua permanência, aprendizagem e 
conclusão com êxito, para isso houve 
um empenho do Campus para aqui-
sição de recursos referentes à Tecnolo-
gia Assistiva, com o objetivo de garantir 
a sua acessibilidade" relata. "Foi 
disponibilizado para o estudante um 
notebook com o software Virtual Vision, 
também uma máquina de escrever em 
Braille. Outros produtos em relevo e em 
Braille, inclusive uma impressora foram 
adquiridos para o NAPNE, onde foi 
disponibilizado para ele o atendimento 
no turno oposto à aula, para o estudo 
do Braille, visto que a sua alfabetização 
foi apenas oral, e também Orientação e 
Mobilidade, sendo que antes ele 
sempre dependia de outras pessoas 
para se locomover por não saber usar a 
bengala. Também se cuidou da acessi-
bilidade arquitetônica com a colocação 
de piso tátil e sinalização em Braille", 
ressalta a servidora. 
Iza se sente muito feliz por ter participa-
do desse processo de inclusão. "Foi 
emocionante acompanhar o o desen-
volvimento acadêmico e a autonomia 
de William, mas mais que aprender, 
aqui ele nos ensinou. Depois de conviv-
er com ele, seus colegas, professores e 
demais servidores certamente 
passaram a ter outro conceito a 
respeito das pessoas com deficiência 
visual. William nos ensinou a ver as 
coisas com outros olhos," finaliza, emo-
cionada.
Para Robério Batista, Diretor-Geral Pro 
Tempore, "essa colação de grau foi um 
momento muito importante para o insti-
tuto, em especial para o campus Irecê. 
"Sabemos que conseguimos dar 
passos largos para garantir a inclusão 
desse aluno. Mas temos plena 

consciência de que há muito a ser feito 
para garantir o acesso e a formação de 
mais pessoas com necessidades espe-
cíficas no campus" pontua. "É um 
momento de muita felicidade e ao 
mesmo tempo de reflexão, para que 
possamos garantir que mais pessoas 
com necessidades específicas possam 
entrar e formar nessa instituição" finali-
za. Willian dos Santos, 28, formou-se 
há três anos no curso técnico em Segu-
rança do Trabalho do Campus 
Juazeiro. Natural de Sobradinho, teve 
de abandonou o trabalho de cobrador 
de ônibus, que não conseguia conciliar 
com o horário das aulas, para se dedi-
car aos estudos. Arrumou outro, que 
ganhava muito menos e só pagava as 
despesas com alimentação e trans-
porte, gastos consideráveis por causa 
da distância de 50km de sua casa até o 
Campus Juazeiro, onde estudava. 
Exatamente quando estava cursando o 
terceiro módulo, Willian conseguiu um 
estágio na sua área de formação no 
Hospital Dom Malan em Petrolina-PE.



PROEN
- Elevação dos índices de qualidade dos cursos superiores;
- Oferta de cursos a distância superiores;
- Lançamento de duas cartilhas sobre inclusão;
- Lançamento da Revista Ensino em Foco;
- Curso de Licenciatura em educação profissional e tecnológica na 
forma especial de Formação pedagógica destinada a bacharéis e 
tecnólogos não licenciados.

PRPGI

- Implantação da pós-graduação stricto sensu;
- credenciamento Embrappi e Polo de Inovação;
- Criação do programa Hotel de Projetos;
- Obtenção de 4 cartas patentes;
- Aprovação expressiva de projetos no Programa Centelha BA (Fapesb 
2019).

Veja as principais ações do IFBA nos últimos 5 anos:

PROEX
- Planejamento e execução de 4 edições dos Jogos dos Estudantes 
(JIFBA) e 2 edições dos Jogos dos Servidores;
- Realização da 1ª edição da Mostra Cultural IFBA;
- Ampliação do projeto Pré IFBA, do Bairro da Paz para Itapuã, 
Nordeste de Amaralina e Boca do Rio;
- Ampliação do Projeto de Robótica para todos os campi ;
- Implantação do Núcleo de Produção Digital (NPD).

PRODIN

- Construção de 5 unidades completas;
- Construção de 7 Ginásios;
- Construção de 10 Pavilhões de aulas;
- Implantação da Biblioteca Digital – Pergamum;
- Envio de 237 estudantes para exterior com programa de intercâmbio.

PROAP

- Captação de R$ 80 milhões em recursos exteriores ao orçamento nos 
últimos cinco anos;
- Criação do Forum de Pró-Reitores de Administraçao do Nordeste, que 
possibilitará economia substancial aos institutos mediante a adoção de 
compras compartilhadas de materiais. A primeira delas, já em 2020, de 
uniformes escolares
- Busca da ampliacao dos recursos de investimento para buscar atender 
parte das demandas institucionais
- Aquisicao de modulos geradores de energia solar para alguns Campus 
do IFBA
- Descentralizacao de orcamento de custeio para os Campus, com vistas 
a minimizar ao maximo processos de reconhecimento de divida

DGTI

- Implantação do sistema acadêmico SUAP EDU, em parceria com os 
campi e PROEN;
- Implantação do sistema de pesquisa e extensão SUAP, em parceria com 
PROEX e PRPGI;
- Implantação do SEI - sistema de processo administrativo online e digital;

DGP
- Substituição dos controles manuais de frequência do servidor pelo 
Sistema de Registro Eletrônico de Frequência;
- Atualização dos processos de exercício anterior, principalmente dos 
RSC's;
- Programas de preparação dos servidores para a aposentadoria;
- Aperfeiçoamento e atendimento das demandas dos órgãos de controle 
(CGU/TCU);
- Provimento de servidores para o IFBA em função dos concursos 
realizados para os cargos de docentes e de técnico-administrativo.

DGCOM
- Migração de todos os site dos campi para o Portal do IFBA;
- Reordenamento e reestruturação de todo Portal do IFBA (reitoria e 
campi);
- Implementação de sinalização vertical e horizontal padrão na reitoria e 
campi;
- Retomada da publicação da Revista IFBA Notícias;
- Elaboração de novos impressos institucionais (papelaria)
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