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MENSAGEM DO DIRETOR GERAL 

 

Em nome do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) – 

Campus de Eunápolis, permita-me expressar primeiro nossas maiores condolências às pessoas 

afetadas pelo COVID-19 e as mais profundas condolências àqueles que faleceram em 

decorrência disso. Gostaríamos, também, de estender nosso agradecimento aos profissionais 

de saúde da linha de frente em todo o mundo, ajudando a tratar e impedir a propagação do 

vírus. É uma honra e um desafio estar à frente da Direção Geral do IFBA – Campus 

Eunápolis, que tem como missão Institucional promover a formação do cidadão histórico-

crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, 

objetivando o desenvolvimento sustentável do País.  

O IFBA – Campus Eunápolis, tem se caracterizado pela oferta de uma educação 

pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. Temos nos voltado ao atendimento das demandas 

da sociedade civil organizada e dos arranjos produtivos locais, numa interlocução ativa e sem 

polarizações. Esse Relatório de Gestão é o instrumento formal de prestação de contas de 

nossas ações junto à sociedade, quem efetivamente arca com o custeio da estrutura física e de 

pessoal. Além de garantir a transparência, apresenta o valor público do IFBA – Campus 

Eunápolis, dentro dos princípios da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Tudo 

isso, de modo claro, efetivo e tendo como norte metas e objetivos institucionais, balizadores 

das estratégias educacionais e administrativas.  

Em 2020, com a crise sanitária que assolou o nosso país e consequentemente obrigou 

as instituições de ensino a paralisarem as atividades presenciais, inovamos e criamos as 

Atividades de Ensino Não Presencial Emergencial garantindo a continuidade da oferta de uma 

educação pública e gratuita para os alunos que estavam devidamente matriculados na 

Instituição, além disso, demos todo o suporte pedagógico, administrativo e tecnológico para 

que os servidores da Instituição executassem plenamente as suas atividades remotamente.  

Apesar das dificuldades financeiras agravada pela pandemia realizamos um audacioso 

projeto de manutenção de infraestrutura predial, instalamos equipamentos que permitem uma 

maior mobilidade aos usuários que transitam nas nossas instalações, climatizamos diversos 

setores da Instituição inclusive o refeitório do campus, adquirimos veículos novos com o 

objetivo de modernizar a frota Institucional, modernizamos também os laboratórios de 

enfermagem, informática e robótica com a aquisição de equipamentos de última geração e 

finalizamos com êxito o processo licitatório para construção de um moderno Almoxarifado 

Institucional.  

Também iniciamos o projeto Campus Eunápolis Sustentável, com a 

preparação/manutenção dos telhados de diversos prédios do campus para receber as placas 

fotovoltaicas que serão instaladas, após aquisição pelo campus, para tornar o campus 

autossuficiente em geração de energia. Para finalizar deixo aqui uma frase do ídolo nacional 

Ayrton Senna “ Eu sou parte de uma equipe. Então, quando venço, não sou eu apenas quem 

vence. De certa forma termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas! ”. E assim temos 

feito, com um trabalho em equipe numa caminhada contínua, ofertando educação de 

qualidade, valorizando a extensão e a pesquisa, para realizarmos o sonho de muitos jovens 

que buscam um futuro melhor e digno! 
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1 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL, PLANEJAMENTO E AMBIENTE 

EXTERNO  

 

O campus Eunápolis foi inaugurado em 1994, iniciando suas atividades em 1995, com a 

realização de cursos de extensão, Pró Técnico (Curso Preparatório para o ingresso no IF-

Bahia) e o curso de Pós-Graduação lato sensu em Epistemologia Genética e Educação, em 

convênio com a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e a Prefeitura Municipal de 

Eunápolis. Em 1996, foram ofertados os Cursos Técnicos em Enfermagem e Turismo, de 

acordo com a Lei Federal N° 5.692/71 e N° 7.044/82, sendo que, com a desvinculação do 

Ensino Técnico em relação ao Ensino Médio, em 1999, ofereceu-se os cursos técnicos em 

Edificações, Turismo e Hospitalidade, e em 2000, o Curso Técnico de Enfermagem, seguindo 

orientações da Lei N° 9.394/96 e Decreto Federal N° 2.208/97. Com o Decreto N° 5.154/04, 

retomamos a estrutura curricular que integra Educação Geral com formação técnica-

profissionalizante, uma referência nacional de qualidade da Rede Federal de Educação 

Profissional. Atualmente são ofertados Cursos Técnicos de nível médio modalidade integrada 

em Edificações, Informática e Meio Ambiente; Cursos Técnicos de nível médio 

modalidade subsequente em Edificações, Enfermagem, Meio Ambiente, Segurança do 

Trabalho; Cursos Superiores em Engenharia Civil, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas, Licenciatura em Matemática e uma Pós-graduação em Educação, Cultura e 

Linguagens.  

Em 2020 o IFBA Campus Eunápolis contava com cerca de 90 professores efetivos, 14 

professores substitutos, 49 técnicos administrativos, e 1365 estudantes matriculados.  

O Campus possui uma área de extensão de 50.000 m², sendo 11.728 m² de área 

construída/edificada, 6.600 m² de área urbanizada até o final de 2020, e 31.672 m² de área 

verde, gramados. 

Diante do exposto, este relatório tem por objetivo geral evidenciar as atividades 

realizadas pela Gestão do Campus Eunápolis no Exercício de 2020, bem como apresentar as 

principais ações e intervenções que foram adotadas no ano de 2020. 

De modo específico, buscou-se: 

 a. Diagnosticar e evidenciar as principais ações no que se refere às atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão;  
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 b. Apresentar as principais decisões, ações realizadas pela gestão, tendo por base o 

diagnostico disposto anteriormente, bem como apresentar os resultados alcançados no 

período, além de pensar nos desafios e perspectivas para o próximo Exercício. 

 

2 DIAGNÓSTICO 

 

Essa seção tem por objetivo apresentar, de forma sintética, as principais atividades 

executadas pelo Campus Eunápolis em 2020, bem como as ações planejadas que foram 

executadas por meio das estratégias usadas pela Gestão frente a suspensão das atividades 

presenciais, como  também  apresentam  identificação de metas, objetivos e ações, alinhadas 

com o plano de gestão (tendo por base o disposto no Plano de Metas Institucional -PMI , o 

Plano Anual de Contratações- PAC), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e  o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI).  

 

2.1 Da estrutura de governança do IFBA/campus Eunápolis 

 

A estrutura de governança do Campus de Eunápolis está disciplinada a partir de seu 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução n. 167 do CONSUP em 30/09/2014, conforme 

disposto no art. 4º: 

Art. 4º A Administração do Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis é 

feita por seus órgãos colegiados, pela Direção Geral do Campus, apoiado em 

uma estrutura organizacional que define a integração, a articulação e a 

cooperação dos diversos órgãos situados em cada nível (IFBA,2014) 

 

No que se refere à estrutura de governança, conforme art. 5º do supracitado 

Regimento, os órgãos colegiados do Campus, que junto com a Direção Geral administram o 

Campus de Eunápolis, são compostos pela seguinte estrutura: I. Conselho do Campus; II. 

Colegiados de Curso; III. Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos Cursos de Ensino 

Superior; IV. Conselhos de Classe dos Cursos de Ensino Técnico; V. Colégio Acadêmico; VI. 

Colégio de Administração”.  

A Gestão do IFBA/Campus Eunápolis entende a importância da adoção de boas 

práticas administrativas pelo Instituto, a partir da aplicação dos instrumentos de Governança 

pública e gerenciamento de riscos. A estratégia escolhida pelo Campus Eunápolis foi iniciada 

em 2019, a fim de implementar a política de gestão de riscos e práticas de Governança, 

objetivando capacitar o maior número de servidores, lotados em áreas estratégicas, tanto na 

área administrativa quanto na área de ensino, para que o maior número de servidores 
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começassem a envolver e pensar nos trabalhos executados no Campus pela ótica dos riscos e 

principalmente na prevenção, uma vez que a cultura organizacional é extremamente 

importante para o sucesso da gestão de riscos, como também a influência das questões sociais, 

que por sua vez passam a ser um fator primordial no processo de implantação da gestão de 

riscos no Campus, através de instrumentos de governança.  

Outrossim, a equipe Administrativa do IFBA Campus Eunápolis, realizou um estudo 

da Instrução Normativa Conjunta nº 01 de 2016, que foi expedida pelo Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), Ministério da Transparência e Controladoria-

Geral da União (CGU), que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no 

âmbito do Poder Executivo Federal. Em ato contínuo, considerando que a Reitoria já possuía 

um Comitê de Governança, foi designado em agosto de 2019 Comitê Interno de Governança, 

Integridade, Riscos e Controles, no âmbito do IFBA/ Campus Eunápolis, através da portaria 

nº 135/2019, formada pela alta Gestão, a fim de prover a criação e implementação da política 

de gestão de riscos no Campus, bem como foi criada a unidade SEI CGRC.EUN para auxiliar 

o trabalho do Comitê e proporcionar maior transparência dos trabalhos. Vide abaixo 

organograma do Campus, disponível no site institucional. 
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2.2 da análise do planejamento, missão, visão, ambiente externo e modelo de negócio do 

campus Eunápolis  

 

O IFBA Campus Eunápolis ainda não realiza o mapeamento de processos, no entanto 

suas ações são executadas no intuito de cumprir com o proposto, tendo como base a missão 

do IFBA, “Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e 

extensão com qualidade socialmente referenciada por meio de desenvolvimento sustentável 

do País”, bem como leva em consideração a base dos eixos estratégicos e objetivos, dispostos 

no PDI 2020-2024.  

O ano de 2020 foi marcado por muito aprendizado, devido à suspensão das atividades 

presenciais decorrente da pandemia do Coronavírus, tivemos que nos reinventar, a fim de 

colocar em prática, mesmo em meio a tantas dificuldades, ações para continuar buscando 

alcançar a visão do IFBA, que é: 

 

Transformar o IFBA numa Instituição de ampla referência e de qualidade de 

ensino no País, estimulando o desenvolvimento do sujeito crítico, ampliando 

o número de vagas e cursos, modernizando as estruturas físicas e 

administrativas, bem como ampliando a sua atuação na pesquisa, extensão, 

pós-graduação e inovação tecnológica. 

 

É cediço que não foi fácil, principalmente numa Instituição de Ensino onde é 

prioritariamente realizado o trabalho presencial, seja na área acadêmica ou administrativa, 

dessa forma, não estávamos preparados e nem fomos capacitados e treinados para o trabalho 

remoto (online), porém o ano de 2020 foi de muita superação, inovação, portanto, nos 

reinventamos. 

 

2.3 Canais de comunicação/transparência com a comunidade interna e externa  

 

Os canais de comunicação institucionais cumprem um papel estratégico e primordial 

na estrutura das instituições e órgãos públicos, pois promovem o diálogo, fortalecem a 

publicidade e informam o seu público-alvo e a sociedade em que está inserido (a). No caso 

específico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia-Campus 

Eunápolis, a Comunicação é realizada pelo Divisão de Comunicação Social, composta por 

uma jornalista. Buscamos atender às demandas da área por meio dos seguintes canais: 

 

 portal.ifba.edu.br/eunapolis; 
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 e-mail institucional; 

 https://www.facebook.com/IFEunapolis/; 

 www.instagram.com/ifba_eun; 

 http://bit.ly/ifbacampuseunapolis; 

 

Nos espaços citados acima, foram publicados: notícias, notas, documentos, 

publicações, meios de contato e links para sistemas, e-mail institucional, entre outros.  

Em 2020 foram realizadas 182 publicações no site do campus Eunápolis, até o mês de 

março foram registradas 21 postagens e a partir de 16 de março, quando fizemos a primeira 

divulgação com recomendações a respeito da pandemia do novo Coronavírus, teve cerca de 

161 inclusões de notícias, notas, comunicados, seleções, orientações, divulgação de eventos 

on-line, prestação de contas das ações e iniciativas do IFBA Eunápolis, durante o 

distanciamento social, além da publicidade legal de transparência e acesso à informação.  

Com a suspensão das atividades presenciais, houve a necessidade de uma 

comunicação efetiva com interfaces com a comunidade a partir de estratégia intensificada e, 

durante o período, foram criados os perfis do campus no Instagram e Youtube (espaço para a 

transmissão de eventos do campus) os quais contribuíram de maneira satisfatória para a 

disseminação das informações.  

O trabalho remoto, em busca de soluções e apoio à comunidade, continuou de forma 

efetiva durante a paralisação presencial, a partir de : publicação de editais, convocação novas 

chamadas do Processo Seletivo para Estudantes (PROSEL), editais para auxílios, pesquisas 

para compreender as necessidades e realidade dos estudantes, oferta de cursos e atividades de 

extensão para os públicos interno e externo, promoção de cursos de formação, defesa de 

Trabalhos de Conclusão de Curso, tudo isso com o trabalho conjunto e documentado nas 

páginas oficiais do campus.  

Com o retorno das atividades de ensino emergenciais no mês de outubro (AENPE), foi 

realizado um trabalho para garantir a estrutura necessária  e consequentemente envolveu toda 

a rede de servidores, como:  

 Evento para Formação e Planejamento Pedagógico; 

 Auxílio Inclusão Digital Emergencial; 

 Semana do Acolhimento; 

  Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais (AENPE); 

 

Com o apoio dos meios de comunicação regionais divulgamos para toda a comunidade as 

iniciativas do IFBA no contexto da pandemia, como também os eventos realizados de maneira 

virtual, as realizações e premiações dos estudantes e dos servidores. A comunidade acadêmica 
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do campus Eunápolis promoveu lives, eventos virtuais, webnários, cursos de formação, 

projetos de extensão, contemplados em editais externos e internos, como podemos citar: 

 Promoção de atividades on-line por docentes do GEICES; 

 Projeto Agita IFBA; 

 Doação de luvas, máscaras, insumos e medicamentos para auxiliar no combate à 

pandemia; 

 Doação de Face Shields confeccionados no campus por meio do projeto Eu na 

Robótica; 

 Produção do IF Cast, informativo sobre a pandemia; 

 Produção e lançamento da IFMIX, a sua rádio em tempos de pandemia; 

 Edição Virtual do Café Profissional; 

 O projeto de extensão “Lazer e Formação Cultural em tempos de pandemia” 

 Palestras on-line “Meio Ambiente e a Pandemia” 

 Ciclo de Colóquios do grupo Baobá; 

Publicações com realizações de membros da comunidade acadêmica:  

 

 Nota máxima para o curso de Engenharia Civil no Enade; 

 Medalhas de ouro, prata e bronze para os estudantes do integrado na OMIF; 

 Premiação de trabalhos dos estudantes no I Congresso de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação do IFBA; 

 Estudantes Finalistas na Olimpíada Nacional de História; 

 Lançamento de e-book de grupo de pesquisa NEEP; 

 Publicação de artigos de docentes do campus. 

Eventos virtuais 

 Setembro Amarelo; 

 Novembro Negro 2020; 

 XVII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT); 

 V Seminário de Pesquisa e Extensão (SEMPEX); 

  X Seminário de Iniciação Científica JR; 

 III Semana de Informática; 

 Formação em Tecnologias Digitais 
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Tabela 1: Redes Sociais.   

Instagram Seguidores 1.428 

Facebook Curtidas 3.900 

You tube Inscritos no canal 988 

Fonte: Próprio autor. 

 

Pontos fortes 

Planejamento e execução realizados por profissional da área de comunicação, com 

especialização em mídias sociais, colaboração e contribuição da comunidade acadêmica (tanto 

na produção de conteúdo como também no engajamento das páginas) 

Pontos Fracos 

Tamanho da equipe, o que causa impacto na atualização e monitoramento das redes, 

estando relacionado a dificuldade de não possuir programas específicos de criação visual e, 

ainda aguardar aparelho de telefonia móvel para a administração desses canais de maneira 

mais efetiva. 

Ameaças 

Como citado acima, o tamanho da equipe não permite que o monitoramento das redes 

e atendimento ao público sejam realizados da maneira ideal, mesmo com a programação de 

respostas automáticas, períodos como as férias da servidora responsável, ficam descobertos, o 

que prejudica nossa ligação com o público. 

Oportunidades 

O engajamento nas redes sociais do Campus é basicamente orgânico, o que permite 

criar um público fiel e interessado, além de estarmos sempre em contato com nossa 

comunidade. 

 

2.4 Da análise dos eixos estratégicos e valor entregue à sociedade  

 

 

2.4.1 Análise Eixos Estratégicos 

O presente relatório de Gestão está estruturado por meio dos eixos estratégicos 

dispostos no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFBA- PDI 2020-2024, aprovado 

pela Resolução nº 06/2020 do CONSUP, que fixam as principais prioridades a serem 

perseguidas pela Instituição, adaptado as áreas responsáveis constantes no Campus, uma vez 
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que alguns eixos estratégicos , de acordo com o PDI, estão ligados a unidades responsáveis 

que são centralizadas na Reitoria, no entanto, a fim de nortear as ações do Campus, tendo por 

base os eixos, segue abaixo o  quadro adaptado a realidade do IFBA Eunápolis: 

 

Quadro 1: Eixos Estratégicos  

Eixo estratégico Área Responsável no Campus 

Governança Institucional Gestão 

Qualidade na Execução Orçamentária Gestão 

Sustentabilidade Gestão 

Internacionalização Gestão 

Desenvolvimento Profissional Gestão 

Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho Gestão 

Gestão de Infraestrutura e Gerência de 

Serviços de TI 

Gestão 

Gestão do Sistema de Informação e Dados Gestão 

Imagem Institucional Gestão 

Comunicação e Relacionamento Interno Gestão 

Acesso Ensino 

Modernização Ensino 

Permanência Eficiente Ensino 

Fortalecimento e Interiorização da Pós 

Graduação 

Ensino 

Consolidação da Institucionalização das 

Atividades Extensionistas 

Extensão 

Fortalecimento da Relação IFBA e 

Comunidade 

Extensão 

Consolidação da Pesquisa e Inovação 

Tecnológica 

Pesquisa 
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Fonte: Adaptado conforme Dados constante no PDI 2020-2024. 

 

Os objetivos estratégicos institucionais constantes no PDI 2020-2024, serviram de 

parâmetro para nortear as atividades do IFBA/Campus Eunápolis no Exercício de 2020, bem 

como para levantamento das metas institucionais de curto, médio e longo prazo, constantes no 

PMI. Segue abaixo a tabela evidenciando os objetivos estratégicos do IFBA, adaptado a área 

de atuação do Campus Eunápolis. 

 

Quadro 2: Objetivos Estratégicos. 

Eixo Estratégico Objetivo Estratégico Área Responsável 

no Campus 

Governança Institucional  Aprimorar os mecanismos de 

liderança, estratégia e controle 

com foco na otimização dos 

recursos e transparência. 

 Definir prioridades em função 

dos recursos disponíveis, 

convênios e editais. 

 Padronizar as atividades de 

compras, licitações, 

fiscalização de contratos, 

transporte e patrimônio. 

Gestão 

Qualidade na Execução 

Orçamentária 

 Atender as necessidades de 

manutenção, funcionamento e 

investimento em obras e 

equipamentos. 

 Aprimorar os processos de 

tomadas de decisão sobre 

alocação de recursos. 

 Implementar critérios de 

sustentabilidade nas 

contratações e aquisições. 

Gestão 

Sustentabilidade  Modernizar a infraestrutura 

física. 

 Desenvolver uma política de 

sustentabilidade.  

 Inserir a temática 

sustentabilidade nos projetos 

pedagógicos de ensino e nas 

ações de pesquisa, extensão e 

Gestão e Ensino 
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gestão 

Internacionalização  Fortalecer e expandir as ações 

de internacionalização. 

 Estabelecer e desenvolver a 

política linguística para a 

formação continuada da 

comunidade em idiomas 

estrangeiros. 

 Consolidar a infraestrutura 

organizacional necessária ao 

desenvolvimento das relações 

internacionais. 

Gestão e Ensino 

Fortalecimento da Relação 

IFBA e Comunidade 

 Priorizar projetos e ações que 

resgatem públicos socialmente 

vulneráveis e a formação de 

profissionais mais 

humanizados nas ações 

integradas com instituições 

públicas e privadas. 

 Expandir as parcerias com 

órgãos públicos e privados, 

para atuarem na área da 

Extensão tecnológica, apoiando 

a Inovação e o 

Empreendedorismo, a partir da 

elaboração de programas 

institucionais que ampliem as 

cooperações técnicas e 

parcerias com instituições e 

empresas nacionais e 

internacionais, por meio da 

oferta de serviços tecnológicos, 

de modo que assegurem aos 

estudantes as possibilidades 

necessárias de ingresso ao 

estágio curricular e 

intercâmbios 

 Viabilizar o acompanhamento 

de egressos mediante 

cadastros, eventos e pesquisas 

acerca da sua inserção no 

mundo do trabalho, bem como 

sua satisfação pessoal e 

profissional. 

Gestão, Extensão 

Desenvolvimento 

Profissional 

 Promover um processo 

contínuo de capacitação, 

treinamento e qualificação 

Gestão 



P á g i n a  | 21 

 

 

profissional do servidor. 

 Criar e implementar o banco de 

competências dos servidores. 

Saúde e Qualidade de Vida 

no Trabalho 

 Proporcionar um ambiente de 

trabalho saudável. 

 Desenvolver um Programa 

Permanente de Qualidade de 

Vida dos servidores. 

Gestão 

Gestão de Infraestrutura e 

Gerência de Serviços de TI 

 Aprimorar a Infraestrutura e 

Serviços de TI do Instituto, 

promovendo as ações 

necessárias para a expansão 

dos ambientes/serviços de rede, 

datacenter, laboratórios e 

estações de trabalho para as 

áreas administrativas e 

acadêmicas. 

 Assegurar o atendimento dos 

princípios de disponibilidade, 

integridade, confidencialidade 

e autenticidade da informação 

gerencial do Instituto, em 

consonância com o PETI, 

PDTI e leis vigentes, por meio 

do levantamento das 

necessidades informacionais do 

Instituto e da aquisição ou 

desenvolvimento de soluções 

de T.I capazes de prover tais 

informações. 

Gestão 

Imagem Institucional  Fortalecer a imagem do IFBA 

com os públicos interno e 

externo. 

 Disseminar a identidade 

institucional no público 

interno. 

 Melhorar e fortalecer a cultura 

organizacional do IFBA 

Gestão 

Comunicação e 

Relacionamento Interno 

 Criar padronização de 

procedimentos, instrumentos e 

rotinas de comunicação 

adequados à realidade de 

multicampia.  

 Publicizar as ações 

institucionais de cada 

unidade/campus do IFBA. 

 Promover o engajamento do 

público interno com suas 

Gestão 
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tarefas entre as equipes e entre 

o público interno e a 

instituição. 

Acesso  Institucionalizar a Educação de 

Jovens e Adultos Integrada à 

Educação Profissional no 

IFBA, cumprindo as exigências 

legais. 

 Acompanhar e revisar, 

constantemente, metodologia 

do Processo Seletivo dos 

cursos técnicos, visando a 

adequação com as demandas 

do IFBA e da sociedade. 

 Criar uma Política de 

Acolhimento para os 

ingressantes nos cursos do 

IFBA. 

Ensino 

Modernização  Reestruturar todos os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos 

(Técnicos e Superiores) 

conforme a legislação e as 

normas institucionais vigentes 

e adequação ao mundo do 

trabalho, valorizando a 

verticalização. 

 Elaborar política de Educação a 

Distância – (EAD) e de 

Tecnologias Educacionais do 

IFBA. 

 Implantar uma política de 

inovação pedagógica em seus 

aspectos metodológico, 

tecnológico, curricular. 

Ensino 

Permanência Eficiente  Construir e implantar o Plano 

Estratégico de Permanência e 

Êxito do IFBA 

 Institucionalizar a política de 

formação continuada de 

docentes e demais profissionais 

da educação. 

 Estruturar o funcionamento dos 

NAPNES e acompanhar a 

implantação das Salas de 

Recursos Multifuncionais 

Ensino 
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Fortalecimento e 

Interiorização da Pós 

Graduação 

 Fortalecer a política de Pós-

Graduação nos campi do 

interior por meio de cursos 

Lato Sensu e Stricto Sensu. 

 Consolidar os programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu 

por meio das ações de ensino, 

pesquisa, inovação e 

internacionalização. 

 Estabelecer um programa 

sistematizado para atração de 

parcerias e recursos externos 

para a Pós-Graduação. 

Ensino 

Consolidação da 

Institucionalização das 

Atividades Extensionistas 

 Integrar o ensino e a pesquisa 

com as demandas da sociedade, 

seus interesses e necessidades, 

estabelecendo desde projetos 

de concepção até mecanismos 

que interrelacionem os saberes 

 Articular parcerias com a 

sociedade para a concretização 

de projetos de extensão com 

natureza de inovação 

tecnológica. 

 Garantir a oferta de cursos de 

Formação Inicial e Continuada 

(FIC) nos diversos campi do 

IFBA, por meio de programas 

especiais do Governo Federal e 

por meio de orçamento próprio, 

a partir das demandas sociais 

emergentes e reconhecimento 

dos arranjos produtivos locais. 

Extensão 

Consolidação da Pesquisa e 

Inovação Tecnológica 

 Fomentar o desenvolvimento 

de projetos de pesquisa 

aplicada para atendimento de 

demandas da sociedade. 

 Fortalecer/amadurecer as 

atividades de pesquisa e 

inovação nos grupos de 

pesquisa, nos programas de 

pós-graduação e no Polo de 

Inovação do IFBA. 

 Estimular a atividade inventiva, 

o empreendedorismo, a 

transferência de tecnologia e a 

prestação de serviços 

Pesquisa 
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tecnológicos. 

Fonte: Adaptado conforme Dados constante no PDI 2020-2024. 

 

2.4.2 Valor entregue à sociedade em 2020 

 

Esta secção está conjugada com o desempenho operacional, evidenciando as formas e 

instrumentos de aferição do desempenho da unidade pautada no exercício de 2020, tanto do 

ponto de vista pedagógico, financeiro e físico, bem como as ações realizadas pela Instituição 

no exercício e nos resultados alcançados. 

 

2.4.2.1 Atividades de ensino 

 

Para realização das atividades de ensino, o Campus conta com o trabalho da Diretoria 

Acadêmica, que de acordo com o art. 31 da Resolução nº 167 do CONSUP,  Regimento 

Interno do Campus Eunápolis, aprovado em 30/09/2014,  é o órgão executivo que planeja, 

desenvolve, controla e avalia a execução das políticas do ensino, nos diversos níveis e 

modalidades, bem como da assistência estudantil, promovendo ações que garantam à 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, assegurando, também, a formação e 

qualificação do corpo funcional. 

São lotadas na Diretoria Acadêmica as seguintes coordenações e setores, com seus 

respectivos responsáveis no ano de 2020:  

 

Tabela 2. Setores lotados na Direção Acadêmica. 

SETOR RESPONSÁVEL E-MAIL PARA CONTATO 

Diretoria Acadêmica Mariana Fernandes dos Santos 

 

da.eun@ifba.edu.br 

Departamento de Educação 

Profissional Técnica de Nível 

Médio 

Criscielli Bonella Lauer (chefa) 

 

deptnm.eun@ifba.edu.br 

Coordenação de Ensino 

Superior  

Josaphat Ricardo Gouveia Junior  

 

ces.eun@ifba.edu.br 

Assessoria de Gestão 

Estatística e de Informação 

Cristiane Queiroz de Almeida Silva da.eun@ifba.edu.br 
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da Direção Acadêmica 

Arquivo Leila Pitombo de Oliveira leila.oliveira@ifba.edu.br 

Servidores(as)/Colaboradores 

(as) lotados na DA 

Iara Alves Santos Silva 

Ludmila Bergamini Thomaz 

Geisa Almeida dos Santos 

Ualace Lima Nascimento 

iara.silva@ifba.edu.br 

ludmila.bergamini@ifba.edu.br 

geisa.santos@ifba.edu.br 

ualace.lima@ifba.edu.br 

Departamento Pedagógico de 

Assistência ao Estudante 

Roberto de Almeida Pereira depae.eun@ifba.edu.br 

Comissão da Gestão da 

Assistência Estudantil  

Thamiris de Oliveira Natale paae2020.campuseunapolis@gm

ail.com 

Coordenação de Pesquisa Haroldo José dos Santos pesquisa.eun@ifba.edu.br 

Coordenação de Extensão Flavio de Jesus Costa extensao.eun@ifba.edu.br 

Coordenação de Relações 

Institucionais Estágio e 

Egressos 

Laura Elizabeth Ferreyra criee.eun@ifba.edu.br 

Coordenação de Registros 

Escolares 

Luiz Carlos Miranda Barbosa 

(Coord.) 

Ana Paula Carvalho Libório 

Lara de Souza Frois 

 

cores-eun@ifba.edu.br 

Coordenação de Gestão do 

Trabalho Pedagógico 

Maiusa Ferraz Pereira Santos 
(Coord.) 

Roberto de Almeida Pereira 

 Roney da Silva Monteiro 

cogep.coedu.eun@ifba.edu.br 

Biblioteca  Nilcéia Aparecida C. Santos 

Campos 

biblioteca.eun@ifba.edu.br 

Coordenação da Pós- 

Graduação em Educação, 

Cultura e Linguagens  

Aldineto Miranda Santos (coord.) 

Nayla Rodrighero Lima Pedroso 

Ricardo 

ppgecl.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso - 

Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 

Vinicius de Oliveira Nepomuceno coads.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso - 

Engenharia Civil 

 

Joel Nogueira Gonçalves cocec.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso - 

Matemática 

Igor Breda Ferraço comat.eun@ifba.edu.br 
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Coordenação do Curso 

Subsequente em Enfermagem 

Maria Emília dos Santos 

Gonçalves 

coenf-eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso 

Subsequente em Meio 

Ambiente 

Vânia Lima Souza vania.lima@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso 

Subsequente em Segurança do 

Trabalho 

Gilclécio Dantas Santos cost.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso 

Integrado em Edificações 

Tássia Neuda de Moraes Silva coed.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso 

Integrado em Informática 

Aldo José Conceição da Silva coinf.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso 

Integrado em Meio Ambiente 

Regiane de Oliveira Almeida comab.eun@ifba.edu.br 

Serviço médico e de 

Enfermagem 

Dilmar Ramos Filho (coord.) 

Olivia Ferraz P. Marinho 

Rosangela Oliveira G. Braga 

sesai.eun@ifba.edu.br 

Setor de Psicologia Paula Bacellar e Silva psicologia.eun@ifba.edu.br 

Setor de Nutrição Venusca Rocha nutricao.eun@ifba.edu.br 

Gestão de Gerência de Pessoas Janúbia Aragão ggp.eun@ifba.edu.br 

Gerência  de Gestão  

Tecnologia da Informação 

Diego Duarte Costa ti.eun@ifba.edu.br 

Coordenação de Laboratórios: 

 

Leonardo Matias de Jesus (Coord.) 

Esdras Menezes Vieira 

Igor Vinicius Baiao Santos 

Ana Camila Oliveira Freitas 

Augusto Cesar de Jesus Carvalho 

Mota 

leonardo.matias@ifba.edu.br 

esdras.menezes@ifba.edu.br 

igor.baiao@ifba.edu.br 

ana.camila@ifba.edu.br 

augusto.mota@ifba.edu.br 

Coordenação de Assistência ao 

Aluno e apoio ao Ensino 

André Santos de Melo (coord.) 

Ana Julia Paulina de Oliveira 

Daniela Pereira Amorim 

caens.eun@ifba.edu.br 

Fonte: Adaptado conforme Dados constante no Plano de Ação 2020. 

 

A Diretoria Acadêmica (DA) envolve trabalho de gestão acadêmica, pedagógica e 

administrativa, configurando-se como um setor-núcleo do campus, já que tem em seu âmbito, 

concentradas as ações de ensino, pesquisa e extensão, caracterizando o ponto de partida para 
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todas as outras diretorias e setores do campus, uma vez que no DA consta atividade 

relacionada a nossa instituição.  

Nela encontra-se lotados, também, o corpo docente da instituição, ao qual segue com 

suas respectivas áreas de atuação: 

 

Tabela 3. Docentes lotados na Direção Acadêmica (2020).  

DOCENTE AREA DE ATUAÇÃO 

Aldemir Inácio de Azevedo Sociologia 

Aldineto Miranda Santos Filosofia 

Aldo José Conceição da Silva Matemática 

Aline Britto Rodrigues Educação física 

Ana Cristina Oliveira Linhares Informática 

Ana Lucia Pimenta Lopes Inglês 

Caline Rodrigues Gally Eng. Ambiental 

Cassia Rejane Souza Santos Química 

Catharine Pereira Brandão Engenharia civil 

Celso Eduardo Brito Matemática 

Cláudia Mendes Cordeiro Geografia 

Cleber Jorge Lira Santana Ciência da computação: programação e sistemas 

Clebiane Santos da Silva e Silva Português 

Criscielli Bonella Lauer Engenharia civil  

Cristiane Balthazar Enfermagem 

Daniel Bomfim Rocha dos Santos Engenharia civil/estrututura 

Daniel Von Rondon Martins Saneamento ambiental 

Danillo Silva Palmeira Pedagogia- Atend. Educ. Especializado 

Danilo Alves Martins de Faria Ciencia da computação 

Danilo do Nascimento de Jesus Matemática elementar 

Davi Kiermes Tavares Sociologia 

Davi Santiago Aquino Engenharia ambiental 

Dilo Marquesini Matemática 

Dione Lívia Lima Barboza Língua brasileira de sinais - libras 

Edmilson Pedreira dos Reis Engenharia civil  

Eduardo Jorge Vital Dultra Engenharia civil  

Eduardo José de Castro Coitinho Engenharia civil  

Elcimar Pessoa Rocha Física 

Eliana Costa Sausmickt Português 

Eliane Souza de Jesus Língua portuguesa 

Elica Luzia Pereira Santos Enfermagem: médico-cirúrgica 

Eliseu Miranda de Assis Enfermagem 

Emmily Gérsica Santos Gomes Desenho   

Fabiana Zanelato Bertolde Biologia 

Fábio Oliveira Silva Ciência da computação: sistemas distribuídos 

Fábio Warley da Silva Xavier Gerência e auditoria de projetos de software 
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Fabiolo Moraes Amaral Matemática 

Flaviana Paula Medeiros e Oliveira Educação matemática 

Flaviane Ribeiro Nascimento História 

Flávio de Jesus Costa Física 

Francisco Almeida Angelo Topografia 

Geralda Terezinha Ramos  Pedagogia 

Gilclécio Dantas Santos Matemática 

Gildeny Vieira de Almeida Administração 

Gilson Santos da Silva Geografia 

Guillermo Van Erven Cabala Mecânica 

Haroldo Jose dos Santos Quimica 

Helenice Silva de Jesus Quimica 

Hugo Ferraz Lacerda Engenharia civil 

Igor Breda Ferraço Matemática 

Igor Schmidke Ribeiro Matemática 

 Ivanildo Antonio dos Santos Física 

Jean Cristina Carneiro Rios Enfermagem 

Joel Nogueira Gonçalves Eletrotécnica 

Jorge Ferreira Dantas Junior Física 

Josaphat Ricardo Gouveia Junior Matemática 

José Alves de Oliveira Neto Matemática 

Jose Roberto Silva de Oliveira Filosofia 

Jurandir da Cruz Barbosa Informática 

Keyla Silva Rabêlo Português 

Laís Santana Santos Pereira Lira Enfermagem 

Laura Elizabeth ferreyra Espanhol 

Leonardo das Chagas Silva Artes 

Lincoln Nascimento Cunha Junior Filosofia 

Livia Maria Dodds de Melo Psicologia 

Luane Alcântrara Nunes Segurança do trabalho 

Luciano Rodrigues Reis Enfermagem 

Lucimara Alves Silva Enfermagem 

Luis Eduardo de Sousa Spinola Sociologia 

Marcelo dos Santos Matemática 

Marco Antonio Paranhos Silva Informática 

Marconi Vieira da Silva Segurança do Trabalho 

Maria Emilia dos Santos Gonçalves Enfermagem 

Maria Isabel Nascimento Lopes Educação física 

Mariana Fernandes dos Santos Português 

Marlecia Ferreira Sanders Informática 

Nadja Núbia Ferreira Leite Cardoso Inglês 

Nathalia Helena Alem Historia 

Nayla Rodrighero Lima Pedroso 

Ricardo 

Português 

Paula Heleno de Carvalho Enfermagem 
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Regiane de Oliveira Almeida Engenharia ambiental 

Ricardo Torres Ribeiro Historia 

Rosane Maria Souza e Silva Psicologia 

Rosicler Teresinha Sauer Educação física 

Salles Silva Santana Arquitetura e Urbanismo 

Sandira Livia Moraes Fonseca de 

Jesus 

Engenharia ambiental 

Sibele de Jesus Santos Segurança do Trabalho 

Tássia Neuda de Moraes Silva Engenharia Civil 

Thiago Silva Paiva Física 

Vânia Lima Souza Biologia 

Vinícius de Oliveira Nepomuceno Informática 

Vitor Gomes Corrêa Engenharia Civil 

Vitória de Souza de Oliveira Eng. Agronomia 

Zelia Monica Batista Tebaldi Enfermagem 

Fonte: Adaptado conforme dados constante no Plano de Ação 2020. 

 

2.4.2.1.1 Da Educação Superior e do Ensino Profissional Técnico de Nível Médio 

 

Iniciamos o ano de 2020, cumprindo o final do calendário letivo do ano de 2019 para 

os cursos Integrados, com previsão de término em 20/03/2020, e iniciamos em 03/02/2020 o 

semestre letivo 2019.2, para os cursos subsequentes e graduações. Com o início da pandemia 

da COVID- 19, fomos obrigados a suspender as atividades presenciais no Campus, no dia 

18/03/2020, situação que nos impôs a necessidade de reconfigurações das atividades 

profissionais, bem como o redimensionamento da execução dos nossos currículos escolares, 

atividades de pesquisa, de extensão, além das ações pedagógicas e de assistência estudantil.  

Nesse sentido, as novas demandas impostas pela suspensão das atividades presenciais, 

provocaram a elaboração, por parte dessa Diretoria, do documento de Orientações 

Acadêmicas diante da suspensão das aulas/atividades presenciais no Campus Eunápolis, 

que traz diretrizes para a conclusão do ano letivo de 2019 dos cursos integrados. Como 

desdobramento do documento anterior, elaboramos as Orientações para execução dos 

conselhos de Classe Finais do ano letivo 2019 dos cursos Integrados de maneira remota. 

Com o prolongamento da suspensão das atividades presenciais, fomos compelidos a 

desenvolver Orientações complementares para registro de trabalho remoto/virtual das/os 

servidoras/es lotadas/os na Diretoria Acadêmica, com o intuito de orientar o 

desenvolvimento das atividades de cada setor enquanto perdurar a pandemia. 

Em meio a isso, fizemos orientação oficial às coordenações de curso, bem como 

docentes, da necessidade de realizar eventos, projetos, aulas públicas, estudos dirigidos e 
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acompanhamentos didático-pedagógicos com o objetivo de manter o vínculo dos estudantes 

com a Instituição. 

Na sequência, elaboramos e aplicamos a pesquisa sobre as Condições para realização 

de atividades remotas no IFBA Campus Eunápolis, com o objetivo de estabelecer um 

diálogo com os segmentos que formam a instituição, a fim de saber o que pensam a respeito, 

de maneira a construir uma posição coletiva sobre os desdobramentos e encaminhamentos 

durante o período de isolamento social/quarentena, em consonância com as instâncias 

superiores do IFBA. A pesquisa foi elaborada pela Assessoria de Gestão Estatística e de 

Informação – AGESTI da Diretoria Acadêmica, setor com plano de trabalho em construção, 

documento iniciado no ano de 2020, e que deve ser encaminhado para apreciação do conselho 

de campus. 

Importante salientar que tivemos um percentual de participantes na pesquisa acima de 

60%, o que nos deu condição para um melhor planejamento e organização das ações para as 

atividades de ensino não presenciais. No intuito de atualizar os dados, três meses após a 

realização da pesquisa da AGESTI, realizamos uma pesquisa complementar, com vistas a 

contemplação dos 100% do corpo estudantil, o que nos deu parâmetro para desenvolver o 

edital de auxílio digital do Campus e repassar as informações solicitadas pela Reitoria. 

Um trabalho de importante parceria entre a DA e Comissão local da CPPD, foi a 

construção do novo Fluxograma para processo de progressão docente - CPPD, uma 

atualização necessária diante da situação de suspensão de atividades presenciais. A 

atualização, também, foi motivada diante das novas orientações institucionais do IFBA para 

progressão docente por conta da dificuldade e impedimento de acesso presencial ao campus. 

Construímos, também, orientações para as coordenações de curso/área, um documento com as 

orientações para avaliação de aulas nos processos de progressões docentes. 

Com a publicação da Resolução CONSUP/IFBA 17/2020, planejamos a formação 

junto à Coordenação de EAD, intitulada Planejamento pedagógico, metodologias e práticas 

mediados por tecnologias digitais, que contemplou o público de servidores, servidoras, 

estudantes do campus, bem como de outros campi e comunidade externa ao IFBA. A 

formação aconteceu no período de 02/09 a 01/10, fez parte da Jornada Pedagógica do ano 

letivo de 2020, e compôs a primeira atividade do Ciclo de formação continuada, projeto em 

execução da Diretoria. 

Em meio ao andamento da formação, iniciamos a construção do documento Plano de 

ação para retomada dos Calendários Acadêmicos no Campus, o primeiro passo para 

elaboração do plano foi a criação, junto ao setor pedagógico das 
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Diretrizes/Orientações/Sugestões para seleção de disciplinas que poderiam ser ofertadas 

on-line, documento que foi enviado para os conselhos de curso dos cursos técnicos e para os 

Núcleos Docentes Estruturantes-NDE, dos cursos de graduação e especialização. Pensando 

em desenvolver um Plano de Ação de maneira coletiva e democrática, instauramos uma 

comissão mista, composta pela DA, setor pedagógico, docentes, TAE e estudantes, por meio 

da Portaria 097/2020. 

No Plano de Ação consta diretrizes para a execução das Atividades de Ensino Não 

Presenciais Emergenciais (AENPEs), nos cursos técnicos integrados e subsequentes, 

graduação e de pós-graduação do campus Eunápolis. Nós, do Campus Eunápolis, fomos 

impelidos a traçar diretrizes e caminhos para o planejamento pedagógico da educação em 

nossa instituição, de modo a assegurar aos nossos estudantes, atividades de ensino e de 

aprendizagem que busquem não apenas reduzir os impactos negativos do isolamento social, 

mas, sobretudo, os impactos sociais, emocionais e econômicos do distanciamento 

educacional, os quais afetam diretamente a aprendizagem dos estudantes e o seu futuro de 

toda a comunidade acadêmica. 

Para compor o Plano de ação desenvolvemos a reestruturação do calendário 

acadêmico do semestre letivo 2019.2, para os cursos subsequentes, graduações e pós-

graduação, visando a conclusão do módulo/semestre, e para os cursos integrados, construímos 

um calendário acadêmico complementar emergencial para o ano de 2020. 

Assim que a comissão finalizou a proposta do Plano de Ação, organizamos um Ciclo 

de reuniões com a comunidade acadêmica, as reuniões foram divididas por categoria e 

níveis de ensino, nos reunimos com as coordenações, com os/as docentes, com os/as 

técnicos/as administrativos/as, com estudantes e pais/responsáveis. Dessas reuniões retiramos 

encaminhamentos para conclusão do Plano de ação. Após concluído o Plano de ação para 

retomada dos Calendários Acadêmicos no Campus foi encaminhado e aprovado no 

Conselho de Campus. 

Com o calendário organizado, o plano de ação concluído, e os docentes planejando a 

execução das AENPE, iniciamos a construção manual dos horários, tendo em vista todas as 

particularidades de execução das AENPE. Elaboramos planilhas de excel com os horários das 

aulas síncronas por turma, processo complexo em que apresenta o número de turmas e 

docentes. 

A próxima etapa foi o processo de matrícula nas AENPE, diferente do presencial, em 

que a matrícula é realizada pelo SUAP, realizamos as matrículas via formulário google. Para 

os cursos de graduação, o/a estudante escolhia no momento da matrícula as disciplinas que 
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iria cursar, importante ressaltar que estabelecemos no Plano de Ação uma carga horária 

máxima para o/a estudante, devido às particularidades de execução das AENPE. Para os 

cursos técnicos a/o estudante teve a opção de se matricular no módulo/série. No formulário de 

matrícula inserimos um documento chamado Termo de autorização de uso de imagem e de 

som do/da estudante, em que o estudante ou o responsável, no caso de menores de 18 anos, 

deveriam preencher, como requisito para a matrícula, permitindo ao Instituto o uso da imagem 

e som do estudante para fins acadêmicos. 

Em meio a todos esses processos, diante da chegada de tantas demandas para 

conclusão do ensino médio por meio da Portaria 1787/2019 e da dificuldade de comunicação 

sem o contato presencial com o setor de registros acadêmicos, desenvolvemos um roteiro com 

as Orientações para conclusão do Ensino Médio pela Portaria 1787/2019, que foi divulgada 

às/aos estudantes. 

Com o início das AENPE, diante das possibilidades colocadas pela Resolução 

CONSUP/IFBA nº19/2020, desenvolvemos um procedimento para trancamento das AENPE, 

o Termo para trancamento de matrícula durante as AENPE, preenchido pelo estudante ou 

responsável, caso menor de 18 anos, informando o motivo para o cancelamento, deveria ser 

enviado para a coordenação e, esta informar a CORES. 

Durante a execução das AENPE, iniciamos o planejamento do ano letivo de 2020, 

começando pela construção do calendário acadêmico, construído diante de inúmeras 

incertezas, considerando ainda não existir uma definição por parte do CONSUP/IFBA do 

funcionamento das aulas no ano civil de 2021. Por conta disso, tivemos que simular diferentes 

condições de realização do ano letivo iminente e propor para apreciação da comunidade, duas 

propostas de calendários. 

Entre todas as atividades realizadas durante o ano, precisamos evidenciar também a 

criação do Regulamento para eleição dos coordenadores dos cursos técnicos, o documento foi 

desenvolvido pelo departamento e enviado para aprovação do conselho de campus. Após 

aprovação, fizemos convite público para composição da comissão de organização do processo 

seletivo. 

Além de todas as atividades acadêmicas, pedagógicas e administrativas do setor 

estávamos envolvidos ainda em comissões como: comitê covid do campus; banca de 

heteroidentificação IFBA; comissão de elaboração de texto inicial do plano de 

contingenciamento do IFBA; comitê de EAD do IFBA por meio do coordenador de EaD e um 

servidor do setor de TI, entre tantas outras comissões. 
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Ressaltamos o competente e dedicado trabalho das coordenações em geral lotadas na 

DA, especialmente das coordenações de curso no ano de 2020, que também tiveram desafios 

pontuais para gerir, diante das aulas no formato on-line. Ademais, foram esforços coletivos de 

todos os setores/coordenações 

Importante evidenciar o trabalho coletivo e parceiro desenvolvido na DA em todos os 

setores, coordenações e movimento estudantil, que tem trazido contribuições importantes para 

o campus, além do apoio da comunidade interna e externa, que tem sido um elemento pontual 

para continuidade do trabalho, bem como para a avaliação com o objetivo de rever o que é 

necessário e aprimorar o que já está sendo executado. 

 

2.4.2.1.2 Da Educação a Distância e Formação Inicial e Continuada  

 

O Departamento de Educação à Distância do Campus (DAEAD), no uso de suas 

atribuições e com fundamento no art. 41 da Resolução Nº 167 do CONSUP, aprovada em 

30/09/2014, exerce suas at ribuições de planejamento e ações conforme o 

regimento,  no entanto no Campus, as atividades dispostas no regimento têm como 

vinculação e execução direta de atividades pela COEADFIC, que possui como responsável o 

Professor Celso Eduardo Brito. Como estrutura para desenvolvimento das atividades dessa 

coordenação no campus, existe um setor, compartilhado com a Revista Pindorama.  

 As atividades desenvolvidas por essa coordenação, no ano civil de 2020, estava ligada 

ao suporte juntos aos diversos cursos institucionais, para inserção e administração do AVA do 

campus, o moodle Eunápolis, bem como o ministrar oficinas, particularmente para os cursos 

da Licenciatura em Matemática e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – ADS.  

 Em se tratando do período pandêmico, que tomou quase todo o ano de 2020, as 

atividades se intensificaram no segundo semestre. A COEADFIC na figura de seu 

representante, começou a integrar como membro permanente do Comitê Gestor de EAD/AVA 

do IFBA – COGEAD, local onde foram tomadas decisões para os trabalhos remotos, ao qual a 

instituição precisaria se adequar, além de estabelecer a criação emergencial do novo moodle 

IFBA institucional, para ser usado por toda a comunidade da instituição. As reuniões desse 

comitê ocorreram quinzenalmente, desde o mês de agosto até dezembro. Por conta disso o 

campus Eunápolis é um dos poucos locais da instituição, que possui representatividade nesse 

órgão gestor, cujo coordenador tem o acesso de administrador do novo AVA. 

 Foi organizado e aplicado também pela COEAD em parceria com a DA, o evento 

formativo para servidores e discentes do campus, “Planejamento Pedagógico, Metodologias e 
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Práticas Mediados Por Tecnologias Digitais”, no período de 01 de setembro até 02 de outubro 

de 2020. Nesse evento, ocorreram diversas oficinas, minicursos e webnários, das quais seis 

delas foram ministradas diretamente pela coordenação de EAD para docentes e discentes, 

como podemos destacar nas Figuras 01 e 02. 

Figura 1: Oficina Moodle para Professores. 

 
Fonte: COEADFIC 

 

 

Figura 2: Oficina Moodle para Estudantes 

 
Fonte: COEADFIC 

 

Além disso, a coordenação que é incumbida da administração no novo moodle IFBA, 

também gerenciou o processo virtual de aberturas de salas e resoluções de entraves, desde 

questões didático-pedagógicas até a administrativas desse ambiente. 

Para o próximo ano, as capacitações, não só no AVA moodle continuam, além do 

atendimento contínuo aos estudantes e professores, durante seus processos de atividades 

remotas e hídricas, caso ocorra. Pretende-se, também, efetivar a construção de um site 

institucional para essa coordenação e acoplar estagiários, estudantes do próprio campus a esse 

setor, como também outras atribuições que se fizerem necessárias. 
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2.4.2.1.3 Da Gestão Pedagógica e de Atenção ao Estudante 

 

 O Departamento pedagógico e de assistência ao estudante (DEPAE), no uso de 

suas atribuições, com fundamento no art. 43 da Resolução Nº 167 do CONSUP, aprovada 

em 30/09/2014, exerce atividades de coordenação, acompanhamento, avaliação, proposição 

de ações de melhorias do ensino aprendizagem, implantação de políticas de assistência 

estudantil, entre outras. O Departamento, de acordo com o regimento, é composto pelas 

áreas/coordenações: coordenação de gestão do trabalho pedagógico, coordenação de 

orientação educacional, coordenação de assistência social ao estudante, coordenação de 

atendimento as pessoas com necessidades específicas, todas as áreas, com atribuições 

dispostas no respectivo regimento. Atualmente, o departamento é composto pelas áreas: 

coordenação de assistência estudantil (CAENS), coordenação de gestão do trabalho 

pedagógico (COGEP), coordenação de atendimento as pessoas com necessidades específicas 

(CAPNE), serviço de psicologia, serviço de saúde (SME), nutrição e Assistência Social.  

 Para realização de todas as atividades inerentes ao departamento, o DEPAE conta 

com 15 servidores. O Departamento possui suas atividades realizadas de forma presencial, 

teve que se reinventar em 2020, já que a educação foi um dos setores que mais sofreu sob a 

influência da pandemia Covid 19. Praticamente, todas as redes escolares do Brasil 

suspenderam suas atividades. Entretanto, houve possiblidades geradas pelas condições da 

pandemia para a implementação de novas metodologias de ensino e aprendizagem como: 

aderir a recursos tecnológicos existentes, os quais antes eram pouco utilizados; compartilhar 

com os estudantes novos competências e conhecimentos, num trabalho cooperativo entre 

alunos e professores; oportunidade para a prática de currículo integrado e da 

interdisciplinaridade entre os docentes. 

        Durante a pandemia, o campus enfrenta os desafios impostos pela busca de conclusão 

antecipada do ensino médio por muitos estudantes, os quais recorrem a liminar judicial ou 

ainda ao Encceja; perdas da qualidade do processo de ensino e aprendizagem por migrar do 

ensino presencial para o online, uma vez que todo o projeto dos cursos é formatado para a 

modalidade presencial; evasão e desistência por parte de muitos estudantes, os quais sofrem 

pressão socioeconômica evidenciada ainda mais pela pandemia Covid 19; aumento de 

adoecimento físico e emocional tanto nos estudantes  quanto nos servidores. 
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2.4.2.1.3.1 Coordenação de Assistência Estudantil 

 

Para realização das atividades inerentes ao setor, a CAENS conta com três servidores 

(assistentes de alunos), responsáveis pelo suporte disciplinar junto aos alunos e auxílio aos 

demais setores em termos encaminhamentos, acompanhamentos dos estudantes e apoio às 

atividades de ensino. Na prática, suas atribuições demandam um acompanhamento presencial, 

já que entre suas principais atividades podemos destacar: assistir e orientar os estudantes no 

aspecto disciplinar, de lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene, dentro das 

dependências do Instituto; orientar os estudantes nos aspectos comportamentais; zelar pela 

manutenção, conservação e integridade das dependências do Instituto; oferecer informações a 

respeito de localização de salas, turmas, professores e atividades; prestar atendimento inicial 

aos estudantes em situações que envolvam desrespeito às normas institucionais; identificar, 

informar e encaminhar, quando necessário, as demandas relacionadas às ocorrências 

observadas no acompanhamento das aulas para as devidas coordenações; registrar 

recebimento e devolução de objetos encontrados nas dependências do Campus que foram 

encaminhados para o “achado e perdidos”; orientar os alunos no decorrer das atividades 

acadêmicas, fazendo a ocorrência de fatos perturbadores à ordem escolar etc. 

Ratificamos que todas as atribuições dos assistentes de alunos são despenhadas dentro 

do Campus, na forma presencial através do contato diário com os discentes, em sua maior 

parte, no período de realização das aulas, entretanto, com advento da COVID-19 todos os 

servidores tiveram que enfrentar os desafios para realização e adaptação de suas atividades. 

 Frente a esta problemática, os servidores da CAENS passaram a fazer os  

atendimentos de orientações aos discentes, via ferramentas digitais como ligações telefônicas, 

contatos por e-mail e Whatzapp, além da  produção e divulgação de cardes educativos sobre 

atividades comportamentais nas redes sociais, bem como de orientações aos alunos com 

sugestões de atividades para o período de isolamento social, fazendo  divulgação de diversas 

atividades realizadas pelo campus, e  encaminhamentos quando necessário aos setores 

específicos do campus. 

Para além dos atendimentos individuais para esclarecimentos diversos tanto para os 

discentes como os seus responsáveis, dessa forma, os servidores da  CAENS  vêm auxiliando 

os demais setores, a fim de contribuir na divulgação de atividades diversas, a exemplo do 

auxílio à assistência estudantil no levantamento de dados dos discentes para divulgação de 

editais, bem como, na divulgação de informações e orientações aos discentes quanto aos 

editais de auxílios diversos, prestando orientações aos alunos que não preencheram 
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corretamente o formulário socioeconômico do auxílio de inclusão digital para o ensino na 

modalidade online. 

O setor, também, prestou auxílio à Direção Acadêmica na busca ativa dos discentes 

que não responderam o estudo complementar sobre as atividades on-line, para além disso, o 

auxílio ao setor de nutrição vem realizando busca ativa, via (ligação telefônica) de discentes 

para confirmação de interesse em receber o kit alimentação, auxílio a COGEP na realização 

de contato com os discentes, auxílio ao setor de psicologia no contato com os discentes para 

participação de atividade on-line. 

Entre outras atividades, os servidores da CAENS se distribuíram na participação de 

algumas comissões e cursos de capacitação, como: comissão permanente de saúde mental do 

campus, auxiliando nas atividades do setembro amarelo, participação na comissão local para 

avaliação e contribuição na elaboração da minuta do NEABI central,  participação em cursos 

promovidos pela instituição como: curso de extensão em gestão de conflitos e cultura de paz, 

curso de educação inclusiva e os desafios do ensino remoto, curso de capacitação, voltados 

para saúde mental e proteção de crianças e adolescentes, além de participação em outros 

eventos como as lives promovidas pelos docentes do campus. 

 

2.4.2.1.3.2 Coordenação de gestão do trabalho pedagógico 

 

A COGEP é composta por três servidores, sendo dois pedagogos e um técnico em 

assuntos em educacional, o setor atua nas seguintes frentes: 

a) Serviço de acompanhamento e orientação educacional aos estudantes. 

Nesse momento de pandemia, o acompanhamento aos estudantes tem sido realizado de 

forma remota. Há desafios a serem vencidos devido o distanciamento físico. A desmotivação 

dos estudantes e o risco de evasão são fantasma da educação, que se intensificaram nesses 

tempos de pandemia. Novas maneiras de dialogar com os estudantes têm sido implementadas. 

Cards motivacionais, encontros online com os estudantes por meio de aplicativos como o 

Meet, RNP, diálogos por meio de redes sociais como whatsapp, realização de palestras e lives 

orientativas, dentre outros instrumentos.  

b) Diálogo e atendimento aos pais e responsáveis pelos estudantes. 

A fim de que haja um canal aberto de comunicação entre o setor pedagógico e as 

famílias dos estudantes no período de pandemia, foram criados vários grupos de whatsapp. 

Esses grupos possibilitam uma interação dos pedagogos e técnico acerca dos assuntos 
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educacionais em tempo real com os responsáveis pelos alunos. Tiram-se dúvidas. Dialogam-

se sobre as necessidades e desempenho dos alunos durante as aulas online. Reuniões online 

acontecem periodicamente para ouvir e, também, informar aos pais sobre o andamento do ano 

letivo.  

c) Apoio à gestão acadêmica.  

O setor pedagógico está ativamente trabalhando em parceria com a Diretoria 

Acadêmica do campus. Além disso, tem auxiliado na elaboração do Plano de Ação para as 

Atividades de Ensino não Presenciais Emergenciais (AENPE) do campus. Realização de 

jornadas pedagógicas online, programa de formação continuada dos docentes, participação em 

Conselhos de Classe e de Cursos e, sobretudo, no que tange as orientações pedagógicas às 

áreas sobre projeto integrador e interdisciplinar para aulas online.  

d) Apoio e assessoria pedagógica aos docentes 

O setor pedagógico, nesse período de pandemia, trabalha ativamente junto aos 

professores e coordenações de cursos. Contribuindo no processo de Participação de reuniões 

online. Além disso, realiza seminários em parcerias com a coordenação acadêmica, como 

também orienta quanto às melhores metodologias para o trabalho docente online. Portanto, 

auxilia na prática efetiva dos princípios do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) no âmbito 

das práticas pedagógicas online por parte dos docentes. 

e) Apoio e assessoria à gestão geral do campus. 

No que diz respeito à assessoria pedagógica para a gestão geral do campus, o setor 

contribui junto à administração, orientando sobre aquisições de materiais pedagógicos e visão 

pedagógicas nas decisões administração no espaço escolar.  

f) Participação em conselhos, comissões e em projetos de pesquisa e extensão. 

Durante o período da pandemia, os servidores do setor pedagógico participam de todos 

os conselhos de cursos, conselhos de classe e em várias comissões de trabalho. As atividades 

são realizadas de forma online. Contam sempre com a assessoria de representantes do setor 

pedagógico. Além de conselhos internos, uma das pedagogas do setor representa o Campus 

Eunápolis no CONSEPE, fazendo parte da Câmara de Ensino deste conselho, o que reverbera 

em reuniões online, elaboração de pareceres e relatórios acerca de projetos de cursos, 

calendários acadêmicos e outras demandas que forem solicitadas. 

g) Formação Continuada em Serviço 
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 Para implantar as AENPE no campus foi necessário que os servidores do setor 

realizassem paralelamente aos trabalhos desenvolvidos uma processo de formação continuada 

para aquisição de conhecimentos novos acerca de temas e de novos conceitos advindos com a 

educação não presencial, tais como: educação online, Educação Inclusiva e os Desafios do 

Ensino Remoto, objeto de aprendizagem e interfaces avaliativas, entre outros, além de 

participarem de lives, webinários e encontros online sobre temas emanados, a partir das novas 

condições de trabalho,  surgidos com a pandemia e seus desdobramentos na prática 

pedagógica e no trabalho remoto. 

 

2.4.2.1.3.3 Coordenação de atendimento as pessoas com necessidades específicas 

 

O ano de 2020 foi muito desafiador para todos, mas conseguimos estreitar os laços 

com os nossos alunos e acompanhá-los nesse momento de ensino remoto. Fomos 

contemplados com um curso de formação com o tema “Educação Inclusiva e os Desafios do 

Ensino Remoto” para trabalharmos com os alunos com necessidades específicas, ofertado 

pela reitoria que foi de muita relevância para esse momento atípico na educação, onde tudo é 

diferente do que estávamos preparados para trabalhar. 

 Tivemos uma conquista muito importante que para a CAPNE foi a contratação do 

professor substituto da área de Atendimento Educacional Especializado em setembro do ano 

supracitado, sendo que, foi ele quem iniciou o tele atendimento dos alunos com necessidades 

específicas do Campus.  

Nesse sentido, é pertinente destacar que o Decreto nº 6.571/2008 dispõe sobre o AEE, 

apontando-o no §1º do art.1º, como “o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucionalmente e prestados de forma complementar ou 

suplementar à formação dos alunos no ensino regular”. E no §2º do art.1º, preconiza que o 

atendimento educacional especializado deve “integrar a proposta pedagógica da escola, 

envolvendo a participação da família e a articulação com as demais políticas públicas”. O 

AEE é uma ação sociopolítica que constitui como a principal política pública educacional 

voltada para os estudantes com deficiência, uma vez que por ela, quando bem conduzida, a 

escola pode cumprir o seu papel social, assegurando a este público uma educação integral. 

Segundo a Secretaria de Educação Especial-SEESP, “o acesso ao AEE constitui 

direito do aluno público-alvo do AEE, cabendo à escola orientar a família e o aluno quanto à 

importância da participação nesse atendimento”. Esta conscientização é muito importante, 

pois o trabalho desenvolvido por este atendimento, além de técnico, é feito com a participação 
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dos professionais e, também, pela família. Como é desenvolvido no contra turno em que o 

aluno ou aluna estuda, tudo deve ser construído para atrair e manter este público no contexto 

escolar e a sua presença na escola não seja, apenas, uma questão estatística. 

Os professores que atuam no AEE são responsáveis por toda a dinâmica realizada nas 

salas multifuncionais, sendo, também, de suma responsabilidade a integração deste serviço 

com a sala de aula regular dos seus alunos. Estes profissionais, também, oportunizarão às 

famílias destes estudantes a partir do conhecimento da tecnologia assistiva, utilizada e, 

sobretudo como eles podem contribuir no processo educacional desenvolvido. Não é função 

do professor do AEE ministrar conteúdos, mas reforçar as funções cognitivas, ajudando o 

estudante com deficiência a superar ou minimizar as dificuldades no processo ensino-

aprendizagem. 

A avaliação dos alunos com necessidades específicas do IFBA campus Eunápolis-BA 

foi feita em três fases: inicial, processual e final, sendo que na Fase Inicial – foi investigado o 

nível cognitivo do estudante em meio ao seu ambiente social e afetivo, por meio da anamnese 

aplicada pelo Google Meet. Nesta fase foi importante conhecer a família e os pontos positivos 

e negativos da relação familiar. Aqui, também, se verifica os limites cognitivos do estudante; 

Fase Processual: acontece durante todo o processo, e tem como objetivo avaliar também os 

recursos utilizados, foi avaliado durante todo processo remoto de tele atendimento a conexão 

da internet e os instrumentos tecnológicos utilizados para garantia de uma efetiva progressão.      

Esta avaliação se dá com observações diárias sobre a resposta dada pela estudante por 

meio de metodologia, objetivos e atividades desenvolvidas no atendimento, ao qual procedeu 

de forma remota. Fase Final: é o fim de um ciclo de atendimento, se estabelecendo a partir de 

registro das evoluções ou involuções dos estudantes com deficiência como resposta as 

atividades desenvolvidas no processo. Também serve para se rever os recursos utilizados e a 

necessidade de se usar outros ou manter os já aplicados. E quanto, esta fase final elucidamos 

que o início do tele atendimento houve uma resistência dos alunos, quanto ao atendimento na 

CAPNE, no entanto, logrou-se êxito no trabalho com as especificidades no que tange o 

atendimento individualizado agendado semanalmente, perfazendo 60 minutos em que foi 

identificado a habilidade de cada aluno para potencializá-la e através de suas dificuldades e 

limitações planejar tecnologias assistivas para rompimentos das barreiras da acessibilidade.   

Uma outra conquista foi a compra dos materiais solicitados por essa coordenação que 

foram inclusos no Plano Anual de Contratações através de processo licitatório elaborado pelo 

Campus, para atender as demandas pedagógicas como: lupa eletrônica, dominó tátil, ábaco, 

alfabeto, entre outros materiais específicos. 
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           Conforme sabemos a CAPNE, também, conta com apenas uma servidora intérprete de 

Libras, o que dificultava tornar nossas atividades acessíveis neste idioma. Porém, com o 

trabalho remoto acontecendo, esta classe uniu forças e somou para que a maioria das lives e 

dos eventos transmitidos via internet fossem traduzidos para Libras.  

Dentre os desafios encontrados, podemos citar a falta de comunicação com o setor 

para solicitar com a antecedência a participação nos eventos. Em muitos casos as 

coordenações convidavam o intérprete em cima da hora, sem fornecer o material adequado, 

sem ter a dupla para fazer o revezamento, conforme indica a norma técnica da profissão.  

Sendo necessário haver uma dupla ou equipe e, sobretudo, recomenda a troca entre as funções 

dos intérpretes num período de 15 ou 20 minutos. (MARCER, KUNZIL E KORAC 1998). 

Muitas vezes os intérpretes ficaram sobrecarregados pela falta de organização e planejamento 

dos eventos. 

Para 2021, queremos que nossas atividades tenham visibilidade e que seja acessível 

em libras, em breve a CAPNE, enviará um documento sobre como as coordenações devem 

proceder neste sentido. 

Em resumo, tivemos muitos desafios pela falta de planejamento, mas tivemos grandes 

vitórias, fazendo com que a maioria dos eventos do IFBA de diversos campus fossem 

traduzidos simultaneamente para o público surdo. 

 

2.4.2.1.3.4 Serviço de Psicologia 

 

O Serviço de Psicologia compõe a equipe multidisciplinar do DEPAE tendo, em linhas 

gerais, o objetivo de prevenir, identificar e buscar soluções para problemas psicossociais que 

possam bloquear, na escola, o desenvolvimento de potencialidades, a autorrealização do 

indivíduo e o exercício da cidadania consciente. 

Entre as principais atividades desenvolvidas pelo setor, destacam-se a avaliação das 

dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional, intervenções individuais ou em grupo, 

planejamento de abordagens frente as questões e necessidades específicas, desenvolvendo 

ações preventivas e esclarecedoras, voltadas para promoção da saúde mental e bem-estar 

psicológico dos estudantes.  

Dessa forma, a atuação do psicólogo no ambiente escolar não pode ser confundida 

com a prática da psicologia clínica, visto que os casos que requeiram diagnóstico e tratamento 

de problemas psicológicos específicos, transcendem à possibilidade de solução na escola, 
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devem ser encaminhados para acompanhamento externo, buscando sempre a atuação 

integrada entre a escola e a comunidade.  

Salientamos que as atividades desenvolvidas pelo Setor eram realizadas de forma 

presencial, no espaço interno do Instituto, sobretudo na sala do Serviço de Psicologia, onde 

eram feitos os atendimentos individuais e coletivos. Assim, como toda a comunidade 

acadêmica, enfrentamos o desafio de adaptação e flexibilidade frente a um futuro incerto, 

desde a suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia de COVID-19.  

No mês de março de 2020, os Conselhos Finais dos cursos integrados, referente ao ano 

letivo de 2019, foram realizados por meio de web conferência. Como de costume, foram 

elaborados e entregues aos coordenadores relatórios acerca do acompanhamento de estudantes 

pelo Serviço de Psicologia, a fim de contribuir com o processo de avaliação dos estudantes. 

O trabalho em Comissões prosseguiu com reuniões via web conferência. A servidora 

vem atuando junto à Comissão Central de Saúde Mental, da Reitoria; ao Comitê Local de 

Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Corona vírus e da Doença Covid-19 do Campus 

Eunápolis e da Comissão de Saúde Mental do IFBA- Eunápolis, que promoveu o 

evento “IFBA.COMVC- Construindo Redes de Cuidado”. Todo o trabalho administrativo 

seguiu sendo realizado remotamente, através das plataformas institucionais, a exemplo do 

registro semanal do Plano de Atividades, no SUAP; Planejamento de Metas de Custo Zero e 

de Aquisições para o ano de 2021; e Avaliação de Desempenho. 

Durante o período de isolamento social, as atividades vêm sendo adaptadas para 

implementação remota, promovendo resguardo e afastamento social protetivo, a fim de evitar 

o alastramento da pandemia da Covid-19. Atividades virtuais coletivas, tais como palestras, 

oficinas e rodas de conversa, vêm sendo priorizadas, tendo em vista os limites técnicos e 

éticos para atuação fora do contexto institucional, que serão descritos mais adiante.  

A migração para o atendimento remoto exige adequações da prática do psicólogo para 

o atendimento, dessa forma, durante todo o ano de 2020, além das atividades de capacitação 

internas oferecidas aos servidores durante a Jornada Pedagógica e as atividades de 

capacitação para TAES (uso do aplicativo Canva e Google Forms), buscamos 

qualificações mais específicas e atualizadas a fim de subsidiar a prática nesse período, tais 

como:  

1. “Saúde Física e Mental Na Internet”, curso Autoinstrucional, Fundação Getúlio 

Vargas;  

2. "Atualização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial na COVID-19", capacitação 

profissional da FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, Escola de Governo da FIOCRUZ 
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em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres – 

CEPEDES;  

3. Curso “Essa tal Ansiedade”, curso de atualização profissional promovida pelos 

psicólogos Mirele Bomfim, Mateus Oliveira e Gisele Ferreira; 

4. Cursos de extensão universitário “Prevenção ao Suicídio” e “Prevenção da 

Automutilação”, da Fundação Demócrito Rocha;  

5. III Congresso Brasileiro de Prevenção ao Suicídio, ABEPS; 

6. Curso “Para elas: Atenção Integral à Saúde da Mulher em Situação de Violência”, 

produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

 

A fim de manter o contato com a comunidade acadêmica e fornecer informação de 

qualidade sobre a pandemia da Covid-19, passíveis de serem acessadas de forma síncrona e 

assíncrona, dedicamo-nos a: 

 Criar o Instagram do Serviço de Saúde (@saudeifbaeun) junto à equipe 

multidisciplinar, elaborando cards e postagens acerca da temática de cuidados com a 

saúde mental no período de distanciamento social, as incertezas quanto ao futuro, o 

medo da doença, mudanças de rotina, dentre outros; 

 Proferir palestra na mesa redonda online “Construção da Saúde em Tempos de Crise e 

Educação Online” em formação ofertada para docentes, TAES e estudantes na Jornada 

Pedagógica; 

 Ministrar oficinas online nas atividades de recepção aos calouros Abertura das ANPES 

para os cursos integrados, subsequentes e superior, com o tema “A potência criativa 

das mandalas na produção da saúde e do bem-estar”; 

 Gravação do episódio sobre Saúde Mental do podcast “IF CAST”, projeto de extensão 

promovido pelo IFBA Campus Eunápolis com recursos da Pró-Reitoria de extensão 

(PROEX) e da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI) 

desenvolvido com o objetivo de combater à desinformação a respeito da Covid-19; 

 Gravação de programa “Com a palavra a especialista” para a Rádio Institucional 

IFMIX. 

 

No que se refere aos atendimentos individuais, no contexto específico de trabalho do 

profissional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia (CFP), por meio da Resolução 

04/2020, flexibilizou a atuação de forma remota em função das necessidades de 

biossegurança, específicas da Covid-19, reforçando, contudo, a necessidade do cumprimento 

do Código de Ética.  

Inicialmente, priorizamos contatar aqueles estudantes que estavam em 

acompanhamento pelo Serviço de Psicologia, por se tratar de casos de maior complexidade e 

situações de risco, a fim de averiguar a continuidade de acompanhamento médico e 

psicoterápico, e uso de medicação continuada, por exemplo. A partir dessas informações 

foram feitos os encaminhamentos e orientações necessários, bem como contato com os 

profissionais responsáveis pelos estudantes para troca de informações. 
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Os atendimentos individuais foram realizados por meio de videochamada do aplicativo 

Whatsapp. Sem dúvidas, essa foi a atividade que apresentou maior complexidade para 

adaptação ao modelo online. A baixa qualidade da internet local, a falta de equipamentos 

adequados, como fones de ouvidos, somada à falta de privacidade nos ambientes domésticos 

gerou entraves no fluxo dos atendimentos psicológicos. Mesmo com toda flexibilidade e 

vontade de ‘fazer acontecer’ da melhor forma possível, respeitando se as limitações e desafios 

do contexto vivido, as constantes interrupções - seja por queda de sinal, oscilação de energia, 

entrada de parentes no cômodo, entre outros; comprometeram o fluxo do diálogo, minando 

não só a comunicação básica de ideias como, mais do que isso, a formação do vínculo entre as 

partes, a sensação de segurança e mínimo conforto necessários para a construção de uma 

relação de confiança para adentrar questões geradoras de angústia e sofrimento psicológico ao 

indivíduo. 

Por outro lado, existem questões éticas implicadas no contexto específico de atuação 

do profissional psicólogo. É importante destacar que o atendimento online enfraquece a 

percepção do vínculo institucional pelo estudante, personificando a relação de cuidado na 

figura da servidora. Somado a isso, problemas antigos de absorção das demandas de 

encaminhamento para atendimentos psiquiátricos e psicológicos na Rede Municipal de Saúde 

foram agravados pela suspensão dos atendimentos presenciais regulares, no período de 

quarentena; bem como com o aumento já esperado de adoecimento mental em decorrência do 

contexto de isolamento e incertezas que vivemos durante a pandemia. 

Frente às dificuldades técnicas e éticas relatadas, avaliamos como inviável a abertura 

de agenda para atendimentos online, tendo em vista a impossibilidade de arcar 

individualmente com os riscos envolvidos no atendimento a casos que necessitam de 

acompanhamento externo.  

Tendo em vista o cenário descrito, optamos por desenvolver um formulário online 

denominado “Ficha de Identificação do Estudante” como estratégia de manutenção do 

contato individualizado com os estudantes. A divulgação do formulário foi feita no site do 

IFBA e nas redes sociais, de modo que o estudante poderia preenchê-lo espontaneamente, ou 

ser orientado a fazê-lo, quando encaminhado por outro profissional. De acordo com os 

princípios éticos da atuação profissional, salientamos na tela inicial que toda ou qualquer 

informação registrada é considerada sigilosa, sendo de uso exclusivo da Psicóloga. Os dados 

colhidos referem-se a dados pessoais, de contato e acadêmicos do estudante, bem como 

aspectos relativos à rotina, estilo de vida, condição de saúde mental e vida afetiva, dentre 

outros.  
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Dessa forma foi possível realizar uma triagem sobre a natureza da demanda e 

expectativas quanto ao atendimento junto ao setor para - de posse dessas informações; entrar 

em contato com o estudante, por meio do e-mail institucional, a fim de dirimir dúvidas, 

realizar encaminhamentos, planejar ações coletivas e agendar atendimentos individuais 

pontuais, quando necessário. A partir dessa triagem, por exemplo, foi realizada uma Oficina 

Vivencial intitulada “Mandalas como recurso de autocuidado” na disciplina “Experiências de 

cuidado em tempos de crise” do Curso Técnico Subsequente em Enfermagem em articulação 

com a docente responsável. 

No caso específico de necessidade de atendimento online de estudantes menores de 18 

anos, preferimos solicitar a assinatura de um Termo de Autorização do Responsável. Esta 

estratégia teve como objetivo dar ciência e esclarecer a natureza do serviço prestado ao 

responsável, tornando mais evidente o vínculo institucional, de modo a proteger tanto a 

profissional quanto os estudantes contra possíveis fraudes no ambiente virtual. Além disso, 

através desse procedimento, obtivemos dados de contato atualizados do responsável, caso 

fosse preciso acessá-lo para solicitar qualquer tipo de assistência ao estudante. 

Tendo em vista a necessidade de ampliar o acesso da comunidade à serviços de 

psicologia, frente à limitação de haver apenas uma profissional da área no campus, bem como 

ausência de faculdades de Psicologia na cidade e na região, inviabilizando a abertura de vagas 

de estágio, também durante o período da pandemia surgiu o “Projeto Com_vivênci@: o fazer 

do cuidado em rede”. Trata-se de uma parceria entre os Serviços de Psicologia do IFBA e a 

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF com o objetivo de: criar espaços 

de formação profissional no campo de Psicologia Escolar Educacional; oferecer serviços de 

Psicologia para a comunidade do IFBA e, articular, via orientação e supervisão, a formação de 

estagiários inseridos nos serviços.  

No campus Eunápolis, após reuniões de articulação entre as equipes de ambas as 

instituições, com a direção geral, bem como com a chefia do DEPAE, decidimos por ofertar o 

serviço aos alunos de uma turma do curso Integrado em Meio Ambiente, que apresentava 

demanda por intervenção em nível grupal. Foram realizadas quatro oficinas vivenciais ("Ser e 

Parecer - Consigo Reconhecer Meus Valores? ”; "Onde Eu Possa Falar e Ouvir"; "Respira 

Fundo - Identificando o Medo e a Ansiedade") e plantão psicológico aos estudantes que 

desejaram participar. As oficinas foram conduzidas por quatro estagiárias do Programa de 

Estágio em Psicologia da UNIVASF, sob orientação do Professor Doutor em Psicologia da 

Educação Marcelo Ribeiro e em regime de parceria e supervisão pela servidora responsável 

pelo Serviço de Psicologia. A divulgação das atividades foi feita pelas redes sociais da turma, 
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as inscrições se deram via formulário do Google Forms e os serviços ofertados via Google 

Meet.   

Por fim, avaliamos o período descrito como bastante produtivo, a despeito de tantas 

dificuldades, sofrimento e incertezas. É inegável que a imersão da vida laboral no ambiente 

virtual tem nos trazido perdas, danos à saúde física e mental, limitações. Contudo, frente à 

necessidade urgente de adaptação ao “novo normal”, ainda assim, foi possível criar, 

estabelecer novas parcerias, cultivar novos hábitos e dar andamento a ideias engavetadas que, 

antes, não encontravam vazão devido às barreiras de tempo, da distância física e geográfica.  

 

2.4.2.1.3.5 Serviço de Saúde 

 

O serviço médico e de enfermagem (SME), é composto por um médico, uma 

enfermeira e uma técnica de enfermagem, integra a Coordenação de Assistência ao Estudante 

(CAENS), que por sua vez está ligada ao Departamento de Assistência ao Estudante 

(DEPAE). 

Entre janeiro e março de 2020, período anterior a declaração de pandemia pela OMS 

(Organização Mundial de Saúde), o SME realizou as atividades rotineira relacionadas aos 

atendimentos de primeiros socorros, à demanda espontânea, orientações de prevenção e 

cuidado à saúde, assim como atividades administrativas direcionadas ao gerenciamento de 

enfermagem. 

Em meados de março, com o decreto de pandemia, mas antes da suspensão das aulas 

presenciais, o SME realizou uma campanha de prevenção ao novo corona vírus dentro do 

Campus, orientou todas as turmas e setores do instituto acerca da higienização das mãos, 

realizou uma palestra educativa com os funcionários das empresas terceirizadas acerca do 

tema e integrou a Comissão de Prevenção e Combate ao Novo Corona vírus. 

Com a suspensão das aulas presenciais, o serviço passou a atuar de maneira remota. 

Entretanto, algumas atividades presenciais, ainda, foram realizadas por conta de necessidades 

urgentes, como a campanha de vacinação contra a Influenza para docentes. Ainda seguem 

sendo realizadas presencialmente de modo esporádico a triagem e descarte de medicamentos e 

outros insumos vencidos e seleção de medicamentos e outros insumos próximos a data de 

vencimento como o objetivo de doar para uma instituição de saúde. Ainda em 2020 foram 

realizadas duas doações de medicamentos para a Prefeitura Municipal de Eunápolis. Salienta-

se que são considerados para doação apenas os medicamentos que estão próximos a data de 
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vencimento e que a quantidade é mais do que suficiente para atender a demanda do Campus 

até esta data, caso haja retorno imediato as aulas presencias. 

Devido a impossibilidade de atendimentos individuais presenciais foi imprescindível a 

adaptação aos meios tecnológicos e utilização das ferramentas, a fim de manter o contato com 

os discentes. Para isso, foi criado um formulário de comunicação para a comunidade 

acadêmica. Por meio dele, estudantes entram em contato com o serviço, solicitando 

direcionamentos no que tange à saúde. Em parceria com outros membros integrantes do 

DEPAE, como serviço de nutrição e psicologia, criou-se, também, uma página na rede social 

Instagram para divulgação de orientações por meio de cards. 

Salienta-se que dentro desse contexto virtual, a servidora Rosângela Braga, técnica em 

enfermagem do serviço, planejou a aplicação do produto acadêmico do seu mestrado 

profissional em Relações Étnico-Raciais no formato online que contribuirá para a promoção 

da saúde mental dos discentes, afetada principalmente pelo contexto de pandemia. 

Destaca-se o papel do Comitê Local de Prevenção e Combate ao Novo Coronavírus 

que foi integrado por profissionais de vários setores e áreas do IFBA-Campus de Eunápolis, 

assim como pelos gestores do campus, de modo a dinamizar e tornar efetiva as ações 

propostas. Por meio dos trabalhos do comitê, entre os meses de junho e setembro, o SME 

realizou uma consulta à comunidade acadêmica com o objetivo de identificar os servidores, 

discentes e funcionários de empresas terceirizadas em grupo de risco para a COVID-19 e 

realizou um estudo de viabilidade para avaliar a possibilidade de retorno das aulas 

presenciais, considerando como fatores externos: a perspectiva de evolução da COVID-19 

(curva de crescimento, pico da epidemia) no estado da Bahia e na cidade de Eunápolis; 

suporte hospitalar (quantidade de leitos de enfermaria e leitos de UTI) para atendimento dos 

casos moderados a graves de pacientes com diagnóstico de COVID-19 na cidade de 

Eunápolis, Bahia; capacidade disponível de testes na rede pública para casos suspeitos do 

novo coronavírus; decretos determinando medidas restritivas às atividades e a circulação das 

pessoas impostas para o município de Eunápolis e cidades circunvizinhas e como fatores 

internos: rastreamento de servidores no grupo de risco para a COVID-19; equipamentos de 

proteção individual disponíveis para uso e a acomodação dos discentes na sala de aula. 

Além da participação local, o SME também integrou ativamente a Comissão Central 

de Prevenção ao novo Coronavírus da Reitoria e contribuiu com a elaboração de Plano de 

Contingência ao Enfrentamento a COVID-19, através da Câmara Técnica em Saúde e 
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Segurança do Trabalho, tendo estado presente em várias reuniões do Comitê Central por meio 

de webconferências. 

De modo a contribuir nas ações de pesquisa e extensão, o serviço participou da 

avaliação de projeto(s) de extensão referente ao Edital Proex 01/2020 - chamada interna para 

cadastramento no Suap das ações de extensão estratégicas e emergenciais para ações de 

enfrentamento e difusão de informações referentes ao COVID-19 e participação do banco de 

avaliadores dos editais nº 07/2020/PROEX/IFBA- bolsas de iniciação à extensão para o 

ensino médio – 2020/2021 – PIBIEX-EM IFBA e nº 06/2020/PROEX/IFBA - bolsas de 

iniciação à extensão para o ensino superior – 2020/2021 – PIBIEX -ES IFBA. Integrou 

também a Comissão do Seminário de Pesquisa e Extensão do IFBA-Campus Eunápolis. 

Ressalta-se a parceria com a área administrativa, com o objetivo de garantir insumos 

para o retorno das aulas presenciais, com o preenchimento do PGC 2021 com materiais para 

uso pelo serviço médico e de enfermagem e pela comunidade acadêmica, considerando a 

pandemia e participação na elaboração de projeto básico e mapa de risco relacionado aos 

materiais de enfrentamento à COVID-19. Salienta-se que tal planejamento foi realizado 

considerando o momento de pandemia, orientações da OMS e o conhecimento científico 

divulgado à época das solicitações, sendo desse modo, previsões, ainda, genéricas e parciais, 

mas que não poderiam deixar de serem realizadas, mesmo diante do quadro. 

No mês de setembro, como integrante da Comissão de Prevenção a Saúde Mental, o 

serviço auxiliou na realização de oficinas acerca do tema, disponíveis para a comunidade 

acadêmica via Google meet, com vistas a cuidar da saúde mental, durante a pandemia. 

Para finalizar, o SME participou de outras atividades e comissões em parceria com a 

direção acadêmica, docentes e TAES, como a comissão de elaboração das AENPES, comissão 

de elaboração do ETP Digital relativo ao processo de material pedagógico e comissão do 

edital de viagens. 

Salienta-se que durante o ano de 2020, os profissionais que compõe o SME buscaram 

se capacitar por meio de cursos EAD, leitura de artigos científicos sobre a COVID-19, 

participação em simpósios, congressos, cursos, oficinas acerca do uso de tecnologias digitais 

promovido pelo IFBA-Campus Eunápolis e outros meios disponíveis.  

Em relação ao trabalho remoto, foi possível desenvolver grande parte das atividades, 

pois o SME realiza continuamente atividades administrativas referente à participação em 

comissões, fiscalizações de contratos administrativos e ações referentes ao gerenciamento da 

área. Para esse tipo de atividade não houve empecilhos que não puderam ser superados. 
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Inclusive, em relação ao gerenciamento de enfermagem foi observado um aumento na 

produtividade. 

 Em relação especificamente ao atendimento médico, entendemos que foi executado 

de forma remota as atividades possíveis, diante do período de distanciamento social e 

atividades presenciais suspensas, tendo em vista os limites técnicos e éticos para atuação fora 

do contexto institucional. Por sua vez, de forma indireta, por meio do seu servidor médico, 

por possuir legalmente outro vínculo de trabalho, esteve envolvido diretamente na linha de 

frente ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, especificamente através de sua 

especialidade (nefrologia), para o atendimento ao paciente portador de doença renal crônica e 

aqueles com quadro de disfunção renal grave internados em Unidades de Terapia Intensiva 

nos munícipios de Eunápolis e Porto Seguro. 

 

2.4.2.1.3.6 Serviço de Nutrição 

 

O Serviço de Nutrição no IFBA Eunápolis tem como principal objetivo a execução do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o qual é universal para os alunos da 

Educação Básica regularmente matriculados nas escolas da rede pública e se destina a 

contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 

rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis através de ações de 

educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as necessidades 

nutricionais dos estudantes, durante o período letivo, conforme previsto no artigo 4º da Lei nº 

11.947 de 16 de junho de 2009. 

No campus Eunápolis, a equipe do Serviço de Nutrição é composta pela servidora 

nutricionista e por duas colaboradoras terceirizadas, que atuam como merendeira e cozinheira. 

As atividades do setor contemplam o processo de planejamento de cardápio, a solicitação de 

compras, o recebimento e o armazenamento de gêneros alimentícios, assim como a 

manipulação de alimentos para preparação e distribuição da merenda escolar no refeitório 

institucional para atendimento dos estudantes dos cursos integrados (matutino) e dos cursos 

subsequentes (noturno). Durante o contraturno dos estudantes é também disponibilizado 

atendimento para orientação e/ou aconselhamento nutricional focado na Educação Alimentar 

e Nutricional por demanda espontânea ou por encaminhamentos. 

Devido à pandemia e à suspensão das atividades presenciais, considerando a 

perspectiva da segurança alimentar e nutricional, foi publicada em abril a Lei Nº 13.987/2020 

que autorizou, em caráter excepcional, a distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos com 
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o recurso do PNAE aos estudantes matriculados nas escolas da rede pública. Desta forma, foi 

instituída uma Comissão Local do Programa Nacional de Alimentação Escolar no campus 

Eunápolis para tratar das questões associadas ao PNAE, durante a pandemia. Com o objetivo 

de identificar a viabilidade de execução do PNAE sob o ponto de vista da universalidade, 

tendo em vista o saldo de gêneros alimentícios empenhados e o quantitativo de alunos a ser 

atendido, foi elaborado um Formulário de Manifestação de Interesse do PNAE de forma a 

conhecer a demanda dos estudantes da Educação Básica do IFBA, Campus Eunápolis. 

 Com os resultados obtidos, foi possível elaborar Kits de Alimentação Escolar para 

entrega local e/ou domiciliar daqueles que se manifestaram favoráveis à possibilidade. De 

posse do quantitativo de estudantes interessados e considerando os alimentos disponíveis em 

estoque, bem como os saldos de empenhos, houve o planejamento da composição dos kits e a 

solicitação de compras aos fornecedores, envio de notas informativas para publicação no site 

e nas redes sociais e apresentação do cronograma de entrega.  

Ainda nesse processo, as atividades presenciais envolveram o recebimento de 

mercadorias (em duas etapas para gêneros não perecíveis e para alimentos da agricultura 

familiar), conferência, ateste de notas fiscais, elaboração dos kits, a entrega local e a 

domiciliar para aqueles que alegaram não ter condições de comparecer ao campus e para 

quem não compareceu no dia agendado. Essa primeira distribuição teve início em maio e 

durou até agosto, mês em que foi realizado o atendimento de uma demanda específica de um 

aluno.  

Em julho, ainda foram realizadas tentativas de contato com estudantes que não 

compareceram e/ou não foram encontrados no endereço informado no formulário. No total, 

cento e vinte um (121) alunos apresentaram interesse; desse quantitativo, cento e quinze 

receberam o kit de alimentação escolar. Ainda em 2020, também, foram realizados cursos de 

capacitação na área de Nutrição; O processo da Chamada Pública da Agricultura Familiar, 

havendo, também, atividades presenciais como a pesquisa de preço em estabelecimentos da 

cidade e a sessão da chamada no campus; Alteração de itens cadastrados no Sistema do 

Planejamento e Gerenciamento de Contratações; Solicitação de pesquisa de preço para 

equipamentos e utensílios para o refeitório institucional e para atendimento individualizado 

dos estudantes.  

Também foi disponibilizado e-mail de contato do setor, caso houvesse demandas de 

orientação e/ou aconselhamento nutricional para os estudantes, sendo atendido um estudante 

nesse período. Em outubro e novembro foi realizada a segunda distribuição de kits de 

alimentação escolar, considerando a confirmação de interesse de quem já tinha se manifestado 
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em maio – atividade realizada com o apoio da CAENS – e a manifestação de quem, por 

algum motivo, não se interessou na primeira distribuição.  

Para a execução desta fase, também, foi avaliada a viabilidade de atendimento a todos 

os estudantes interessados e, quando confirmada, houve novamente o planejamento da 

composição dos kits, novas solicitações de compras e demais etapas, inclusive, considerando 

a entrega domiciliar para aqueles que informassem a impossibilidade de ir até o campus. Em 

decorrência da divergência de preços dos gêneros alimentícios da ata de homologação com os 

valores praticados no mercado à época, alguns itens não foram entregues na sua totalidade 

e/ou na quantidade solicitada, mas ainda assim foi possível elaborar kits equivalentes para 

atender a todos que se manifestaram.  

Neste segundo momento, cento e oitenta e quatro (184) estudantes apresentaram 

interesse; desse quantitativo, cento e cinquenta e sete (157) realmente compareceram para 

retirar o kit. Ressalta-se que as medidas de segurança e proteção para entrega dos kits foram 

implantadas e seguidas por todos os envolvidos (servidores, terceirizados, fornecedores, 

estudantes/responsáveis) que não houvesse nenhuma intercorrência. Inclusive as medidas de 

acesso ao campus foram divulgadas no site para conhecimento dos estudantes e/ou seus 

responsáveis. 

Figura 3.  Kits para distribuição. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 4.  Kits com alimentos fornecidos pela agricultar familiar 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 5. Organização da distribuição. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

 

2.4.2.1.3.7 Serviço de Assistência Social 

 

 Para execução das atividades inerente a Assistência Social do Campus, embora seja 

imprescindível a figura do assistente social, o Campus não possui o profissional, por outro 

lado, para as atividades que são necessárias e suficiente a presença do assistente social, o 

Campus conta com o apoio de profissional do Munícipio de Eunápolis. O setor conta com 

apoio de duas servidoras, sendo uma com cargo auxiliar em administração e outra assistente 

em assuntos educacionais. 

A Política de Assistência Estudantil do IFBA tem como referência principal, além do 

Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010 (PNAES), a Resolução CONSUP nº 25 de 23 de 

maio de 2016 (Diretrizes e Normas da Política de Assistência Estudantil do IFBA) que se 
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constitui num arcabouço de princípios e diretrizes que orientam a elaboração e 

implementação de ações que garantam o acesso, a permanência e a conclusão de curso dos 

estudantes do IFBA. 

Está dividida em três eixos: Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) 

destinado a estudantes em situação comprovada de vulnerabilidade social, com a 

obrigatoriedade de participação em processo de seleção socioeconômica, Programas 

Universais destinados a todo e qualquer estudante matriculado, sem critérios de seleção 

socioeconômica ou meritocráticos e os Programas Complementares destinados a todo e 

qualquer estudante regularmente matriculado, cuja participação está condicionada as 

questões socioeconômicas e/ou meritocráticas.   

Em 2020, o valor total do orçamento destinado à Política de Assistência Estudantil 

para o Campus Eunápolis foi de R$ 1.112,043,07 e desse total, 85% foi exclusivamente para 

o PAAE que é o principal Programa executado atualmente, principal não só pelo montante do 

seu valor, mas pela sua importância para muitos discentes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, que dependem das bolsas e/ou auxílios disponibilizados após seleção da 

assistente social, que há mais de três anos têm sido realizada por uma profissional oriunda de 

uma parceria com a Prefeitura Municipal de Eunápolis. 

 

Tabela 4. Valores dos programas. 

Valor para os programas Universais e Complementares (15% do RECURSO 

TOTAL) 

PROGRAMA RECURSO 
PROGRAMAS UNIVERSAIS (Edital de Viagens e demais 

programas) 
R$ 62.750,00 

PROGRAMAS COMPLEMENTARES (Monitoria e Iniciação 

Científica) 
R$ 104.056,00 

TOTAL DISTRIBUÍDO R$ 166.806,00 

 
 

Fonte: Próprio autor. 

 

 No início de cada ano, a Gestão da Assistência Estudantil (GAE) delibera sobre a 

divisão dos valores para cada eixo e seus respectivos programas e por meio do Ofício 

001/2020 encaminhado à Direção Geral, definiu-se a seguinte divisão para os Programas 

Universais e Complementares: 

 O Programa de Assistência e Apoio Estudantil (PAAE), ficou com o restante do valor 

orçamentário equivalente a R$ 945.237,07, distribuído no Plano de Metas da seguinte forma:  



P á g i n a  | 54 

 

 

 
Tabela 5. Valores Plano de Metas. 

TIPO QUANTIDADE DURAÇÃO (meses) VALOR INDIVIDUAL VALOR TOTAL

BOLSA DE ESTUDOS 145 6 522,00R$                         454.140,00R$           

MORADIA 12 6 522,00R$                         37.584,00R$             

ALIMENTAÇÃO 143 6 270,00R$                         231.660,00R$           

TRANSPORTE MUNICIPAL 110 6 209,00R$                         137.940,00R$           

TRANSPORTE INTERMUNICPAL 30 6 313,00R$                         56.340,00R$             

917.664,00R$           
Fonte: Próprio autor. 

 

 A diferença entre o valor acima e o que consta na tabela refere-se a outras Metas do 

Serviço Social, como Almoxarifado Social e Auxílio financeiro para atendimento de 

demandas do Setor.    

 Entretanto, no mês de março de 2020, antes mesmo de lançar qualquer Edital referente 

ao PAAE, à Monitoria e Programas Universais1 instalou-se a Pandemia da COVID-19 e, 

consequentemente, a suspensão das atividades presenciais no Campus por tempo 

indeterminado, através de um Comunicado da Direção Geral, no dia 18 de março de 2020. Os 

Editais referentes à Iniciação Científica foram executados parcialmente (3 meses de bolsa), 

pois também foram necessárias adaptações ao atual momento. 

 Com isso, todas as possibilidades de divulgar Editais do PAAE e fazer seleção da 

forma padrão foram inviabilizadas e assim ficou até a divulgação da Resolução nº 08, de 17 

de abril de 2020, que Regulamentou a Concessão de Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter 

Emergencial do IFBA, em razão da pandemia causada pela COVID-19. 

  A partir daí o Campus divulgou a Chamada Pública 01/2020 que possibilitou a 

utilização da seleção de 2019 para pagamento do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter 

Emergencial, bem como o Edital Simplificado 03/2020 para os estudantes não contemplados 

pela Chamada Pública 01/2020.   

 O valor do auxílio dos dois Editais foi de R$ 200,00 mensal, pagos entre maio e 

dezembro de 2020, inicialmente, teria duração de dois meses, mas devido à continuidade do 

estado de calamidade pública, o pagamento se estendeu até o último mês do ano. Importante 

ressaltar que estes dois Editais tinham a finalidade de estender a proteção social aos 

estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, agravada pelos impactos causados 

                                                           
1 O único Edital publicado deste programa foi o Edital de Viagens que ao longo do ano foi utilizado para 

pagamento de inscrições de eventos online para os estudantes, devido à impossibilidade de locomoção por conta 

da pandemia.  
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pela pandemia do COVID-19, sem a condicionalidade de assistir as aulas, até então 

suspensas.  

 Estes Editais contemplaram juntos 495 estudantes (265 da Chamada Pública 01 e 230 

do Edital 03/2020) nas três modalidades de ensino (Integrado, Subsequente e Superior), 

executando o total de R$ 792.000,00. 

 No mês de setembro foi publicado a Resolução nº 23, que aprovou o Regulamento da 

Concessão do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial em razão da iminência do início das 

Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPEs) destinado aos (às) estudantes 

do IFBA, em virtude da situação de excepcionalidade decorrente da pandemia do novo 

Corona vírus (Covid-19).  Dessa vez, ao contrário da primeira Resolução, essa agora 

exigia a participação dos selecionados nas AENPs. 

 Sendo assim, o Campus divulgou no mês de outubro o Edital 07/2020 contemplando 

duas modalidades de Auxílios: Tipo 1 que era a oferta de pacotes de dados ou serviço de 

internet por subsídio pecuniário no valor  mensal  de  R$  80,00  (oitenta  reais)  

correspondente  aos  3  meses  (outubro,  novembro  e dezembro) e   Tipo 2 que era a oferta de 

subsídio pecuniário em parcela única no valor de R$ 900,00 para  aquisição  de  

equipamentos,  manutenção  e/ou  melhorias de  equipamentos de informática).  

 Mais uma vez a seleção foi realizada com o apoio da assistente social voluntária 

Sandra Pereira e pela primeira vez foi utilizado o Sistema Unificado de Administração Pública 

(SUAP) para a seleção dos estudantes, o que facilitou bastante a seleção em tempos de 

trabalho remoto, pois todas as etapas foram feitas através do sistema, desde a inscrição, envio 

de documentação, até a prestação de contas do recebimento do Auxílio do Tipo 2, conforme 

previsto no Edital.  

 Neste Edital foram contemplados 1382 discentes para o Tipo 1, distribuídos em 3 

meses totalizando R$ 32.800,00 e 308 discentes com o Tipo 2, totalizando R$ 277.200,00 em 

uma única parcela, executando um total de R$ 310.000,00. 

 Destaca-se, aqui, o compromisso e o empenho da Direção Geral em contribuir para o 

pagamento do auxílio de todos os homologados do Tipo 2, já que não havia mais orçamento 

suficiente para isso e, então foi feito um remanejamento no valor de R$37.800,00 da fonte de 

Custeio para a assistência estudantil, a fim de garantir o pagamento de todos os alunos que 

estavam aptos ao recebimento do auxílio.  

                                                           
2 Houve uma diferença na quantidade de alunos do primeiro mês (138) para os outros dois meses (136 cada 

mês), devido à transferência para outra escola ou trancamento do curso.  
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 A etapa seguinte a essa seleção foi referente à prestação de contas da aquisição dos 

aparelhos com envio pelo SUAP das Notas Fiscais e a efetiva participação dos estudantes nas 

AENP’S. Para a conferência das notas foi criada uma comissão com duas servidoras e a 

assistente social voluntária Sandra Pereira (Portaria 102/2020) que fizeram todo o trabalho de 

verificação dos itens comprados, data da compra, legibilidade das notas, verificação dos 

nomes dos compradores, entre outros e, além disso, fizeram também a emissão de GRU’s 

(GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO) para aqueles que precisavam devolver a 

diferença entre o valor recebido e compra realizada. 

  Esta etapa foi bastante complicada pela dificuldade dos estudantes atenderem as 

exigências descritas no Edital, necessitando refazer várias vezes o mesmo trabalho. Quanto à 

efetiva participação dos estudantes nas AENP’s, foi necessário o apoio dos pedagogos do 

Campus, dos coordenadores dos cursos, bem como da Direção Acadêmica, pois este tipo de 

trabalho envolve várias questões e um pouco mais de tempo para concluir, por isso ainda está 

em análise. 

 Além das seleções via Editais acima citados, o IFBA realizou outras ações como a 

disponibilização de 148 CHIP’s 4G (PROGRAMA ALUNOS CONECTADOS - RNP/MEC), 

bem como, a possibilidade do empréstimo de Tablets Educacionais. Neste caso, não foi feito 

nenhum empréstimo aos estudantes, pois todos que foram homologados receberam o auxílio 

em sua forma pecuniária, não só pelo o orçamento da assistência estudantil, mas também pelo 

o orçamento remanejado do custeio do Campus, como já citado anteriormente.   

 Diante do exposto, foram muitas as dificuldades e desafios, muitas incertezas e 

insegurança, tanto quanto ao próprio trabalho remoto, quanto à publicação dos Editais e a 

seleção dos estudantes, ainda mais que o Campus não tem assistente social em seu quadro de 

servidores, dependendo de parcerias e voluntariado da profissional, o que dificulta ainda mais 

os trabalhos relacionados à seleção do PAAE. 

 Mas, mesmo diante de toda dificuldade, com o apoio de servidores do próprio setor e 

de outros setores, foi possível realizar as ações da política de assistência estudantil, 

conseguindo executar praticamente todo o orçamento do ano de 2020, que por sua vez 

atendeu uma quantidade grande de discentes perfis do programa, bem como cumpriu, na 

medida do possível, seu objetivo que é garantir o acesso, a permanência e a conclusão de 

curso dos estudantes do IFBA, com vistas à inclusão social, formação plena, produção de 

conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e ao bem estar biopsicossocial.   
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2.4.2.1.4 Da Gestão e Funcionamento da Biblioteca  

A Biblioteca do IFBA – Campus Eunápolis organiza, supervisiona e controla as 

atividades de coleta, análise, processamento, armazenamento e disseminação de informações 

de interesse dos servidores e alunos. Atende também usuários de outras instituições, buscando 

contribuir para o processo de transformação através da mediação entre a informação e a 

comunidade em geral. O seu horário de funcionamento é de 8h às 21h, de segunda à sexta-

feira e aos sábados, em sistema de revezamento, das 8h às 12h. Para atendimento e realização 

das atividades no setor, a biblioteca conta com o apoio de 1 bibliotecária/documentalista e 02 

auxiliares de biblioteca. 

 Possui um acervo de aproximadamente 17779 itens entre livros, periódicos (em fase de 

catalogação) e material multimídia. O acesso ao acervo é aberto e a estrutura física da 

biblioteca é extensa, um ambiente climatizado e com comodidade para os usuários, que 

proporciona estudo individualizado com 76 lugares e um estudo em grupo de 16 lugares. 

 

Serviços oferecidos 

 Referência: atendimento e orientação quanto ao uso da biblioteca e de seu acervo; 

 Empréstimo domiciliar e interno; 

 Levantamento bibliográfico; 

 Normalização: orientação aos usuários quanto apresentação de trabalhos. 

 

Política de desbastamento de descarte 

Aqui são indicadas diversas tomadas de decisão, as quais destacamos alguns itens que 

deverão ser avaliados no ato de substituir ou mesmo descartar algum material bibliográfico: 

 Indicação da Comissão ao acervo que deverá ser encaminhado para depósito ou 

descarte; 

 Adequação – obras que não atendam aos interesses da Instituição; 

 Desatualização – obras em que o conteúdo foi superado por edições mais recentes; 

 Condições físicas – sujeira, infectados, rasgados e, se houver interesse a obra poderá 

ser restaurada; e, 

 Duplicadas – excesso de exemplares em relação à demanda. 

Usuários da biblioteca  

Considerando que o acesso a biblioteca do Campus Eunápolis é aberto, há utilização pelo 

público interno: discentes e servidores, bem como pelo público externo. Abaixo evidenciamos 
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a quantidade de usuários cadastrados e o acesso ao acervo e pesquisas realizadas em 2020. Os 

dados foram evidenciados, considerando o período em que o Campus estava em pleno 

funcionamento das atividades presenciais. 

 

Tabela 6: Cadastro de usuários da biblioteca   

 Integrado Quantidade 

Edificações 245 

Informática 199 

  

Meio Ambiente 210 

Subsequente Quantidade 

Enfermagem 73 

Meio Ambiente 75 

Segurança do Trabalho 69 

Superior Quantidade 

Análise e desenvolvimento de sistemas 129 

Engenharia civil 162 

Matemática 123 

Especialização Quantidade 

Especialização em educação, cultura e 

linguagens  

35 

Total Geral Cadastro IFBA 1320 

 Total Geral usuários ativos 2295 

Fonte: Dados da Biblioteca IFBA campus Eunápolis. 
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Tabela 7: Consulta ao acervo 

De janeiro a março/2020 

Empréstimo interno 135 

Empréstimo Externo 20.298 

Fonte: Dados da Biblioteca IFBA campus Eunápolis. 

 

Tabela 8: Uso dos computadores de pesquisa 

Usuários Fevereiro/Março3 

ADS 07 

Edificações – Integrado                  77 

Enfermagem – Subsequente 09 

Engenharia Civil    19   

Informática – Integrado 85 

Matemática 09 

Meio Ambiente – Integrado 56 

Meio Ambiente – Subsequente 04 

Pós Graduação 0 

PRÓ-IFBA 0 

Segurança do Trabalho – 

Subsequente 

06 

Visitante 1 

Fonte: Dados da Biblioteca IFBA campus Eunápolis. 

 

Tabela 9: Agendamentos na biblioteca no período das AENPES  

Curso  Quantidade 

Integrado Edificações  08 

Integrado Informática 05 

Integrado Meio Ambiente 06 

                                                           
3 A partir de 18 de março as atividades foram suspensas por causa da pandemia COVID19. 



P á g i n a  | 60 

 

 

Subsequente Enfermagem 03 

Subsequente Meio Ambiente 00 

Subsequente Segurança do Trabalho 05 

Superior Análise Desenvolvimento de 

Sistemas 

04 

Superior Engenharia Civil 05 

Superior Matemática 06 

Servidores 06 

 Fonte: Dados da Biblioteca IFBA campus Eunápolis. 

 

Aquisição de acervo 

 

 A demanda de acervo, anualmente, é indicada pela bibliotecária no Plano Anual de 

Contratações de forma geral, uma vez que a demanda pontual é realizada pelas coordenações 

de cursos ou setores da Instituição, em que estes evidenciam, de forma detalhada, através de 

e-mail direcionado à biblioteca, quais acervos serão demandados. Cumpre salientar, que 

considerando que para aquisição de acervo, é necessária disponibilidade de recurso 

orçamentário na categoria econômica despesas de capital ou para maior entendimento dos 

usuários em geral, é material permanente. 

Por outro lado, desde 2019, o Campus Eunápolis não recebe crédito de investimento, 

somente crédito disponível para pagamento de despesas de custeio. Por outro lado, toda sobra 

de orçamento, ou redução de despesas, a Gestão realiza a solicitação de remanejamento de 

crédito de custeio para investimento junto a SPO, sempre priorizando a aquisição de acervo.  

No final de 2019, o Campus conseguiu adquirir acervo, e estes foram entregues em 

2020, outra forma de aquisição é através de doação. Em 2020 também foi realizado o 

levantamento para aquisição de e-books. 

 

Tabela 10: Aquisição acervo 

Fonte: Próprio autor. 

Tipo Quantidade 

Compra 26 

Doação 57 

Depósito legal 0 
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 Ações, encaminhamentos e processamento técnico realizado no período 

Diante da suspensão das atividades presenciais decorrente da pandemia, o setor 

realizou: levantamento de bibliografias existentes no acervo da biblioteca de acordo aos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos, levantamento das obras em atraso, participação em 

treinamentos oferecidos pelo SIB-IFBA e por outros órgãos como IBICT. ABECIN, FEBAB, 

EBSCO entre outros e realização de cursos de capacitação. 

Para realização das ações que envolvem processamento técnico em 2020, as tabelas 

utilizadas foram: CDD 21ª edição (classificação decimal de Dewey, tabela de cutter-sunborn, 

AACR2 (código de catalogação anglo-americano), conforme destaque abaixo: 

 

Tabela 11: Tipo ação/processamento técnico realizado. 

  Ação Quantidade 

Catalogação/Indexação  332 

Entrada banco de dados 51 

Preparo da obra para circulação4 83 

Fonte: Próprio autor. 

 

Desafios futuros 

 

 Elaborar Plano de Ação do setor. 

 Promover o uso da biblioteca através de atividades interdisciplinares 

 Criar espaço para exposição permanente através de um clima de aprendizado e 

motivador para os nossos usuários 

 

2.4.2.2 Das atividades de Pesquisa 

2.4.2.2.1 Pesquisa 

 

 

A pesquisa no IFBA/Campus Eunápolis tem como princípio a vinculação estreita com 

o desenvolvimento local e a inclusão social, a partir da produção da ciência e da tecnologia, 

através do pensamento intelectual comprometido com a construção da cidadania, da 
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democracia, de defesa do meio ambiente e da vida, de criação de produtos e processos 

solidários. Deve buscar estabelecer a articulação com o ensino e a extensão, de forma 

integrada entre os diversos níveis e modalidades de ensino e áreas técnicas/tecnológicas, 

promovendo oportunidades para uma educação continuada, que deve estar atenta ao 

dinamismo da sociedade e do mundo. A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

além de promover a articulação das diferentes áreas de conhecimento e a inovação científica, 

tecnológica, também deve ater-se às atividades artística e cultural.  

A Coordenação de Pesquisa (COP) do IFBA Campus Eunápolis, subordinada à Diretoria 

Acadêmica, fica localizada ao lado das salas das coordenações dos cursos de Licenciatura em 

Matemática e Engenharia Civil. A sala é dividida com a coordenação de extensão, como 

também no campus estão registrados 8(oito) grupos de pesquisa conforme quadro abaixo: 

 
Quadro 3: Relação dos Grupos de Pesquisa  

 

Grupos de Pesquisas 

Líder Área de Conhecimento 

Grupo de Estudos em Materiais 

e suas Aplicações – GEMAA 

Eduardo Jorge Vidal 

Dultra 

Engenharias; Engenharia Civil 

Grupo de Estudos 

Interdisciplinares em Cultura, 

Educação e Sociedade – 

GEICES 

Mariana Fernandes dos 

Santos 

Ciências Humanas, Educação 

Grupo de Pesquisa em Ciências 

Ambientais – GPCA 

Vânia Lima Souza Ciências Biológicas, 

bioquímica 

Núcleo de Matemática em 

Ambiente Computacional – 

NUMAC 

Celso Eduardo Brito Ciências Exatas e da Terra. 

Matemática 

Grupo de Ensino e Pesquisa em 

Física - GEPeFis 

Ivanildo Antônio dos 

Santos 

Ciências Exatas e da Terra. 

Física 

Estudos Interdisciplinares em 

Saúde 

Maria Olímpia Batista 

de Moraes 

Ciências da Saúde; Saúde 

Coletiva 

Núcleo de Estudos em Educação 

Profissional     

Nathália Helena Alem Ciências Humanas; Educação 

Baobá grupo de estudos em 

ancestralidade e pensamento 

de(s)colonial      

Keyla Silva Rabêlo Ciências Humanas; Filosofia 

Fonte: Próprio autor. 

 

2.4.2.2.1.1 Projetos de Pesquisa 
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Em 2020, no campus Eunápolis foram desenvolvidos diversos projetos de pesquisa 

conforme características apresentadas no Quadro abaixo. A maioria desses projetos foram 

financiados com recursos institucionais ou de agências de fomento à pesquisa. 

 

Quadro 4: Projetos de Pesquisa desenvolvidos no Campus de Eunápolis  

Projetos Coordenador Grupos de Pesquisa 

Avaliação da influência de 

fibras de polipropileno em 

concreto autoadensável dosado 

por método estatístico para 

pavimentação 

Catharine Pereira 

Brandão 

 

Grupo de Estudos em Materiais e 

suas Aplicações – GEMAA 

A reforma do ensino médio na 

rede federal: análise das 

primeiras mudanças no instituto 

federal baiano (Ifbaiano). 

Nathalia Helena 

Além 

Ricardo Torres 

Ribeiro 

 

Núcleo de Estudos em Educação 

Profissional     

Estimativa e distribuição 

espaço-temporal do 

comportamento anômalo do 

regime de chuvas no estado da 

Bahia entre os anos de 1980 e 

2019. 

Davi Santiago 

Aquino 

 

Grupo de Estudos em Materiais e 

suas Aplicações – GEMAA 

Erros na aprendizagem das 

aplicações de integrais simples: 

uma análise à luz de teorias em 

didática da matemática 

Celso Eduardo Brito 

 

Núcleo de Matemática em 

Ambiente Computacional – 

NUMAC 

O (não)lugar do ensino das 

ciências humanas na educação 

profissional integrada de nível 

médio na reforma do ensino 

médio de 2017 

Aldemir Inácio de 

Azevedo 

 

Núcleo de Estudos em Educação 

Profissional     

ERROS E OBSTÁCULOS 

RELATIVOS À SABERES 

MATEMÁTICOS: Uma Análise 

à Luz de Teorias em Didática da 

Matemática 

Celso Eduardo Brito 

 

Núcleo de Matemática em 

Ambiente Computacional – 

NUMAC 

Os desafios do ensino de física 

aos alunos surdos: um caso 

particular dos institutos federais 

da Bahia-ifbas 

Flavio De Jesus 

Costa 

 

Grupo de Ensino e Pesquisa em 

Física - GEPeFis 

Estudo de dosagem de concreto Catharine Pereira Grupo de Estudos em Materiais e 
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autoadensável de alto 

desempenho com adição de fino 

de rocha 

Brandão 

 

suas Aplicações – GEMAA 

Previsão da demanda de água 

para abastecimento público nas 

cidades da mesorregião sul 

baiano. 

Davi Santiago 

Aquino 

 

Grupo de Estudos em Materiais e 

suas Aplicações – GEMAA 

Avaliação da qualidade da água 

de mananciais urbanos no bairro 

Dinah borges, município de 

Eunápolis-BA 

Daniel Von Rondon 

Martins 

 

Grupo de Pesquisa em Ciências 

Ambientais – GPCA 

Respiração microbiana como 

indicador da qualidade do solo 

do entorno de lagoas urbanas 

localizadas no município de 

Eunápolis, Bahia. 

Vitória De Souza De 

Oliveira 

 

Grupo de Pesquisa em Ciências 

Ambientais – GPCA 

DESENVOLVIMENTO DE 

JOGOS DIGITAIS: 

Contribuições para o Processo 

de Ensino e de Aprendizagem 

em Ciências e Matemática 

Celso Eduardo Brito 

 

Núcleo de Matemática em 

Ambiente Computacional – 

NUMAC 

Erros na aprendizagem das 

aplicações de integrais simples: 

uma análise à luz de teorias em 

didática da matemática 

Celso Eduardo Brito 

 

Núcleo de Matemática em 

Ambiente Computacional – 

NUMAC 

A educação ambiental nos 

planos territoriais de 

desenvolvimento sustentável 

dos territórios de identidade da 

Bahia 

Aldemir Inácio De 

Azevedo 

 

Grupo de Estudos 

Interdisciplinares em Cultura, 

Educação e Sociedade – GEICES 

Estudo da geometria de malha 

polimérica para reforço de 

matrizes cerâmicas: impressão 

3d em petg, pla e nylon 

Catharine Pereira 

Brandão 

 

Grupo de Estudos em Materiais e 

suas Aplicações – GEMAA 

Desenvolvimento e 

disponibilização do septicus - 

aplicativo móvel de 

dimensionamento de tanque 

séptico e sumidouro para 

tratamento de esgotos 

domésticos. 

Davi Santiago 

Aquino 

 

Grupo de Estudos em Materiais e 

suas Aplicações – GEMAA 

Quantificação e estudo de 

tendências anômalas em 

processos hidrológicos de 

Davi Santiago 

Aquino 

Grupo de Estudos em Materiais e 

suas Aplicações – GEMAA 
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precipitação pluvial em regiões 

do estado da Bahia 

Desenvolvimento de reforço 

têxtil impresso baseado no 

conceito de biomimética: 

material avançado para a 

construção 4.0 

Catharine Pereira 

Brandão 

Grupo de Estudos em Materiais e 

suas Aplicações – GEMAA 

A precariedade dos serviços de 

saneamento básico e a 

influência na qualidade da água 

dos mananciais superficiais do 

bairro Dinah Borges, Eunápolis-

BA 

Daniel Von Rondon Grupo de Pesquisa em Ciências 

Ambientais – GPCA 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

2.4.2.2.1.2 Projetos de Iniciação Científica (IC) 

 

O Programa Institucional de Iniciação Científica do IFBA – Campus Eunápolis visa 

despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais para a pesquisa entre estudantes 

de ensino técnico e graduação, em todas as áreas do conhecimento, mediante participação em 

projetos de pesquisa orientados por pesquisadores do IFBA.  

Em 2020, no campus Eunápolis foram contemplados 18 (dezoito) projetos de Iniciação 

Científica conforme características apresentadas no Quadro abaixo. Todos os projetos foram 

financiados com recursos institucionais ou de agências de fomento à pesquisa. 

 

Quadro 5: Projetos do Campus Eunápolis Contemplados com Bolsas nos Editais de Iniciação 

Científica 

 Projetos 

1 Avaliação da influência de fibras de polipropileno em concreto autoadensável dosado 

por método estatístico para pavimentação 

2 A reforma do ensino médio na rede federal: análise das primeiras mudanças no 

instituto federal baiano (IFBAIANO). 

3 Estimativa e distribuição espaço-temporal do comportamento anômalo do regime de 

chuvas no estado da Bahia entre os anos de 1980 e 2019. 

4 Erros na aprendizagem das aplicações de integrais simples: uma análise à luz de 

teorias em didática da matemática 

5 O (não)lugar do ensino das ciências humanas na educação profissional integrada de 

nível médio na reforma do ensino médio de 2017 
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6 Erros e obstáculos relativos à saberes matemáticos: Uma Análise à Luz de Teorias em 

Didática da Matemática 

7 Os desafios do ensino de física aos alunos surdos: um caso particular dos institutos 

federais da Bahia-IFs 

8 Estudo de dosagem de concreto autoadensável de alto desempenho com adição de fino 

de rocha 

9 Previsão da demanda de água para abastecimento público nas cidades da mesorregião 

sul baiano. 

10 Avaliação da qualidade da água de mananciais urbanos no bairro Dinah borges, 

município de Eunápolis-BA 

11 Respiração microbiana como indicador da qualidade do solo do entorno de lagoas 

urbanas localizadas no município de Eunápolis, Bahia. 

12 DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS: Contribuições para o Processo de 

Ensino e de Aprendizagem em Ciências e Matemática 

13 Erros na aprendizagem das aplicações de integrais simples: uma análise à luz de 

teorias em didática da matemática 

14 A educação ambiental nos planos territoriais de desenvolvimento sustentável dos 

territórios de identidade da Bahia 

15 Estudo da geometria de malha polimérica para reforço de matrizes cerâmicas: 

impressão 3d em petg, pla e nylon 

16 Desenvolvimento e disponibilização do septicus - aplicativo móvel de 

dimensionamento de tanque séptico e sumidouro para tratamento de esgotos 

domésticos. 

17 Quantificação e estudo de tendências anômalas em processos hidrológicos de 

precipitação pluvial em regiões do estado da Bahia 

18 Desenvolvimento de reforço têxtil impresso baseado no conceito de biomimética: 

material avançado para a construção 4.0 

Fonte: Próprio autor. 

 

2.4.2.3 Extensão e Relações Comunitárias 

 

2.4.2.3.1 Extensão 

 

A ação de extensão tem por finalidade dialogar com as comunidades locais e regionais, 

fomentar a realização de projetos para atender as demandas dos arranjos produtivos sociais e 

culturais, difundir a criação cultural e a pesquisa científica e tecnológica, bem como socializar 

e democratizar o conhecimento produzido e existente no Instituto. 

A Coordenação de Extensão (COEX) do IFBA Campus Eunápolis, subordinada à 

Diretoria Acadêmica, fica localizada ao lado das salas das coordenações dos cursos de 
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Licenciatura em Matemática e Engenharia Civil. A sala é dividida com a coordenação de 

pesquisa, por isso, também chamada de COPEX (Coordenação de Pesquisa e Extensão). 

Durante a atual gestão da COEX foram desenvolvidos os seguintes trabalhos, sendo as 

principais atividades:  

 Confecção do Edital Interno Nº 14/2019 - Processo Seletivo Simplificado de 

atividades de Extensão ligados ao Ensino/IFBA COEX-campus Eunápolis; 

Divulgação do edital e Seleção das propostas que concorreram ao referido Edital. 

Foram aprovados os seguintes projetos: Vamos Hablar; Uso Racional de água em 

escolas e Saúde em Libras: Acessibilidade para o paciente surdo. 

 Confecção do Edital Curso FIC modalidade EaD Programador Web; Divulgação do 

curso, Seleção de alunos/as; Coleta de dados para realização das matrículas com apoio 

da equipe da Direção Acadêmica (DA), em especial. Foram ofertadas 50 vagas para 

alunos/as da comunidade interna e externa ao IFBA. 

 Confecção do Edital Interno Nº 05/2020- Processo Seletivo Simplificado de atividades 

de Extensão ligados ao Ensino/IFBA COEX-campus Eunápolis; Divulgação do edital 

e Seleção das propostas que concorreram ao referido Edital. Foram aprovados os 

seguintes projetos: Tecnologias e formação cultural em tempos de isolamento social: a 

educação para e pelo lazer; Espiral de Saberes: produção e troca de conhecimentos 

entram na roda; COVID-19 em grupos populacionais Vulneráveis nos Municípios de 

Eunápolis e Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia, em 2020 e Projeto de Extensão 

Café Profissional 2020, Edição Virtual. 

 Divulgação do Edital de Chamada Interna Nº 11/2020/PROEX/PRPGI/IFBA e 

empenho local dos projetos selecionados: IFMIX, a rádio em rede em tempo de 

Pandemia; IFCAST, Podcast informativo sobre a pandemia da COVID-19 e Eu n@ 

Robótica: produção e doação de protetores faciais para centros de saúde do Extremo 

Sul baiano.  

 Divulgação dos EDITAIS Nº 06/2020/PROEX/IFBA - BOLSAS DE INICIAÇÃO À 

EXTENSÃO PARA O ENSINO SUPERIOR – 2020/2021 – PIBIEX-ES IFBA e Nº 

07/2020/PROEX/IFBA - BOLSAS DE INICIAÇÃO À EXTENSÃO PARA O 

ENSINO MÉDIO – 2020/2021 – PIBIEX-EM IFBA e empenho local dos projetos 

selecionados: USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA COMUNICAÇÃO E 

GESTÃO DOCUMENTAL NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE COSTA DO 

DESCOBRIMENTO e ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL DO 

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE COSTA DO DESCOBRIMENTO. 

 Encaminhar a solicitação para pagamento de bolsas dos projetos extensionistas. 

 Orientar os coordenadores dos projetos de extensão nas plataformas SEI e/ou SUAP 

com registro de metas e a inserção de documentos (anexos estabelecidos em edital e 

relatórios parcial e final). 

 Finalizar os projetos de extensão cadastrados nas plataformas SEI e SUAP. 

 Organização do V Seminário de Pesquisa e Extensão (SEMPEX) que contemplou 

algumas metas da extensão na modalidade on-line, abrigando as apresentações dos 

trabalhos de pesquisa e extensão realizadas no campus e região. Ofertando minicursos, 

oficinas e palestras sobre Inteligências Artificial. 

 Instituir, junto a Direção Geral, comissões de avaliadores de seleção de projetos, 

Relatórios técnicos e Relatórios de Prestação de contas (mediante convite a 

comunidade).  
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 Emissão de certificados e declarações associados a finalização de projetos e 

participação de membros da equipe executora em projetos de extensão, 

respectivamente. 

 

Atualmente, não há nenhum estagiário lotado na COEX. Quando se há grande 

demanda, a Diretoria Acadêmica disponibiliza o seu quadro de estagiário (s) e terceirizado (s) 

para dirimir determinadas funções, por exemplo, processos de empenho e coleta de dados 

cadastrais para cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). 

 As metas da coordenação de extensão de 2020 foram pensadas no formato presencial 

e, por isso, sofreram alterações, sendo que algumas não foram executadas por conta do 

período pandêmico (cursos de extensão de caráter social, cultural e científico, como também 

eventos educacionais, sociais, científicos, artísticos e culturais). O último foi modificado e 

integrado a XVII Semana Nacional de Ciências e Tecnologia (SNCT) e V Seminários de 

Pesquisa e Extensão (SEMPEX) 2020 sendo realizada de forma remota atendendo às 

necessidades do público-alvo desta coordenação, à comunidade. 

Quanto aos riscos, pode-se citar: 

 Corte de recursos de editais da PRPGI/PROEX (Edital de Chamada Interna Nº 

11/2020/PROEX/PRPGI/IFBA); 

 Atraso no envio de relatórios (coordenador do projeto e bolsistas); 

 

Não cumprimento do cronograma previsto em Edital com financiamento devido ao 

atraso de recursos (gerando atraso na execução dos projetos). 

 

2.4.2.3.2 Estágios e Egressos 

 

O estágio por ser um “ato educativo” oportuniza ao discente muito mais que uma 

oportunidade de encontrar na prática os conhecimentos adquiridos durante sua jornada de 

estudo, permite experenciar as relações laborais, permite, em muitos casos, vivenciar pela 

primeira vez, o mundo do trabalho em toda sua amplitude. Desta forma, a CRIEE- 

Coordenação de Relações Institucionais, Estágio e Egressos, tem trabalhado incansavelmente 

para proporcionar ao aluno a melhor experiência possível e a inclusão no mundo do trabalho.  

 Atualmente a CRIEE, localizada no setor das coordenações dos cursos integrados e 

subsequentes, conta com uma servidora do quadro docente para desenvolver o trabalho, que 

pelas limitações de tempo impostas pelas demandas inerentes à sua função, e considerando o 

momento especial de pandemia, não tem sido fácil atender à tríade que forma esta 

coordenação sem ajuda de estagiários ou outros servidores.   
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 No ano de 2020, foram pactuados 10 convênios entre o IFBA e Empresas, um número 

expressivamente menor que no ano anterior, em que houve em média 35 convênios realizados 

para oportunidades de estágio nas mais diversas áreas. Acredita-se, que a crise sanitária 

imposta pelo COVID 19 teve grande impacto nesta queda. 

 Durante o ano de 2020, realizou-se reuniões com a Coordenação de Extensão do 

campus para pensar em diversas possibilidades de melhorias no que tange às duas 

coordenações, desta forma, traçou-se algumas metas que estão ainda em andamento:  

 

 Elaborar vídeos explicativos do processo de estágio.  

 Elaborar um novo layout do card da coordenação.  

 Pactuação de convênios para estágio. 

 Apresentação dos processos de estágio para alunos. 

 Solicitação de sistematização dos documentos de estágio, por meio de processo 

SEI.  

 Reorganização e modernização do sistema de arquivo.  

 

É importante ressaltar que a CRIEE é um setor de grande importância no que tange ao 

estudo de egressos e às relações com o setor produtivo, haja vista que, se o primeiro visa, 

entre outros objetivos, repensar a organização dos cursos ofertados, as relações institucionais 

são fundamentais para entender os arranjos produtivos da região e a demanda de formação na 

área.  

Considerando que o estudo de egressos demanda tempo e dedicação para obter 

resultados relevantes, e que venham a contribuir no panorama geral do perfil do aluno que 

queremos formar, seria necessário a colaboração de outros servidores/estagiários e ou 

terceirizados no setor para que esta tarefa seja pensada e executada de acordo com sua 

relevância. No que tange às empresas, os contatos durante 2020 se deram por meio 

eletrônicos, haja vista a impossibilidade das visitas, não havendo prejuízo nas cooperações 

dos espaços destinados aos nossos alunos para a realização de estágio, porém, e igualmente 

afetados, muitos, até o presente momento, não conseguiram retomar as atividades presenciais.  

Finalmente, a CRIEE, juntamente com a COEX, busca a todo momento aprimorar 

todas suas ações para atender de forma eficiente às demandas que surgem dos mais diversos 

setores.  

 

 

 

 

2.4.2.4 Da Administração e Planejamento 
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O Regimento interno do Campus Eunápolis discorre sobre a competência da Diretoria 

de Administração e Planejamento do Campus, conforme destaque do art. 58 abaixo: 

 

Art. 58. A Diretoria de Administração e Planejamento do Campus de 

Eunápolis, dirigida por um(a) Diretor(a) indicado pelo(a) Diretor(a) Geral é 

o órgão executivo que planeja, superintende, coordena, fomenta e 

acompanha as atividades e políticas de planejamento, administração, gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial do Campus. (Pág. 49. Regimento 

Interno) 

 

Para execução de todas as atividades acima, o DAP conta com o apoio dos 

departamentos: Departamento de Orçamento Finanças e Contabilidade e Departamento de 

Administração e Planejamento, departamentos estes, bem definidos e atuantes no Campus 

Eunápolis, contando com o apoio de 12 servidores técnicos administrativos e 2 terceirizados. 

Embora conste o Departamento de Manutenção no organograma do Campus, em Eunápolis, 

que por sua vez está como “Coordenação”, mesmo sendo uma área extremamente estratégica 

e essencial, considerando a extensão do Campus; ainda está sendo construída e definida, e 

também há falta de servidores para trabalhar no setor, já que conta com apenas um servidor 

técnico administrativo e 2 dois terceirizados.  

 

Quadro 6: Servidores lotados na DAP 

Nome Servidor Cargo/função Atribuições Local 

Fernanda Borges Contador/Diretora 

Administrativa 

Contador/Atividades 

Diretoria 

Administrativa 

DAP/DOF 

Rômulo Brito 

Oliveira 

Técnico em 

Contabilidade/Chefe 

DOF 

Gestor 

Financeiro/Atividade 

DOF e Governança 

DOF 

Anderson Franciel Assistente em 

Administração/Chefe 

DEPAD 

Pregoeiros/Compras e 

Licitação/Atividades 

DEPAD 

DEPAD 

Rony Murilho Técnico Segurança do 

Trabalho/ Coordenação 

DEMAG 

Técnico Segurança do 

Trabalho/Atividades 

DEMAG 

DEMAG/Seg

urança do 

Trabalho 
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Alane Silva Pacheco Auxiliar em 

Administração 

Pregoeiro/Compras e 

Licitação 

DEPAD 

Joellington Santos 

Sandes 

Assistente em 

Administração/Coorden

ação Contratos 

Contratos  DEPAD 

Darlene Técnica em 

Secretariado 

Planejamento  DEPAD 

José Rogério Assistente em 

Administração/Coorden

ação Almoxarifado 

,Patrimônio e 

Transportes 

Almoxarifado/Transp

ortes 

DEPAD/DE

MAG 

Heber Lima Auxiliar em 

Administração 

Patrimônio DEPAD 

Aldaci César 

Figueiredo 

Assistente em 

Administração 

Orçamento DOF 

Cherly Marcos Bozi Assistente em 

Administração 

Financeiro- 

Pagamento 

DOF 

Joscélia do Amaral 

Ramos 

Assistente em 

Administração 

Financeiro- 

Liquidação 

DOF 

Fonte: Próprio autor. 

 

2.4.2.4.1 Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional 

 

Esta seção está estruturada em três grandes eixos: planejamento organizacional, 

resultados da execução orçamentária e resultados operacionais. No primeiro, a Instituição 

mostra como planeja sua ação, a maneira que se prepara para cumprir sua missão, bem como 

evidencia seus objetivos, estratégias e metas planejadas para o período 2020. 

 Quanto ao desempenho orçamentário, tem-se por finalidade demonstrar como são 

alocados os recursos da unidade, para atingir os objetivos institucionais no exercício de 2020, 

evidenciando as ações planejadas, bem como as ações após a suspensão das atividades 
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presenciais decorrente da pandemia do Coronavírus; apontando a relação entre o orçamento 

programado e o executado, além de explicar motivos de variações relevantes.  

Quanto ao desempenho operacional, evidencia-se as formas e instrumentos de aferição 

do desempenho da unidade em relação ao programado para o exercício de 2020, tanto do 

ponto de vista financeiro, quanto físico, bem como as ações realizadas pela Gestão no 

exercício e os resultados alcançados.  

 

2.4.2.4.1.1 Planejamento Organizacional 

 

É cediço que o planejamento eficiente dos recursos públicos é de grande valia , 

quando se tem o propósito de cumprir a missão, visão e valores institucionais, principalmente 

quando o orçamento é escasso, considerando que o Campus Eunápolis é  bastante extenso no 

que se refere a estrutura física, o que consequentemente se faz necessário um valor relevante 

do orçamento para custear as despesas de manutenção básica, de caráter continuado como: 

serviço de vigilância, serviço de limpeza e conservação, serviço de apoio administrativo, 

manutenção predial, energia elétrica, água, telefonia e outros.  

Consequentemente, é preciso muito planejamento, para que o orçamento disponível, 

após dedução das despesas de manutenção básica, seja alocado nas áreas fins da Instituição, 

principalmente com foco no Ensino, Pesquisa e Extensão. Outrossim, como ferramenta de 

planejamento, o Campus utiliza o PMI (Plano de Metas Institucional), no qual são 

evidenciadas pelas coordenações, departamentos e diretorias do Campus, as metas de custo 

zero (aquelas que não há dispêndio de orçamento) e as metas orçamentárias.  

Paralelo ao PMI, todas as demandas de contratação para 2020, foram incluídas no PAC 

(Plano Anual de Contratação) no exercício de 2019.  O PAC é o documento que consolida 

todas as contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou prorrogar, no exercício 

subsequente.  

Para tanto, os setores requisitantes devem incluir no sistema PGC -Sistema de 

Planejamento e Gerenciamento de Contratações todas as demandas do setor, isto é: todas as 

contratações de bens e serviços, inclusive obras, serviços de engenharia e contratações de 

soluções de tecnologia da informação e comunicações, que se pretendem realizar ou 

prorrogar no exercício que devem ser incluídos no PAC. 

Considerando os itens cadastrados no PAC em 2019, para serem contratados em 2020, 

o Campus Eunápolis, já no início do Exercício de 2020, deu andamento à execução do 
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cronograma de licitação, tendo por base as demandas previamente estabelecidas no exercício 

anterior, conforme relação abaixo: 

 

Tabela 12: Itens incluídos no PAC 2020. 

Itens material e serviços  Itens Contratação 

Continuada/Manutenção  

Básica 

 

Total Geral Itens 

450 24 474 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

Tabela 13: Cronograma Inicial de licitações e contratações diretas, exceto contratos continuados de 

manutenção básica: 

Ordem Modalidade Objeto 

1 Adesão Aquisição Veículo Oficial 

2 Adesão Campa hospitalar 

3 Adesão Câmeras de Segurança e Gravador 

4 Dispensa Gêneros Alimentícios- Agricultura Familiar 

5 Dispensa Aquisição de Reagentes para laboratórios 

6 Dispensa Software de confecção de horário 

7 Dispensa Serviço de manutenção de Impressoras, copiadoras e 

scanners 

8 Dispensa Gerenciamento de passam terrestre 

9 Dispensa Sistema de Exaustão para Refeitório 

10 Dispensa Serviço de carga de oxigênio hospitalar 

11 Dispensa Recarga de Extintores 

12 Dispensa Contratação de Serviço Gráfico 

13 Dispensa Bicicletário 

14 Inexigibilidade Licenciamento anual de veículos 



P á g i n a  | 74 

 

 

15 Inexigibilidade Participação do servidor em evento de capacitação 

16 Pregão Aquisição de material elétrico hidráulico e extintores 

17 Pregão Aquisição de materiais didáticos e pedagógicos e esportivos 

18 Pregão Aquisição de Equipamentos 

19 Tomada de Preços Obra de construção do almoxarifado 

20 Participação Licenças de softwares do Pacote Adobe Creative Cloud VIP 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

 

Tabela 14: Cronograma final Executado com alterações decorrente da pandemia do 

Coronavírus. 

Ordem Modalidade Objeto Valor 

empenhado 

(R$) 

Situação 

1 Adesão Aquisição Veículo 

Oficial 

69.750,00 Concluído/Entregue 

2 Adesão Cama hospitalar 17.800,00 Concluído/Entregue 

3 Adesão Câmeras de 

Segurança e 

Gravador 

17.190,00 Concluído/Entregue 

4 Dispensa Gêneros 

Alimentícios- 

Agricultura 

Familiar 

19.272,30 Em execução 

5 Dispensa Aquisição de 

materiais e 

equipamento para 

execução do edital 

de 

pesquisa para 

enfrentamento da 

covid-19 

13.650,90 Concluído/Entregue 

6 Dispensa EPIs serviço 

médico e de 

enfermagem- 

COVID-19 

9.368,09 Em execução 

7 Dispensa Locação caminhão 

munck para 

6.750,00 Concluído/Executado 
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subsidiar poda 

arvores 

8 Dispensa Aquisição de 

Reagentes para 

laboratórios 

- Processo Iniciado 

9 Dispensa Software de 

confecção de 

horário 

1.620,00 Em execução 

10 Dispensa Serviço de 

manutenção de 

Impressoras, 

copiadoras e 

scanners 

- Processo 

Iniciado/Planejamento da 

Contratação/Elaboração 

ETP 

11 Dispensa Gerenciamento de 

passam terrestre 

- Não iniciado 

12 Dispensa Sistema de 

Exaustão para 

Refeitório 

- Não Iniciado 

13 Dispensa Serviço de carga 

de oxigênio 

hospitalar 

- Não Iniciado 

14 Dispensa Recarga de 

Extintores 

- Cancelado/ Devido 

aquisição de extintores 

com validade de 5 anos 

15 Dispensa Contratação de 

Serviço Gráfico 

- Iniciado/Solicitação de 

cotação 

16 Dispensa Bicicletário - Iniciado/ Planejamento da 

Contratação/ ETP em 

elaboração 

17 Inexigibilidade Licenciamento 

anual de veículos 

221,84 Concluído 

18 Inexigibilidade Participação do 

servidor em evento 

de capacitação 

2.380,00 Em Execução 

19 Pregão Aquisição de 

material elétrico 

hidráulico e 

extintores 

81.591,23 Em Execução 

20 Pregão Aquisição de 

materiais didáticos 

e pedagógicos e 

esportivos 

100.723,49 Em Execução 

21 Pregão Aquisição de - Andamento 
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Equipamentos 

22 Tomada de 

Preços 

Obra de construção 

do almoxarifado 

250.091,76 Em Execução 

23 Participação Licenças de 

softwares do 

Pacote Adobe 

Creative Cloud 

VIP 

5.658,00 Em Execução 

24 Participação Aquisição de 

Notebooks 

158.706,00 Em Execução 

Total Geral  754.773,61  

Fonte: Próprio autor. 

 

Pontos fortes 

 Equipe técnica capacitada e integrada; 

 Trabalho em equipe; 

  Liderança  

  Sinergia 

 Apoio da alta gestão 

 

Pontos fracos 

 Adaptação ao trabalho remoto; 

 Quantidade de servidores técnicos (auxiliar em administração e assistente em 

administração), reduzida para atender à demanda da Entidade; 

Ameaças 

 Pandemia do coronavírus, a qual ocasionou a suspensão das atividades presenciais do 

Campus; 

 

Oportunidades 

 Aproveitar a sobra de orçamento decorrente da economia de energia, água, telefone, 

combustível, diárias, passagens e outras despesas (devido à suspensão das atividades 

presenciais), para solicitação de remanejamento de orçamento de custeio para 

investimento, a fim adquirir equipamentos necessários para equipar os laboratórios do 

IFBA, bem como construir o almoxarifado do Campus, que atualmente está adaptado 

em salas de aula. 
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 Outrossim, considerando que não há circulação de pessoas no Campus, e a sobra de 

orçamento, realizar manutenções prediais preventivas e corretivas. 

 Uso de tecnologia (WhatsApp, reuniões web, chamadas de vídeo) para comunicar em 

tempo hábil com os servidores, tanto do Campus quanto Reitoria e Campi ligados a 

mesma. 

 

2.4.2.4.1 Desempenho Orçamentário 

 

Para custear as despesas do Campus, bem como atender demanda necessária, a fim de 

contemplar os objetivos de toda a Instituição, inicialmente de acordo com A Lei nº 013808 de 

15/01/2019, que aprovou o orçamento do governo federal, estimando a receita e fixando as 

despesas para o exercício de 2020, que por sua vez considera para o IFBA CAMPUS 

EUNÁPOLIS o montante de 4.372.823,84 (Quatro milhões, trezentos e setenta e dois mil, 

oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro Centavos), Sendo 3.211.288,52 (três milhões 

duzentos e onze mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) para despesas 

de custeio (funcionamento do Instituto) e 1.151.535,32 (Um milhão cento e cinquenta e um 

mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos) para despesas do PAE 

(Assistência ao Educando).  

No entanto a proposta de liberação de limites de custeio para 2020, considera o corte 

orçamentário de 3,33%, foi de R$ 2.943.335,79 (dois milhões novecentos e quarenta e três 

trezentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos). Segue abaixo o  quadro 

evidenciando a provisão de crédito recebido, para cobrir as despesas do IFBA/Campus 

Eunápolis no exercício 2020 incluindo: crédito específico para merenda escolar (PNAE), 

crédito para investimento (oriundo de emenda parlamentar), crédito para custeio, crédito 

recebido específico para projetos para o enfrentamento da pandemia e crédito da assistência 

estudantil. 

 

Quadro 8. Provisão Recebida Campus Eunápolis- Dotação geral  

UG Executora Ação Governo 
Plano de 

Trabalho 
Fonte Recursos Detalhada 

PROVISÃO 

RECEBIDA 

158410 

INST. FED. DA 

BAHIA/CAMPUS 

EUNAPOLIS 

00PI 

APOIO 

ÀALIMENTACAO 

ESCOLAR NA 

EDUCACAO BASICA 

(PNAE) 

12306501100P

I0001 

011315

0072 

QUOTA FEDERAL DO 

SALARIO-

EDUCACAO-FNDE 

64.214,00  
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20RG 

REESTRUTURACAO 

E MODERNIZACAO 

DAS INSTITUICOES 

DA REDE FEDER 

12363501220R

G2053 

8188000

000 

RECURSOS 

FINANCEIROS DE 

LIVRE APLICACAO 

150.000,00  

20RL 

FUNCIONAMENTO 

DAS INSTITUICOES 

DA REDE FEDERAL 

DE EDUCACAO P 

12363501220R

L0029 

810000

0000 

RECURSOS 

PRIMÁRIOS DE 

LIVRE APLICACÃO 

1.673.426,49  

814400

0000 

TÍTULOS DE 

RESPONSABILIDE 

.DO TESOURO 

NACIONAL 

1.199.909,00  

21C0 

ENFRENTAMENTO 

DA EMERGENCIA DE 

SAÚDE PÚBLICA DE 

IMPORTÂNCIA 

12122501321C

06500 

010091

5082 

DESCENTRALIZACÃ

O  

O EXTERNA - 

SETEC/MEC 

20.641,00  

2994 

ASSISTÊNCIA AOS 

ESTUDANTES DAS 

INSTITUICÕES 

FEDERAIS DE EDUC 

123635012299

40029 

010000

0000 

RECURSOS 

PRIMÁRIOS DE 

LIVRE APLICACÃO 

678.421,46  

014400

0000 

TÍTULOS DE 

RESPONSABILIDE 

.DO TESOURO 

NACIONAL 

453.621,61  

(A) TOTAL CRÉDITO RECEBIDO PNAE 64.214,00  

(B)TOTAL CRÉDITO RECEBIDO PARA INVESTIMENTO (EMENDA PARLAMENTAR) 150.000,00  

( C) TOTAL CRÉDITO RECEBIDO CUSTEIO  2.873.335,49  

(D) TOTAL CRÉDITO RECEBIDO ESPECÍFICO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 20.641,00  

(E) TOTAL CRÉDITO RECEBIDO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 1.132.043,07  

TOTAL CRÉDITO GERAL RECEBIDO (A + B + C + D + E) 4.240.233,56  

Fonte: Tesouro. 

 

O Quadro acima evidencia a demonstração do crédito recebido pelo Campus 

Eunápolis posição maio a agosto/2020, refletindo a princípio o crédito disponível para custear 

as despesas, tendo por base o cenário normal de atividades do Campus. No entanto, a partir de 

19/03/2020 as atividades presenciais foram suspensas devido à pandemia do Coronavírus.  

As atividades administrativas continuaram de forma remota, no início com 

dificuldades porque não estávamos preparados, mas no decorrer do tempo, foi-se adaptando, 

dando andamento ao cronograma de licitação (tendo por base os itens constantes no plano 

anual de contratações), bem como aproveitando a sobra de orçamento decorrente da 

suspensão das atividades, para remanejamento de crédito para investimento, manutenções 

prediais e aquisição de material necessário para os laboratórios. No item 4 do presente 

relatório, é detalhado a execução orçamentária. 
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2.4.2.4.2 Aspectos Normativos, Legais e Jurídicos  

Considerando a competência da Diretoria Administrativa disposta no Regimento 

Interno, em que esta possui como papel primordial acompanhar as atividades e políticas de 

planejamento, administração, gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Campus, é 

cediço que além do conhecimento necessário em práticas de gestão, o arcabouço de 

legislações e instrumentos normativos a serem acompanhados é extenso, tanto pela Diretoria 

Administrativa, quanto aos departamentos ligados a mesma, além de acompanhar a LDO, 

LOA  podemos destacar: 

 

 Constituição Federal de 1988;  

 Lei nº 8.666/93 – Lei de licitações e Contratos; 

 Lei n. 13.243/2016 – Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação  

 Lei nº 4.320/64 – Normas Gerais de Direito Financeiro 

 Lei nº 8.112/90  - Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

 Lei n. 10.520/2002 – Modalidade de Pregão;  

 Decreto 10.024/2019 - Regulamenta a licitação, Pregão Eletrônico 

 Instrução Normativa nº. 05/2017; 03/2017; 08/2018 – Que tratam sobre regime de contratação 

de serviços sob regime execução indireta, fiscalização de contratos e outros; 

 IN 01/2019- Trata do Plano Anual de Contratações; 

 Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000- Lei de Responsabilidade Fiscal; 

  Lei Complementar nº 123, de 14 dezembro de 2006- Lei do Simples Nacional; 

 Instrução Normativa n. 63 de 2010 – TCU; 

 Instrução Normativa Conjunta CGU/MP n. 01 de 10 de maio de 2016- Controle Interno, 

Gestão de Riscos e Governança; 

 Decreto n. 9.203, de 22 de novembro de 2017 - Dispõe sobre a política de governança na 

Administração Pública; 

 Portaria n. 1.163 de 20 de março de 2019 - Institui a estrutura de governança relativa à Gestão 

de Riscos e ao Programa de Integridade da Controladoria-Geral da União; 

 Decreto nº 5.992/2006- Trata de diárias e passagens; 

 Decreto n. 7.724 de 2012, que regulamentou a Lei de Acesso à Informação;  

 IN nº 40 de maio de 2020- ETP digital; 

 IN nº 02 de dezembro de 2016- Ordem cronológica de pagamento no âmbito dos SISG 

 Guia de Transparência Ativa da União; 

 Decreto nº 93782 de 1986- Dispõe sobre Inscrição Restos a Pagar; 

 IN  RFB nº 1234 de 11 de janeiro de 2012- Retenção de Tributos na Administração Pública; 

 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público- MCASP 8ª Edição; 

 Manual Técnico de Orçamento-  MTO 2020; 

 Guia Nacional de Licitações Sustentáveis; 

 Decreto nº 9.373/2018- Desfazimento de bens; 

 Decreto nº 9.991/19- Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas; 

 IN  RFB nº 971/2009- Normas Gerais Tributação Previdenciária; 

 Plano de Desenvolvimento Institucional 

 Plano de Metas Institucional 

 Regimento Interno do IFBA/Campus Eunápolis 
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2.4.2.4.3 Investimentos, Manutenção e Modernização  

 

O Campus Eunápolis possui uma área de extensão de 50.000 m², sendo 11.728 m² de 

área edificada, 6.600 de área urbanizada até o final de 2020, e 31.672 m² de área verde, 

gramados e outros. O Campus Eunápolis é antigo, possui algumas edificações com quase 30 

anos, 18 blocos de edificação/construção, além de uma extensa área verde, conforme 

evidenciado no quadro abaixo: 

 

Quadro 9: Demonstrativo área IFBA Campus Eunápolis até dez/20. 
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Fonte: Próprio autor. 

 

 Diante do quadro demonstrativo da estrutura física do Campus Eunápolis, é cediço a 

necessidade de uma manutenção predial, em muitos casos corretiva e preventiva. Pensando no 

planejamento e trabalho preventivo, foi designada em 2019, comissão permanente de 

manutenção predial, composta por servidores técnicos, das diversas áreas: engenharia, 

segurança do trabalho, administrativa, a fim de que fosse elaborado o Plano de Manutenção 

Predial do Campus, a ideia é que com base nesse plano, sejam realizadas e planejadas as 

manutenções preventivas, definindo prioridades através de mapeamento de riscos, bem como 

seja realizado diagnóstico das necessidades como: projeto de incêndios, cronograma de 

manutenções, análise de hidrantes, extintores, análise estrutural, outros. Em 2020, os trabalhos 

da comissão evoluíram, no entanto, devido à pandemia, e considerando que muitas análises 

precisam ser realizadas de forma presencial, ainda não fora concluído os trabalhos da 

comissão. 

Por outro lado, devido à suspensão das atividades presenciais em 2020, e a economia de 

orçamento, várias manutenções, reparos, modernização, investimentos, melhorias foram 

realizados no Exercício, deixando o IFBA para o retorno das atividades presenciais, mais 

aconchegante, seguro e acolhedor. 

 O Campus soube utilizar a ameaça (suspensão das atividades presenciais decorrente da 

COVID-19) e transformar em oportunidade, investindo no Campus, tendo como premissa, o 
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planejamento estratégico, olhando sempre para as metas inseridas no PMI e as demandas 

constantes no PAC. 

 

2.4.2.4.3.1 Investimentos 
  

Desde 2019 o Campus Eunápolis não recebe crédito orçamentário na categoria 

econômica (despesas de capital- recurso utilizado para aquisição de material permanente, 

obras), o orçamento recebido pelo Campus é somente na categoria econômica (custeio), ou 

seja, só recebemos crédito para custear as despesas de manutenção básica.  

Por outro lado, a Direção Geral, através de diálogo e em busca de crédito suplementar, 

conseguiu para 2020, o valor de R$ 150.000,00 (ação 20RG- Investimento), através de 

Emenda Parlamentar do Deputado Federal Ronaldo Carleto, para ser utilizado na aquisição de 

material permanente. 

Além do valor citado anteriormente, tendo por base as economias oriundas da suspensão 

das atividades presenciais como: redução de despesas por demanda ( energia, água, telefone, 

reprografia, diárias, passagens, combustível, outros), bem como economias com contratos 

continuados de cessão de mão de obra indireta ( férias coletivas, não utilização de alguns 

postos de serviços através do trabalho remoto ou presencial); foi possível solicitar a troca de 

mais R$ 439.000,00 de recurso de custeio para recurso de capital.  

Com o crédito de investimento da emenda parlamentar, acrescido do crédito de 

investimento remanejado de custeio para capital, realizamos vários investimentos e melhorias 

no Campus, conforme destaque abaixo: 

 

 Aquisição de veículo; 

 Aquisição de camas hospitalares; 

 Aquisição de extintores de incêndio com duração de até 5 anos; 

 Aquisição de purificadores de água; 

 Aquisição de câmeras de segurança e gravadores; 

 Aquisição de bomba hidráulica; 

 Aquisição de aparelhos de medição para enfrentamento da COVID; 

 Aquisição de 42 notebook para modernização dos laboratórios de informática; 

 Aquisição de material esportivo; 

 Aquisição de jogos/brinquedos educativos; 

 Aquisição de manequim para laboratório enfermagem; 

 Aquisição de Totem para enfrentamento da COVID; 

 Obra- Construção do Almoxarifado; 
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Segue abaixo imagens de alguns materiais adquiridos que já foram entregues e se 

encontram nas dependências do IFBA: 

 

Figura 6. Aquisição Veículo Air Cross. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

Figura 7. Aquisição de 2 camas hospitalares 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 8. Manequim Masculino. 

 Fonte: Próprio autor. 

 

 

Figura 9. Totem Display. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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2.4.2.4.3.2 Manutenção e Modernização  

 

Devido à extensão da estrutura física do Campus Eunápolis, há evidência acerca da 

necessidade de manutenções periódicas, por outro lado, pensando no estado normal das 

atividades, tendo por base o orçamento anual, o valor que é destinado para as manutenções, é 

muito pouco, já que as despesas de manutenção básica (limpeza, vigilância, apoio 

administrativo, manutenção predial contínua, energia, água, telefone...) representam boa parte 

do orçamento, sem contar que ainda tem as despesas básicas para atender ao ensino e 

administração. Portanto, com a suspensão das atividades presenciais, e a sobra de orçamento 

de custeio, foi possível realizar várias manutenções preventivas, adquirir materiais para 

manutenção, melhorar as dependências do IFBA, os espaços de convivências. 

 Adquirimos materiais elétricos, hidráulicos e vários materiais essenciais que foram 

utilizados para: 

 

 Reparos na rede elétrica; 

 Início separação de quadro de distribuição elétrica do bloco administrativo; 

 Manutenção de ventiladores; 

 Ampliação de iluminação na área de ambientação e percolado; 

 Permutação dos laboratórios de rede e laboratórios de computação; 

 Mudança e reparo nas caixas de forças; 

 Construção e finalização do percolado; 

 Revitalização e ampliação do muro do Campus; 

 Pintura e reforma em áreas prediais danificadas; 

 Coberturas com toldos em áreas de vivências e para proteger os usuários contra chuva 

e sol até as dependências do IFBA; 

 Dedetização do Campus; 

 Poda das árvores; 

 Limpeza e higienização das calhas dos prédios; 

 Criação de tubulação para evacuação de água empossada; 

 Pinturas nas salas e diversas áreas do Campus; 

 Adequação do canteiro de obras e baias; 

 Troca do Telhado de alguns blocos que receberão a ampliação fotovoltaica do 

Campus; 

 Troca dos extintores com recarga anual, para extintores com durabilidade de até 5 

anos; 

 Instalação de ares-condicionados: 1 de 24.000Btus no refeitório parte inferior, 3 de 

12.000Btus no refeitório parte inferior, 2 de 24.000Btus no refeitório parte superior, 1 

de 12.000Btus na sala da revista Pindorama, 1 de 24.000Btus na sala de reuniões, 1 de 

24.000Btus na sala de vídeo conferência ,1 de 24.000Btus na sala de desenho ,1.de 

24.000Btus no Laboratório IV de Informática; 

 Instalação de Persianas; 
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Várias manutenções foram realizadas utilizando o contrato continuado de Manutenção 

Predial com empresa terceirizada de forma contínua (solicitando materiais junto a empresa 

para utilização pelos terceirizados – artificies e eletricista), foram adquiridos vários materiais 

elétricos e hidráulicos, através de Pregão direcionado a área de manutenção; bem como 

realização de serviços necessários específicos, pelo serviço eventual junto a empresa 

terceirizada. Segue abaixo algumas imagens dos resultados alcançados: 

Figura 10. Construção Percolado 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 11. Percolado pronto. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

Figura 12. Retirada telhado bloco 8 para recebimento ampliação energia fotovoltaica. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 13. Colocação concreto Telhado bloco 8. 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Troca de Telhado bloco 8 para ampliação fotovoltaica. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 89 

 

 

Figura 15. Poda das árvores do IFBA 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

Figura 16.  Instalação de toldo. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 17. Instalação Toldo passarela. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 18. Instalação Toldo até a entrada do Campus. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 19. Instalação Toldo Anfiteatro (concha acústica). 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 20. Fechamento Laboratório Engenharia e Edificações 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 21. Instalação de portões e tela isolando toda área de aula prática - Engenharia e Edificações. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 22 Construção baia. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 23. Mantas nos telhados e troca de telha. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 
Figura 24.- Limpeza das calhas 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 25. Instalação Toldo Arquibancada Campo Society (1). 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Toldo Arquibancada (2) 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 27. Instalação de ar-condicionado parte inferior Refeitório 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

Figura 28. Instalação ar parte interna refeitório 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 29. Continuação Instalação ar parte Interna Refeitório. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 
Figura 30. Instalação ar-condicionado parte superior Refeitório 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 31. Instalação ar-condicionado sala Revista Pindorama 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

Figura 32. Instalação ar-condicionado Sala de Desenho. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 33. Instalação ar-condicionado Laboratório IV de Informática. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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2.4.2.4.4  Aspectos Institucionais e Governança Organizacional  
 

 

No início de 2020, começaram a ser realizadas atividades de governança no Campus 

Eunápolis, através de projetos com base no gerenciamento de riscos, objetivando implementar 

programas, tarefas e rotinas para garantir a conformidade das atividades, com finalidade de 

obter o progresso de ações, garantindo assim a eficiência administrativa, de modo que foi 

possível avaliar o desempenho e aprender com as tarefas estabelecidas no plano de metas. 

Para tanto, utilizamos ferramentas de gestão tais como: Matriz GUT; Matriz 5w2h; Mapa de 

riscos; Mapa de calor; Método Kaban; Relatórios e Análises Gráficas. Essas ferramentas 

foram utilizadas inicialmente pelo Departamento de Orçamento, Finanças e Contabilidade, 

posteriormente pela Diretoria Administrativa e pelo Departamento Administrativo. Foram 

essenciais para focar nos processos/problemas levantados no mapeamento de riscos, a fim de 

realizar ações para mitigação dos mesmos.  

Paralelo ao gerenciamento de riscos, no ano de 2020 foi dado ênfase ao planejamento. 

É cediço que o planejamento eficiente dos recursos públicos é de grande valia , quando se tem 

o propósito de cumprir a missão, visão e valores institucionais, principalmente quando o 

orçamento é escasso, considerando que o Campus Eunápolis é  bastante extenso no que se 

refere a estrutura física, o que consequentemente se faz necessário um valor relevante do 

orçamento para custear as despesas de manutenção básica, de caráter continuado como: 

serviço de vigilância, serviço de limpeza e conservação, serviço de apoio administrativo, 

manutenção predial, energia elétrica, água, telefonia e outros. Consequentemente, é preciso 

muito planejamento, para que o orçamento disponível, após dedução das despesas de 

manutenção básica, seja alocado nas áreas fins da Instituição, principalmente com foco no 

Ensino, Pesquisa e Extensão.  

Pensando na importância da análise técnica, no devido processo legal, e atendimento 

dos dispositivos legais e na boa governança, o Campus já mantinha todo cuidado na adoção 

da segregação de função, mas em 2020, analisou todos os agentes designados como 

fiscais/gestores de contratos, agentes incluídos no rol de responsáveis, dispensando aqueles 

que havia impedimento, de acordo com a segregação de função. 

O trabalho em equipe e liderança fez toda a diferença no Exercício de 2020, mesmo 

com um número reduzido de servidores ligados a área administrativa, foi possível executar 

praticamente todo o orçamento recebido para custear as despesas do Campus de forma 

eficiente e efetiva.  
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O apoio estratégico, motivacional, bem como operacional da Direção Geral, foi 

imprescindível para a Gestão exitosa e otimização dos recursos em 2020. 

 

2.4.2.4.5 Infraestrutura Física, Tecnológica e Necessidade de Pessoal  

 

2.4.2.4.5.1 Infraestrutura Física 

 

Conforme já evidenciado anteriormente, o Campus Eunápolis possui edificações 

antigas, é extenso (50.000 m²), e quase 19.000 m² de área construída/edificada. No exercício 

de 2020 foi possível realizar várias manutenções preventivas e corretivas, conforme 

evidenciado no item 2.4.2.4.3.2 -Manutenção e Modernização, mas ainda é necessário a 

conclusão do Plano de Manutenção Predial, para que a Gestão possa trabalhar de forma 

preventiva, tendo por base os apontamentos realizados e mitigando os riscos físicos e 

estruturais. 

No que se refere ao valor contábil que evidencia toda infraestrutura física, 

principalmente no valor dos bens imóveis ( que inclui todas as construções/obras  que já 

foram concluídas- 2011 a 2017), mas que não foram realizados os procedimentos necessários 

para transferência desses saldos para a conta contábil Imóveis de Uso Educacional, a saber: 

construção de pavilhão de aula e cobertura da quadra poliesportiva, construção garagem e 

estacionamento , construção do campo Society e construção do pavilhão de aulas, laboratório 

e biblioteca. Per si evidencia que o ativo (valor da infraestrutura física) está subavaliado, uma 

vez que não está evidenciado ainda no Registro de imóveis no Spiunet (bens de uso 

educacional).  

Diante o exposto, fica como desafio para os próximos exercícios, a regularização dos 

bens imóveis do IFBA/ Campus Eunápolis, que também é um problema do IFBA com um 

todo, a regularização dos bens imóveis, a fim de que o valor da Infraestrutura física/imóveis, 

reflita de forma fidedigna o valor no Sistema de Patrimônio da União. 

 

2.4.2.4.5.2 Infraestrutura Tecnológica 

 

Para dar suporte a toda infraestrutura tecnológica, o Campus Eunápolis conta com uma 

equipe composta por: 2 Analistas de TI, 2 Técnico em TI, e 1 tecnólogo em sistemas (no 

momento se encontra em colaboração técnica com IFBaiano). 
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Os desafios para o setor de T.I não só no IFBA, mas em todo o país, começaram antes 

mesmo da pandemia, pois a crise financeira e política que assolam o país vem causando um 

derretimento no valor do real ante as moedas estrangeiras, principalmente o dólar, o que tem 

causado uma escalada no preço de equipamentos e serviços de tecnologia. Isso impossibilitou 

a aquisição de equipamentos indispensáveis para a execução do planejamento realizado para o 

ano de 2020. 

 Alinhado à política de gestão da direção geral, ainda no ano de 2019, o setor de T.I 

definiu sete grandes metas para o ano de 2020, as quais contemplam: 

 

2.4.2.4.5.2.1 Metas definidas para 2020 do setor de TI 

 

Migração dos laboratórios de informática:  

 

A mudança física dos laboratórios de informática do campus foi uma sugestão do 

professor Fábio Xavier e tem como objetivos: 

 Facilitar à localização, pois todos os laboratórios ficam concentrados no mesmo bloco; 

 Simplificar a segurança patrimonial; 

 Melhor dimensionamento da rede elétrica, pois os laboratórios poderão contam uma 

estrutura elétrica exclusiva; 

 Economia, já que em um segundo momento essa mudança visa a migração do sistema 

de refrigeração atual que conta com um aparelho de ar condicionado em cada sala para 

um sistema central; 

 

Ampliação da rede sem fio: 

 

 Atualmente a rede sem fio atinge cerca de 99% da área construída do Campus, porém 

como a quantidade de roteadores é inferior a necessária para uma cobertura dessa 

magnitude, existem pontos cegos e pontos com baixa qualidade de sinal, problemas 

esses que só podem ser sanados com a aquisição de mais roteadores;  

 

Disponibilização de rede de dados na portaria: 

 

 Cabos de rede comuns podem transmitir dados a uma distância máxima de 100 metros 

sem que haja nenhum amplificador de sinal no caminho, sendo que a qualidade da 
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transmissão diminui à medida que o comprimento do cabo se aproxima desse valor. 

Considerando que a distância entre o amplificador localizado no do bloco de 

edificações e a portaria supera esse limite, sempre tivemos dificuldade em fornecer um 

enlace de dados de qualidade para a portaria. A solução adotada até então, foi levar a 

rede de dados até um amplificador localizado na quadra e de lá até a portaria. Porém 

mesmo a distância entre o bloco de edificações e a quadra fica muito próximo a esse 

limite, de forma que a qualidade do link é insuficiente diante da demanda. A solução 

definitiva consiste em migrar a rede atual para um enlace de fibra ótica, a qual permite 

cobrir grandes distância sem perda de qualidade no link. 

 

Atualização no sistema de vigilância: 

 

 Tendo em vista que o circuito de vigilância utilizado pelo campus não é adequado ao 

tamanho de área que se pretende monitorar, faz-se necessário uma atualização no 

sistema como um todo, de forma a se utilizar equipamentos que sejam adequados ao 

tipo de serviço que se pretende prestar. 

 

Auditoria em Segurança da informação: 

 

 No corpo técnico de T.I do campus não existe ninguém com formação específica ou 

conhecimentos avançados em segurança da informação. Dessa forma, acreditamos que 

seja necessária a contratação de uma consultoria que possa nos demonstrar onde 

estamos e aonde devemos chegar no tocante a segurança de informação. 

 

Manutenção nas Impressoras: 

 

 As impressoras utilizadas no campus foram adquiridas no ano de 2012 e desde então 

vem funcionando sem passar por uma manutenção profunda, que vise a substituição 

dos componentes que apresentem desgaste natural decorrente do uso. Dessa forma, 

torna-se necessário a contratação de uma empresa que realize a manutenção nesses 

equipamentos. 
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Manutenção nos nobreaks 

 

 Por cerca de dois anos, o datacenter do campus vem funcionando sem uma fonte de 

energia interrupta, pois as baterias de nossos nobreaks já haviam ultrapassado seu 

tempo de vida útil. Com a chegada das baterias adquiridas em 2019 foi possível 

realizar a devida manutenção em nossos nobreaks e a troca dos componentes 

defeituosos e dessa forma, hoje nosso datacenter possui tolerância razoável a quedas 

de energia. 

 

Dificuldades 

 As dificuldades encontradas na execução das atividades citadas acima, passam pela 

alta do dólar, suspensão das atividades presenciais por conta da pandemia, alta demanda de 

suporte por parte dos usuários e mudança de prioridades no setor, de forma que o foco passou 

a ser a implantação de serviços e recursos que permitam as atividades dos servidores e alunos. 

 

2.4.2.4.5.2.2 Resultados TI em 2020 de acordo com metas estabelecidas 

Migração dos laboratórios de informática: 

 

 Atividade parcialmente prejudicada pela suspensão das atividades presenciais do 

campus e pela dificuldade em adquirir cabos de rede devido à alta do dólar (item do 

pregão ficou deserto); foi realizado a migração de um laboratório, restando os cabos 

para a migração de mais um laboratório. Por outro lado, o Campus já tem planejado a 

aquisição dos cabos para conclusão da migração. 

 

Ampliação da rede sem fio: 

 

 Mesmo dispondo de recurso financeiro não foi possível adquirir os roteadores, pois 

devido à alta do dólar nenhuma das empresas contatadas teve interesse em fornecer os 

equipamentos via adesão; 

 

Disponibilização de rede de dados na portaria: 

 

 A falta de know how da equipe de T.I do campus em redes de fibra ótica e suspensão 

das atividades presenciais impossibilitou a realização dessa atividade; 
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Atualização no sistema de vigilância: 

 

 Foi realizada a aquisição de cerca de metade dos equipamentos necessários para a 

disponibilização de um sistema de vigilância adequado às necessidades do campus; 

 Mesmo dispondo de recursos financeiros não foi possível adquirir o restante dos 

equipamentos pois devido à alta do dólar nenhuma das empresas contatadas teve 

interesse em fornecer os equipamentos via adesão; 

 A suspensão das atividades presenciais dificultou a instalação desses equipamentos de 

forma que a atividade está parcialmente implementada; 

 

Auditoria em Segurança da informação: 

 

 O corte de orçamento por parte do governo fez com que essa atividade fosse adiada 

para um momento futuro; 

 

Manutenção nas Impressoras: 

 

 A dificuldade em mensurar os valores e descrever a contratação em si 

impossibilitaram a execução dessa atividade no ano de 2020, no entanto foi aberto 

processo para contratação e a comissão de planejamento conseguiu concluir o Estudo 

Técnico Preliminar no final de 2020, ficando a contratação para 2021. 

 

2.4.2.4.5.2.3 Melhorias e Oportunidades 

 

Apesar das dificuldades apresentadas pela situação atípica vivida no ano de 2020, 

conseguimos aproveitar a suspensão das atividades presenciais para realização de melhorias, 

que vem sendo adiadas ano após ano, devido à impossibilidade de uma longa interrupção 

desses serviços no Campus. Dentre essas atividades podemos citar: 

 

Atualização no sistema de telefonia digital VOIP 

 

 O software responsável pelo controle da telefonia digital do campus havia sido 

descontinuado desde 2015 e desde então não recebia atualizações para melhoria o 

segurança. Com a interrupção das atividades presenciais no campus foi possível para o 

serviço de telefonia por cerca de três semanas  realizar a atualização do sistema para 
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sua versão mais nova, permitindo dessa forma uma melhor qualidade nas ligações e 

estabilidade do sistema como um todo. 

 

Manutenção nos Nobreaks 

 

 Apesar de termos os materiais necessários, a manutenção nos nobreaks ocasionaria 

desligar toda a infraestrutura de T.I do campus por cerca de três dias, o que impactaria 

de forma negativa as atividades do campus. A suspensão das atividades presenciais 

possibilitou realizar essa tarefa com o mínimo de impacto nas atividades dos outros 

setores. 

 

Atualização no serviço de virtualização 

 

 De forma a melhorar a utilização dos recursos de T.I do campus, estamos realizando 

uma atualização nos serviços de virtualização do campus, de forma que seja possível 

aproveitar ao máximo os recursos disponibilizados pelos equipamentos de nosso 

datacenter. A realização dessa atividade exige longas e constantes pausas nos 

servidores de dados, o que prejudicaria o bom funcionamento do campus caso as 

atividades não estivessem suspensas. 

 

Esperamos que ao longo de 2021 possamos concluir todas as tarefas previamente 

planejadas e assim, voltar as atividades presenciais com uma melhora significativa nos 

serviços de TIC oferecidos à comunidade do campus. 

 

2.4.2.4.5.3 Necessidade de Pessoal 

 

Em 2020 o IFBA Campus Eunápolis contava com cerca de 90 professores efetivos, 14 

professores substitutos, 49 técnicos administrativos. Todo acompanhamento ligado a área de 

gestão de pessoas no Campus é realizado pela Gerência de Gestão de Pessoas no Campus 

(GGP), que conta com o apoio de duas assistentes em administração. Abaixo é evidenciado o 

modelo de dimensionamento de cargos técnicos administrativos em educação. O Campus 

Eunápolis se enquadra na tabela de dimensionamento 90/60, conforme evidenciado abaixo: 
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Tabela 15. Dimensionamento técnicos administrativo Campus Eunápolis 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A partir da análise do quadro acima, observa-se que o Campus Eunápolis, de acordo 

com a tabela de dimensionamento do MEC, poderá ter até 60 técnicos administrativos, 

atualmente o Campus conta com 49 técnicos, ainda há alguns cargos vagos por vacância, 

como o de administrador e técnico em eletrônica, o Campus também não conta mais com o 

cargo de técnico administrativo na especialidade de Assistente Social e o técnico em 

laboratório de química. 

 É cediço que não é permitido a figura do técnico administrativo substituto, e não há 

previsão de concurso, consequentemente, à medida que a Instituição vai se desenvolvendo, 

que o número de alunos e cursos também é ampliado, surge a necessidade de técnicos 

administrativos, principalmente (assistente em administração e auxiliar em administração), 

que são os servidores que realizam as diversas atividades essenciais para a consecução dos 

objetivos da Instituição. Cumpre salientar, que muitos TAE, também executam atividades 
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específicas que exigem a segregação de função, ou seja, não podem ser acumuladas com 

outras atividades, por impedimento legal.  

Atualmente o IFBA/Campus Eunápolis só possui 13 Assistente em Administração, 

mas que é o teto permitido pelo dimensionamento e 4 Auxiliar em Administração, exercendo 

suas atividades nas áreas e setores, conforme abaixo: 

 

Quadro 10: TAE Assistentes em Administração e Auxiliar em Administração e áreas de atividade. 

Assistente em 

Administração 

Auxiliar em 

Administração 

Área de 

lotação/atividade 

Necessidade de 

Pessoal( Assistente 

ou auxiliar 

administrativo 

1  DG 1 

1 1 DA 1 

  DAP 1 

3  DOF  

3 2 DEPAD 2 

  DEMAG 1 

 1 DEPAE 1 

3  CORES 1 

2  GGP  

13 4 TOTAL 8 

Fonte: Próprio autor. 

 

Das necessidades apontadas no quadro acima, podemos destacar o déficit de pessoal, 

em áreas estratégicas da Instituição, que consequentemente causam um acúmulo de trabalho e 

atividades, nos servidores lotados nos setores destacados acima, bem como ainda há setores 

que não possuem assistente ou auxiliar, tampouco há funções disponíveis para designar outros 

servidores, com cargos específicos, para suprir a demanda do Campus.  

Destacamos algumas atividades que precisam de servidores para serem realizadas: 
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 Assessorar a diretoria Administrativa; 

 Auxiliar a chefia de gabinete; 

 Exercer atividades administrativas no DEMAG; 

 Setor de compras e licitação (atualmente os pregoeiros acumulam essa atividade); 

 Auxiliar nas atividades da CORES bem como Protocolo; 

 Auxiliar nas atividades administrativas no DEPAE; 

 Auxiliar as coordenações ligadas a área acadêmica em atividades administrativas; 

 Atividades de controle interno; 

 

2.4.2.4.6 Recursos Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais  

 

2.4.2.4.6.1 Recursos Orçamentários 

 

O IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS não dispõe de previsão de orçamento da receita, 

desse modo o instituto recebe Sub- repasses aprovados pela Reitoria com base nas despesas 

liquidadas, vale ressaltar que também são arrecadados por meio de GRU ingressos 

provenientes de aluguel da cantina e serviços administrativos, aos quais no exercício em 

referência, foi equivalente a 2.815,82 (Dois mil oitocentos e quinze reais e oitenta e dois 

centavos), registrado de forma adequada e tempestiva pela contabilidade. O valor da 

arrecadação, referente ao aluguel da cantina foi bem inferior ao previsto, por outro lado a 

suspensão das atividades presenciais influenciaram na arrecadação. 

 

ARRECADAÇÃO 

No Período 

2.815,82 

 

Para custear as despesas do Campus, bem como suprir demanda necessária para 

atender aos objetivos de toda a Instituição, inicialmente de acordo com a Lei nº 013808 de 

15/01/2019, que aprovou o orçamento do governo federal, estimando a receita e fixando as 

despesas para o exercício de 2020, contemplando para o IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS o 

montante de 4.372.823,84 (Quatro milhões, trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte e 

três reais e oitenta e quatro Centavos).  

Sendo 3.211.288,52 (três milhões duzentos e onze mil duzentos e oitenta e oito reais e 

cinquenta e dois centavos) para despesas de custeio (funcionamento do instituto) e 

1.151.535,32 (Um milhão cento e cinquenta e um mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta 



P á g i n a  | 108 

 

 

e dois centavos) para despesas do PAE (Assistência ao Educando). No entanto a proposta de 

liberação de limites de custeio para 2020, considerando o corte orçamentário de 3,33%, foi de 

R$ 2.943.335,79 (dois milhões novecentos e quarenta e três trezentos e trinta e cinco reais e 

setenta e nove centavos).  

Do orçamento recebido em 2020 pelo Campus Eunápolis, o saldo líquido de empenhos 

emitidos no exercício em análise, totalizou 4.071.130,13 (Quatro milhões setenta e um mil 

cento e trinta Reais e treze centavos), conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 16: Empenhos emitidos em 2020. 

Tipo No Período 

522920101 = EMISSAO DE EMPENHOS  2.641.631,23 

522920102 = EMISSAO DE REFORCO  2.614.361,89 

522920104 = ANULAÇÃO DE EMPENHOS  734.862,99 

TOTAL LÍQUÍDO  4.071.130,13 

Fonte: Próprio autor. 
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Quadro 11. Execução Crédito Orçamentário 2020, por natureza de despesa 

     PTRES           FONTE   

NATUREZA 

  PLANO INTERNO                               DESCRIÇÃO        

UTILIZADO 

171023 8100000000 449000 L20RGP4150R OBRAS - EUNÁPOLIS 250.091,76 

171023 8100000000 449000 L20RGP6050R INVESTIMENTO - EUNÁPOLIS                      

19.269,60 

171024 8100000000 339000 L20RLP0150R GESTÃO EUNÁPOLIS 1.241.706,28 11211222122222 

189730 8144000000 339000 L20RLP0150R GESTÃO EUNÁPOLIS REGRA DE OURO 1.174.928,07 

189730 8144000000 339018 L2319P2150R PROEX 1.633,33 

171025 0100000000 339000 L2994P9950R ASSISTÊNCIA ALMOXARIFADO SOCIAL 27.867,20 

171026 0100000000 339000 L2994P2350R ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 42.320,00 

186391 0100000000 339000 L2994P2350R ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL COVID 657.780,00 

189731 0144000000 339000 L2994P2350R ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 334.218,07 

191585 0144000000 339000 L2994P2350R ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL COVID 97.800,00 

177620 8188000000 449000 L20RGP1550R EMENDA PARLAMENTAR 140.334,62 

186290 0100915082 339018 LPP09P0103N TED 9952 6.180,00 

186290 0100915082 339030 LPP09P0103N TED 9952 8.832,90 

186290 0100915082 339039 LPP09P0103N TED 9952 0,00 

186290 0100915082 449052 LPP02P0125N TED 9952 3.955,00 

      169949 0113150072 339032 CFF53M9601N FNDE 64.213,30 

TOTAL    

4.071.130,13 

Execução pela Reitoria 

     PTRES           FONTE   

NATUREZA 

  PLANO INTERNO                               DESCRIÇÃO        

UTILIZADO 
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189730 8144000000 339000 L20RLP0150R GESTÃO EUNÁPOLIS REGRA DE OURO 22.861,93 

189730 8144000000 449052 L20RLP0150R GESTÃO EUNÁPOLIS REGRA DE OURO                            

94.706,00 

189730 8144000000 449052 L20RLP0150R GESTÃO EUNÁPOLIS REGRA DE OURO 64.000,08 

TOTAL 181.568,01 

TOTAL GERAL 4.252.698,14 

 

Fonte: Próprio autor. 
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DIÁRIAS 

 

No exercício em curso, o valor gasto com diárias, foi realizado antes da suspensão das 

atividades presenciais ocorridas em março de 2020, conforme total abaixo: 

 

 
 

Total despesas com diárias 

2.900,50 

 

 

2.4.2.4.6.2 Recursos Financeiros 

 

Os saldos de recursos financeiros recebidos no Exercício de 2020 pelo Campus 

Eunápolis, através de repasse, estão apresentados em conta única, encontram-se registrados na 

conta 1.1.1.1.2.20.01 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACÃO DE PGTO - OFSS. 

 

Tabela 17. Recursos financeiros recebido por conta corrente 

Conta 

Corrente 

Valor 

Débito 

Valor Crédito Movimento  Saldo  

01000000004

00 

 714.020,00  714.020,00 0,00 0,00 

01009150823

50 

 21.869,10  21.869,10 0,00 0,00 

01009151734

99 

 3.212,34  3.212,34 0,00 0,00 

01120000004

00 

 1.267,48  1.267,48 0,00 0,00 

01131500724

99 

 31.062,57  31.062,57 0,00 0,00 

01180339074

99 

 412,42  412,42 0,00 0,00 

01440000004

00 

 438.605,39  438.605,39 0,00 0,00 

01900000009

87 

 9.250,53  9.250,53 0,00 0,00 

01909800009

90 

 37.635,77  37.635,77 0,00 0,00 

02500264274

00 

 2.815,82  2.815,82 0,00 0,00 

81000000004

00 

 
1.499.079,8

4 

 1.499.079,84 0,00 0,00 

81080000004

00 

 31.488,88  31.488,88 0,00 0,00 

81440000004

00 

 458.380,55  458.380,55 0,00 0,00 

81880000004

05 

 124.931,20  124.931,20 0,00 0,00 

To

tal 

            

3.374.031,89 

  3.374.031,89        0,00        0,00 

Fonte: Próprio autor. 

 

2.4.2.4.6.3 Recursos Patrimoniais 

 

 

Bens Móveis 
 

O IFBA- Campus Eunápolis, para controle dos bens móveis patrimoniais, utiliza o 

sistema SISPAT, que é o sistema de controle de bens utilizado pelo IFBA como um todo. No 

entanto, o IFBA está em período de implantação do SIADS, e o Campus Eunápolis iniciou em 
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2019 o inventário geral, a fim de conciliar os bens do SISPAT com o contábil, bem como a 

realização de contagem física e diagnóstico dos bens móveis. De acordo com dados 

constantes no SIAFI, segue abaixo, tabela com evidência dos valores constantes dos bens 

móveis do IFBA- Campus: 

 

Tabela 18. Valor bens móveis saldo contábil Inicial versus saldo final 

 

Saldo Inicial 

(R$) 

R$  

Saldo Atual 

(R$) 
               Incorporação 

No Período  

 

6.045.103,48 

                      344.718,62  

 

  6.425.599,10 

 

                        Baixa 

                  17.615,00 

47.600,00 
   Fonte: Próprio autor. 

                 
 

Tabela 19. Valor bens móveis por conta contábil. 

Saldo - R$ 

(Conta Contábil)

123110101 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 551.093,97

123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 28.061,56

123110103 EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP 586.172,71

123110104 APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES 49.679,89

123110105 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 34.194,16

123110106 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 46.000,00

123110107 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 111.948,98

123110109 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 36.947,73

123110112
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS 

P/AUTOMOVEIS
1.323,00

123110113 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS 1.650,00

123110121 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 7.392,00

123110125 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS 324.214,70

123110201 EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC 1.423.062,65

123110301 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 301.120,75

123110302 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 1.332,11

123110303 MOBILIARIO EM GERAL 1.178.475,87

123110402 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 227.451,93

123110405 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 243.566,45

123110501 VEICULOS EM GERAL 198,00

123110503 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1.190.201,85

123119910 MATERIAL DE USO DURADOURO 77.641,39

123119999 OUTROS BENS MOVEIS 3.869,40

6.425.599,10

158410

INST. FED. DA 

BAHIA/CAMPUS 

EUNAPOLIS

Total

UG Executora Conta Contábil Exercício

 

Fonte: Próprio autor. 
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Almoxarifado 
 

 

Os materiais de consumo estocados no almoxarifado para atender as demandas do 

IFBA, encontram-se depositados em local apropriado, onde são austeramente controlados 

por data de entrada e saída, custo, saldo anterior, saldo atual. O IFBA- Campus Eunápolis 

ainda não tem um sistema específico de controle de estoque, o controle ainda é realizado por 

planilha de Excel. Está em implantação também o SIADS, sistema já adquirido pela 

Reitoria, no entanto ainda não foi descentralizado aos Campi. O Campus Eunápolis aguarda 

a descentralização e autorização da Reitoria para utilização do Sistema. Já está com o 

estoque conciliado com a Contabilidade, restando a análise de alguns materiais que 

encontram estocados (do antigo CEFET) que não transitaram pelo almoxarifado 

contabilmente, no qual há processo específico no SEI, a fim de analisar se o material será 

incorporado contabilmente e ser incluso no SIADS. 

 

Tabela 20: Saldo almoxarifado por conta contábil 

Conta 

Corrente
Descrição

Saldo - R$ 

(Conta 

Contábil)

07 Gêneros Alimentação 2.170,90

09 Material Farmacológico 8.861,26

11 Material Quimico 94,28

12
Material de Coudelaria ou de uso

zootécncio
1.517,43

14 Material educativo e esportivo 7.790,83

16 Material de expediente 91.294,97

17 Material de processamento de dados 5.824,40

21 Material de copa e cozinha 28.502,85

22 Material de limpeza 1.676,98

23 Uniformes, tecidos e aviamentos 90,00

24
Material p. manut. de bens imóveis e

instalações
19.279,71

26 Material elétrico e eletrônico 37.622,96

28 Material de proteção e segurança 3.358,08

35 Material laboratorial 486,06

36 Material hospitalar 9.514,53

50 Bandeiras, flâmulas e  insignias 201,00

218.286,24Total

158410

INST. FED. DA 

BAHIA/CAMPUS 

EUNAPOLIS

2020
115610

100

 MATERIAIS 

DE 

CONSUMO

UG Executora Conta Contábil Exercício

 

 Fonte: Próprio autor. 

 

No exercício de 2020, considerando a sobra de crédito orçamentário oriundo das 

economias decorrente das despesas com contratos continuados, a Gestão, investiu em 

aquisições de materiais de consumo essenciais para o bom andamento da Instituição, bem 
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como materiais para atender a demanda das diversas coordenações constantes no Plano 

Anual de Contratação, como: 

 

 Aquisição de materiais para enfrentamento da pandemia da COVID (álcool 

gel, dispense para colocar nas salas de aulas e laboratórios, máscaras 

descartáveis para o curso de enfermagem, máscara N95 e PFF2, luvas 

descartáveis, toucas, máscaras de tecidos para os servidores e discentes, e 

outros; 

 Material de expediente; 

 Gêneros alimentícios; 

 Material hidráulico e elétrico e de manutenção predial básica, para realização 

manutenções preventivas e corretivas, aproveitando o momento em que não 

há circulação de pessoas no Campus; 

 Jogos educativos e material para melhor acessibilidade; 

 Material esportivo; 

 Material para o almoxarifado social; 

 

Alguns materiais já foram entregues em 2020, outros foram empenhados no final do 

exercício, previsão de entrega em 2021. Segue abaixo registro que evidencia os dispêndios 

com material de consumo, que já foram entregues e incorporado em 2020, totalizando: 

                  
MATERIAIS DE CONSUMO 

 

 

Saldo Inicial (R$ ) 

  

Saldo Atual (R$ )                            Incorporação 

 

 

157.054,60 

                     104.126,25  

 

218.286,24 

 

                     Baixa 

o                        42.894,61 

125.979,26 
 

Dos materiais incorporados em 2020, ou seja, que já foram entregues e já se 

encontram no Campus, segue abaixo algumas imagens: 
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Figura 34. Álcool 70- líquido e gel 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 35. Máscaras descartáveis e PFF2- para área da saúde e curso enfermagem.  

Fonte: Próprio autor. 

 

 

 



P á g i n a  | 116 
 

 

 

Figura 36.  Material para manutenção geral. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 37. Material pedagógico e esportivo. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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2.4.2.4.7 Da Accountability (Prestação de Contas) 

 

O principal meio de prestação de contas utilizado pelo Campus é o site Institucional, 

onde são evidenciadas: notícias, chamamentos públicos, licitações e outros. 

O Campus realiza a publicação bimestral da execução de despesa no site institucional, 

na parte de acesso à informação, a fim de garantir a transparência do gasto da Instituição, de 

forma detalhada, evidenciando os dados essenciais como: empenho, número de processo, 

fornecedor, natureza de despesas, mostrando de forma simples e objetiva, para melhor 

entendimento por todos os usuários. 

Além da publicação das despesas, é realizado as publicações legais inerentes à 

licitação e contratos. No entanto, é necessário a melhoria das divulgações das informações das 

licitações e contratos de forma tempestiva. Pensando nessa premissa, foi designada uma 

comissão especial para desenvolver ferramenta gerencial para divulgação, de forma a 

evidenciar tempestivamente as licitações e contratos realizados, a fim de atender ao disposto 

no Guia de Transparência Ativa da União, incialmente pelas publicações referentes as 

licitações e contratos, e posteriormente com foco nas outras publicações constantes no Guia. 

 

2.4.2.4.8 Planejamento para o período de 2020 a 2024 

 

Para construção e elaboração do PDI 2020-2024 do IFBA, que tem como objetivo 

traçar os eixos estratégicos, objetivos e metas que irão nortear as ações do IFBA no período 

supracitado, o Campus Eunápolis designou comissão especial  ( composta pela Alta Gestão, 

representantes TAE e docentes) para levantamento dos dados e informações a serem 

repassados a Reitoria, trabalhando de forma efetiva, e manteve a participação efetiva de toda a 

comunidade acadêmica, disponibilizando pesquisas e formulários para identificação dos 

eixos, objetivos e metas que constam no PDI aprovado pelo CONSUP. 

Outra ferramenta de planejamento utilizada pelo Campus em 2020 e que foi primordial 

para a boa execução orçamentária em 2020 e que terá reflexos nos exercícios seguintes, é o 

Plano Anual de Contratações. Já no PAC 2020 (incluído e enviado ao ME em 2019), todas as 

demandas incluídas foram evidenciadas, tendo por base o valor estimado de orçamento do 

Campus e alguns itens referente ao orçamento extra.   

Na esteira, considerando que para o PAC 2021, as demandas já foram inseridas no 

sistema em 2020, foi possível fazer uma análise dos dois planejamentos, definindo o 

cronograma de licitação, já olhando para os dois planos, bem como incluir e organizar objetos 

múltiplos em um só processo de aquisição. 
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Por derradeiro, tendo por base o PAC, é possível fazer uma análise efetiva do que foi 

adquirido, do que será adquirido com base no PAC 2021 e o que a área técnica de licitações e 

contratos consegue absorver de processos, já planejando e remanejando itens para 

contratações futuras por ordem de prioridades. 

 

2.4.2.4.9  Das atividades de Gestão do Orçamento, Finanças e Contabilidade 

 

O Departamento de Orçamento e Finanças (DOF) no uso de suas atribuições, com 

fundamento no art. 59 da Resolução Nº 167 do CONSUP, aprovada em 30/09/2014, 

exerce atividades de coordenação, acompanhamento, avaliação e aprimoramento das 

finanças institucionais, compatibilizando-a com as Diretrizes Orçamentárias. Assessorando 

a Diretoria Administrativa do Campus em todos os assuntos relacionados com a 

programação do orçamento; além de avaliar constante e sistematicamente os convênios, 

contratos e condições operacionais do IFBA, visando à ampliação da eficiência de seus 

serviços e produtividade, a redução efetiva de seus custos de operação, a fim de elaborar 

conjuntamente com os setores estratégicos a proposta orçamentária do Instituto, anual e 

plurianual, assessorando a Diretoria Geral do Campus na elaboração do relatório anual e 

outros documentos sobre a administração do Instituto; com fins na elaboração da prestação 

de contas mensal e anual. 

Constituem ainda partes integrantes do DOF com base nos Artigos. 60, 61 e 62. A 

execução Orçamentária, Financeira e Contábil. A primeira tem como atribuição, 

coordenar à execução orçamentária do Campus, emitindo Notas de Empenho, Reforços e 

Anulações conforme processos previamente licitados e/ou dispensados além de 

supervisionar e acompanhar a execução das atividades orçamentárias. A execução 

Financeira constitui em coordenar as atividades financeiras do campus, executando as 

liquidações e pagamentos das despesas conforme legislação, supervisionando e 

acompanhando a execução das atividades inerentes à área financeira. Por fim, a 

execução contábil deve supervisionar e acompanhar as atividades produzindo operações de 

contabilidade analítica dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; 

com intuito de analisar a conformidade diária e de suporte documental à vista da 

documentação, que deu origem aos registros; além de registrar a conformidade Contábil, 

considerando a análise da conformidade diária e de suporte. 
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O Departamento de Orçamento, finanças e Contabilidade, possui uma equipe técnica, 

capacitada, é composto por :1 contadora, 1 técnico em contabilidade e 3 Assistentes em 

Administração. 

As atividades inerentes ao departamento, segundo o regimento interno, conforme 

citado anteriormente e a fim de atender ao Princípio da Segregação de funções, é subdividido 

em três áreas: coordenação de execução orçamentária, coordenação de execução financeira, e 

coordenação de execução contábil. Embora no regimento esteja disposto por diferentes 

designações de nome e funções, os setores estão no mesmo nível hierárquico, mas tem essa 

designação para atender as gratificações ideais à época da criação do regimento e, atualmente, 

já que mesmo o Campus não dispondo de funções suficientes para as corretas atribuições, é 

cediço a importância de evidenciar.  

Todo lançamento registrado no SIAFI, seja através de emissão de empenhos, 

liquidações e pagamentos, geram o movimento diário, em que consta todo suporte 

documental para análise da contabilidade. No exercício de 2020 foi examinado pelo setor 

de contabilidade e, posteriormente, encaminhado para o registro de conformidade de 

gestão, o total de 202 pastas contendo movimentos diários (onde são evidenciados todos os 

registros de atos e fatos que geram reflexo contábil) sendo registrado no sistema, conforme 

tabela abaixo : 

 

Tabela 21. Quantidade de movimentos diários e registros  

  

Tipo de processo/registro movimento Quantidade 

Sem restrições 141 

Com restrições 01 

Sem registro de conformidade de gestão 60 

Total documentos gerados 202 

Fonte: Próprio autor. 

 

Em um cenário normal, todos documentos que constam nos movimentos, devem ser 

numerados, arquivados em boa ordem e assinados pelos responsáveis pela conformidade de 

gestão e pelo conformista contábil, para posterior apreciação dos órgãos de controle. Diante 

do cenário atual, no qual ocorreu a suspensão das atividades presencia is, 

decorrente da pandemia do COVID-19, excepcionalmente, toda análise 
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documental foi realizada através dos documentos constantes nos processos 

eletrônicos (SEI).  

Desse modo verificou-se que os documentos atendem as exigências legais. Cumpre-

nos destacar, o acompanhamento efetivo por parte deste setor nas atividades da 

administração e utilização dos recursos públicos, antes da realização e pagamento das 

despesas, não se limitando à análise posterior dos documentos que compõem a prestação 

de contas do exercício em referência. 

 

Tabela 22: Quantidade de documentos gerados em 2020  

Documentos Gerados Quantidade 

Empenhos 194 

Reforços de empenhos 56 

Anulações de empenhos 67 

Notas/faturas/auxílios liquidados 459 

Notas/faturas/auxílios pagos 457 

Total documentos gerados 1.233 

Fonte: Próprio autor. 

 

A Gestão do Departamento de Orçamento, Finanças e Contabilidade mantém uma 

postura administrativa eficiente com vistas a execução das tarefas pertinentes ao setor, além 

dos sistemas utilizados pelo setor para análise dos dados como SIAFI, Tesouro Gerencial, 

realiza controle gerencial através de ferramenta de gestão elaborada pelo próprio 

Gestor/responsável pelo departamento, na qual fornece em tempo hábil: controle das 

atividades executadas no DOF e cumprimento dos prazos de retenções de tributos, conciliação 

e tempestividade na análise das informações, emissão de relatórios gerenciais como: relação 

de notas fiscais/faturas a pagar por ordem de liquidação, relatório de saldo de pedido 

financeiro a solicitar mensalmente, relatório de saldo de contratos, controle orçamentário e 

financeiro, relação de fornecedores, bem como auxilia a Administração no acompanhamento 

dos prazos e vigência de contratos, evidências e apontamentos quanto  ao controle pós 

compras, entre outros controles que auxiliam na mitigação de riscos. 

O setor, também, foi pioneiro na realização de atividades de governança no serviço 

público, no Campus Eunápolis, através de criação de projetos com base no gerenciamento de 

riscos, iniciados em dezembro de 2019, implementando programas, tarefas e rotinas para 

garantir a conformidade das atividades, obtendo progresso de ações, garantindo assim a 



P á g i n a  | 121 
 

 

eficiência administrativa, de modo que foi possível ampliar a capacidade de avaliar o 

desempenho e aprender com as tarefas estabelecidas no plano de metas. Para tanto utilizamos 

ferramentas de gestão tais como: Matriz GUT; Matriz 5w2h; Mapa de riscos; Mapa de calor; 

Método Kaban; Relatórios e Análises Gráficas. Como resultado das ações investidas temos o 

relatório:   

 

Tabela 23. Tabela de metas ano 2020. 

Metas Executadas em 2020 Metas em: não iniciadas ou em execução 

Organização das pastas de movimentos 

diários com local adequado e regra de 

arquivamento. 

Mapear processos e procedimentos, 

utilizando a ferramenta Bizagi. 

Alertas na busca de duplicidades indevidas 

no acúmulo de bolsa 

Mapear subitem nos processos para 

empenho 

Alerta de NFs dos processos continuados – 

Controle Gerencial 

Desenvolver um novo Controle Gerencial  

Melhora no registro de lançamentos de 

contratos no SIAFI 

Estabelecer parâmetros para retenção de 

INSS, ISS e DIVS 

Planilha de Pesquisa e Extensão - Folha de 

pagamento 

 

Definir procedimento no lançamento de 

prioridade de pagamento e 

recurso - Controle Gerencial Interno 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A fim de subsidiar a gestão na tomada de decisão, bem como maior controle das 

operações, a contabilidade gera relatório trimestral de acompanhamento dos restos a pagar, 

anexa em processo próprio e encaminha à Diretoria administrativa, para que os fiscais/agentes 

responsáveis monitorem a entrega dos materiais e saldo inscritos, reduzindo de forma 

relevante o saldo de empenhos inscritos em restos a pagar. Em 2020 houve uma redução 

acentuada dos restos a pagar inscritos.  

Como medida de mitigação de riscos, é realizado um acompanhamento efetivo pelo 

departamento / gestor financeiro junto aos fiscais de contratos de serviços com cessão de mão 

de obra indireta, de forma que as notas fiscais sejam devidamente incluídas nos processos 

com o devido ateste, de forma tempestiva, a fim de evitar a incidência de juros. 

Outro controle realizado pelo departamento/contabilidade, é atualização dos agentes 

no rol de responsáveis, onde há um processo SEI, em que todas as portarias de designação de 
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atividades ou funções, que devam ser incluídas no rol de responsáveis, são anexadas pelo 

Gabinete e enviadas à contabilidade para atualização no SIAFI. 

Atendendo as boas práticas administrativas, ao guia de transparência ativa da união e a 

accountability, é publicado bimestralmente, no site institucional, relatório da execução das 

despesas, evidenciando de forma objetiva, através de relatório emitido pelo tesouro gerencial, 

relatório com as seguintes informações: ação governo, número empenho, processo, 

favorecido, fonte de recurso, natureza da despesa detalhada, valor, e o status em que se 

encontra a despesa, se foi empenhada, liquidada e paga. Outra publicação, trata da divulgação 

das demonstrações financeiras e contábeis. 

Outrossim, este setor visa estabelecer metas, através de um modelo de gestão pautado 

em ações estratégicas que considere aspectos como transparência e envolvimento dos 

colaboradores, com o intuito de executar, monitorar e avaliar a estratégia, analisando os 

principais indicadores e o desempenho da organização. 

 

 2.4.2.4.10 Das atividades de Administração  

 

O Departamento de Planejamento e Administração (DEPAD) no uso de suas 

atribuições, com fundamento no art. 63 da Resolução Nº 167 do CONSUP, aprovada em 

30/09/2014, exerce atividades de coordenação, supervisão,  acompanhamento, avaliação 

e aprimoramento dos procedimentos administrativos ligados contratos, planejamento, 

compras, patrimônio e almoxarifado, convênios e outros. Assessorando a Diretoria 

Administrativa do Campus em todos os assuntos relacionados com a Administração, o 

planejamento, a programação do orçamento e a organização administrativa do Campus 

Eunápolis. 

Constituem ainda partes integrantes do DEPAD com base nos Artigos 64 a 71: a 

coordenação de planejamento, a coordenação de compras com apoio de cadastrador SICAF 

e Pregoeiros, a coordenação de almoxarifado, a coordenação de patrimônio e a coordenação 

de gestão e fiscalização de contratos. A primeira tem como atribuição, coordenar,  

a v a l i a r  e  a c o m p an h a r  o  P l a n o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  i n s t i t u c i o n a l  

( P D I )  n a  a b r a n g ê n c i a  d o  C a m p u s ,  o  p l a n o  d e  m e t a s  i n s t i t u c i o n a l  

( P M I)  e  o  p l a n o  a n u a l  d e  c o n t r a t a ç õ e s  ( PA C ) .  A coordenação de compras 

tem como atribuição coordenar as atividades ligadas as compras no Campus, elaborar e 

formalizar processos administrativos, receber e instruir processos de licitações. A 
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coordenação de compras conta também com o apoio do cadastrador no SICAF, que realiza a 

atualização dos cadastros dos fornecedores no sistema, também com o pregoeiro, que 

realiza atividades determinadas conforme legislação vigente, como: elaborar edital, operar o 

publicar, receber as propostas, entre outras.  A coordenação de almoxarifado examina, 

recebe e confere os materiais recebidos, bem como realiza todo o controle dos materiais 

estocados e atendimento de requisições dos mesmos, bem como emite relatórios mensais a 

serem conciliados com a contabilidade.  

A coordenação de patrimônio recebe, registra e controla os bens móveis patrimoniais, 

emite relatório mensal para conciliação junto a contabilidade, bem como procede ao 

registro dos bens imóveis no SPIUNET.  A coordenação de gestão e fiscalização de 

contratos, ou coordenação de contratos, atua inicialmente na elaboração dos contratos, 

realiza acompanhamento dos contratos no que se refere a vigência, e orientações iniciais 

aos gestores/fiscais, instruindo processos afetos a repactuação, alteração, dentre outras, e 

também realiza acompanhamento de alguns contratos em que há cessão de mão de obra 

indireta. 

O Departamento de administração e planejamento possui uma equipe técnica, 

capacitada, é composto por: 3 assistentes em administração, 2 auxiliares em administração, 1 

técnico em secretariado, o departamento contava com 1 administrador, mas houve vacância do 

cargo. 

As atividades inerentes ao departamento, segundo o regimento interno, conforme 

citado anteriormente, e a fim de atender ao Princípio da Segregação de funções, é subdividido 

em cinco áreas: coordenação de planejamento, coordenação de compras, coordenação de 

contratos, coordenação de almoxarifado e coordenação de planejamento. Embora no 

regimento esteja disposto por diferentes designações de nome e funções, os setores estão no 

mesmo nível hierárquico, mas tem essa designação para atender as gratificações ideais à 

época da criação do regimento e atualmente, já que mesmo o Campus não dispondo de 

funções suficientes para as corretas atribuições, é cediço a importância de evidenciar. 

O ano de 2020 foi um ano atípico, devido a suspensão das atividades presenciais, no 

entanto as atividades ligadas ao departamento administrativo, não sofreram grande impacto, já 

que a equipe conseguiu executar as atividades, de forma efetiva, através do trabalho remoto.  

O setor de planejamento, realizou um trabalho eficiente de acompanhamento das 

metas e do plano anual de contratações, procurando dialogar com as coordenações pelos 

diferentes meios de comunicação, seja por e-mail, processos SEI, mensagens por WhatsApp. 
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O setor de contratos realizou desde a suspensão das atividades, diálogo com as 

empresas terceirizadas, através de orientação aos fiscais/responsáveis, preservando sempre a 

segurança dos agentes que trabalhavam no Campus e principalmente a responsabilidade com 

o recurso público. Sempre prezando por consultas aos órgãos de assessoramento, a fim de 

realizar, da forma correta todas as ações durante a suspensão das atividades. O setor também 

utilizou, dos meios de comunicação, para orientar e divulgar aos fiscais/gestores dos contratos 

do Campus, capacitações sobre assuntos correlatos ao efetivo acompanhamento dos contratos, 

bem como participou de comissões de planejamento da contratação com o objetivo de 

elaboração de estudo técnico preliminar. 

O setor de compras, continuou de forma efetiva, através de trabalho remoto, a dar 

andamento ao cronograma de licitações, pré-definido no final do exercício de 2019, tendo por 

base as demandas constantes no Plano Anual de Contratações. O setor, possui apenas dois 

servidores, que realizam cumulativamente atividades ligadas as diversas modalidades de 

licitações e compra direta, bem como, ambos são também pregoeiros. Em meio as diversas 

atividades exercidas pelo setor, que envolve conhecimento específico, responsabilidades 

específicas, além de realizarem todo suporte e orientação aos requisitantes, conseguiram de 

forma efetiva, realizarem as contratações em 2020, através do trabalho remoto, conforme 

relação de contratações realizadas destacamos abaixo:  

 

Tabela 24: Contratações diretas/licitações iniciadas e concluídas/empenhadas em 2020 

Ordem Modalidade Objeto Situação 

1 Adesão Aquisição Veículo Oficial Concluído/Entregue 

2 Adesão Cama hospitalar Concluído/Entregue 

3 Adesão Câmeras de Segurança e Gravador Concluído/Entregue 

4 Dispensa Gêneros Alimentícios- Agricultura 

Familiar 

Em execução 

5 Dispensa Aquisição de materiais e 

equipamento para execução do 

edital de 

pesquisa para enfrentamento da 

covid-19 

Concluído/Entregue 
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6 Dispensa EPIs serviço médico e de 

enfermagem- COVID-19 

Em execução 

7 Dispensa Locação caminhão munck para 

subsidiar poda arvores 

Concluído/Executado 

8 Dispensa Software de confecção de horário Em execução 

9 Inexigibilidade Licenciamento anual de veículos Concluído 

10 Inexigibilidade Participação do servidor em 

evento de capacitação 

Em Execução 

11 Pregão Aquisição de material elétrico 

hidráulico e extintores 

Em Execução 

12 Pregão Aquisição de materiais didáticos e 

pedagógicos e esportivos 

Em Execução 

13 Tomada de 

Preços 

Obra de construção do 

almoxarifado 

Em Execução 

14 Participação Licenças de softwares do Pacote 

Adobe Creative Cloud VIP 

Em Execução 

15 Participação Aquisição de Notebooks Em Execução 

 Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 25. Contratações diretas/licitações iniciadas em 2020 a concluir em 2021 ou a empenhar em 

2021 

Ordem Modalidade Objeto Situação 

1 Pregão Manequim bissexual  curso 

enfermagem 

Concluído/A empenhar 

2 Dispensa Gêneros Alimentícios- Agricultura 

Familiar 

Em execução 

3 Dispensa Aquisição de Reagentes para 

laboratórios 

Processo Iniciado 
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4 Dispensa Serviço de manutenção de 

Impressoras, copiadoras e scanners 

Processo 

Iniciado/Planejamento da 

Contratação/Elaboração 

ETP 

5 Dispensa Contratação de Serviço Gráfico Iniciado/Solicitação de 

cotação 

6 Dispensa Bicicletário Iniciado/ Planejamento da 

Contratação/ ETP em 

elaboração 

7 Pregão Aquisição de Equipamentos Andamento 

 Fonte: Próprio autor. 

 

  

Almoxarifado  

 

 O setor de almoxarifado manteve todo o acompanhamento do estoque, mesmo durante 

a suspensão das atividades, considerando que devido às atividades de contratações 

continuarem de forma efetiva, bem como o acompanhamento dos empenhos inscritos em 

restos a pagar. No exercício de 2020 foi crescente a entrega de materiais a serem estocados.  

Cumpre salientar também, que considerando o planejamento do Campus, para realização de 

manutenções preventivas e corretivas, aproveitando o período em que não havia circulação de 

pessoas, foi crescente a solicitação de requisição de material ligada à área de manutenção 

predial, bem como material elétrico para remanejamento dos laboratórios de informática. O 

setor, também, participou de comissões de planejamento da contratação. 

 O responsável pelo setor de patrimônio tem como atribuição receber, registrar e 

cadastrar os bens móveis e imóveis do campus; manter o controle de distribuição e 

localização dos bens móveis, entre outras atribuições. 

O exercício de 2020 para as atividades ligadas ao patrimônio, foram muitas 

desafiadoras, considerando que o Campus estava no período de conclusão do inventário de 

bens móveis, restando algumas conferências, conciliações, e que foram interrompidas pela 

suspensão das atividades presenciais. Por outro lado, foi acentuada a entrega de materiais 

permanentes, devido o acompanhamento dos empenhos inscritos em restos a pagar, bem 
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como o Campus ter aproveitado a sobra de orçamento para remanejamento de crédito de 

custeio para investimento, além da aquisição de materiais permanentes através de recurso 

oriundo de emenda parlamentar. Considerando a futura implantação do SIADS (Sistema 

Integrado de Administração e Serviços), o responsável pelo setor de patrimônio, participou de 

capacitações específicas na área, para subsidiar nos trabalhos que envolvem a implantação, 

bem como de comissões de planejamento da contratação. 

Como medida de transparência e publicidade, o departamento administrativo , através 

do setor de contratos, realiza a atualização dos contratos no SUAP para que possam ser 

acompanhados pelos usuários, por meio do site institucional; seguindo as orientações 

constantes na IN 01/2019, o PAC é publicado no site institucional, bem como suas 

atualizações; quanto as licitações realizadas pelo Campus, há uma comissão de adequação das 

divulgações no site, que está trabalhando para elaboração de ferramenta/controle gerencial, 

que a medida que o setor de compras alimente os dados inerentes à licitação, seguindo o Guia 

de Transparência Ativa da União, as informações sejam atualizadas e publicadas no site 

tempestivamente. Por outro lado, já em 2020, o setor já incluiu, no site, na parte de 

transparência, as informações sobre as licitações, com base no portal da transparência, bem 

como o passo a passo que orienta o usuário a pesquisar as licitações do Campus. 

O departamento administrativo, iniciou em 2020, com base nos projetos criados pelo 

DOF, realização de atividades de governança no Campus Eunápolis, voltadas para o setor 

administrativo, implementando de forma embrionária, apontamentos de metas e tarefas 

utilizando como base ferramentas de gestão tais como: Matriz GUT; Matriz 5w2h; Mapa de 

riscos; Mapa de calor; Método Kaban, relatórios e análises gráficas. Com a análise inicial do 

gerenciamento de riscos foi possível identificar problemas e possíveis soluções a serem 

implementadas inicialmente em 2020, conforme abaixo: 

 

Tabela 26. Metas 2020. 

Metas Iniciadas em  2020 Metas não iniciadas  em 2020 

Acompanhamento das contratações, 

principalmente contratos de escopo 

Promover capacitação de membros do setor 

de licitações e requisitantes na contratação 

de compras sustentáveis 

Definição dos procedimentos de sanções 

administrativas de contratados 

Mapear processos e procedimentos de 

contratações no bizagi 

Gestão dos processos e documentos 

eletrônicos 
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Promover a capacitação continuada de 

fiscais de contratos 

 

Promover a publicidade dos contratos e 

procedimentos administrativos de 

contratação 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

O setor já possui o mapeamento de processos de aquisições e serviços de forma geral, 

através de fluxograma, que é amplamente utilizado por todos os setores ligados a contratação.  

Paralelo a todas as atividades inerentes ao departamento, e considerando o déficit de 

pessoal no setor, uma vez que muitos servidores acumulam várias atribuições; principalmente 

o setor de compras, cujos servidores são pregoeiros e, também, executam atividades ligadas as 

compras como um todo e elaboração de procedimentos administrativos diversos, auxiliando 

em cotações/pesquisa de preços, considerando, também, o setor de contratos, que além das 

suas atribuições, realiza a gestão ou fiscalização de contratos que possuem cessão de mão de 

obra; o setor de almoxarifado acumula as atividades de controle de transporte,  é cediço que o 

setor conseguiu executar suas atividades em 2020 pautadas em processos com excelência, 

planejamento, equipe integrada, compromisso e efetividade, alcançando ótimos resultados. 

 

Desafios futuros  

 

 Devido a não haver ainda implantado no IFBA um sistema de patrimônio que realiza a 

depreciação em convergência com o SIAFI, e devido a convergência de muitos Campi, antigo 

CEFET para IFBA, muitos bens eram contabilmente registrados na Reitoria, iniciando em 

2015 uma conciliação conjunta dos bens móveis, um trabalho que envolveu todos os Campi, 

as contabilidades e patrimônios. Outrossim, ainda não há efetivamente um inventário de bens 

móveis, o Campus Eunápolis iniciou em 2019, uma comissão para fazer um levantamento dos 

bens móveis, conciliando os bens constantes no SISPAT (sistema de patrimônio utilizado), 

com o saldo constante no SIAFI e com os bens fisicamente no Campus. Essa comissão, que 

contou com a participação de vários servidores técnicos, concluiu o levantamento inicial no 

final de dezembro de 2019, sendo necessário uma análise e conciliação, agora com 

profissionais ligados as áreas técnicas e com a participação da contabilidade, no entanto, em 

fevereiro de 2020, a comissão já estava perto de concluir parte da contagem, com o advento 

da pandemia, os trabalhos foram interrompidos. Por outro lado, a Coordenação de Patrimônio 
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da Reitoria, propôs a contratação de empresa terceirizada para a realização e elaboração do 

inventário, o Campus Eunápolis empenhou o valor proporcional ao Campus, cuja previsão 

para realização do inventário é para o ano de 2021. 

 Paralelo ao desafio e problemática que envolve o inventário de bens móveis, há, 

também, a necessidade de diagnóstico dos bens imóveis do Campus, uma vez que há um 

saldo relevante de obras que estão registradas contabilmente como “obras em andamento”, 

mas que já foram concluídas, restando a realização de levantamento de documentação nos 

processos para regularização das mesmas no SPIUNET (Sistema de Gerenciamento dos 

Imóveis de Uso Especial da União). 

O Campus, ainda, não possui um setor específico de protocolo, no entanto para a 

correta adequação deste setor, seria necessário pelo menos o quantitativo de pelo menos 3 

servidores, ou contratação de terceirizados, considerando que como o Campus realiza suas 

atividades nos três turnos, seria preciso pelo menos um servidor por turno. Infelizmente o 

Campus não possui disponibilidade de servidor e nem orçamento para contratação de 

terceirizados. Por outro lado, a Gestão pretende implantar o protocolo junto a CORES, que é o 

único setor em que há servidor nos 3 turnos. 

O Campus ainda não aplica efetivamente a sustentabilidade nos requisitos de 

contratações, por outro lado, esse é um desafio que envolve não só o setor administrativo, 

bem como o IFBA como um todo, já que é preciso proporcionar capacitações, principalmente 

aos solicitantes/requisitantes, para que estes, ao formalizarem suas demandas, já incluam os 

requisitos de sustentabilidade. O setor de compras, tem se aprofundado neste tema, inclusive 

até tem observado nos estudos preliminares elaborados por comissões de planejamentos, 

pontos sobre os requisitos de sustentabilidade e nas orientações dos órgãos de 

assessoramento. Mas é imprescindível que todo solicitante busque solicitar e pensar em itens 

com critérios de sustentabilidade. 

O controle de almoxarifado é realizado através planilha de excell, o IFBA (Reitoria), 

já adquiriu sistema de controle, o SIADS, para todos os Campi, no entanto o sistema, a 

princípio, só está sendo utilizado na Reitoria, havia, portanto, uma previsão de implantação 

nos Campi em 2020, provavelmente sendo prejudicada por causa da suspensão das atividades 

presenciais. Por outro lado, já há processo SEI no Campus de realização de levantamento dos 

materiais que estão no estoque (do antigo CEFET), para serem analisados e incorporado ao 

estoque do IFBA/Eunápolis e solicitar a Reitoria a implantação do sistema, através de 

orientação e treinamento online.   
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2.4.2.4.11 Das atividades de Engenharia e Manutenção do Campus 

 

 O Departamento de manutenção do Campus Eunápolis (DEMAG) no uso de suas 

atribuições, com fundamento no art. 72 da Resolução Nº 167 do CONSUP, aprovada em 

30/09/2014, exerce atribuições de coordenação, supervisão de atividades ligadas a 

manutenção de bens móveis e imóveis, bem como guarda e atualizações das plantas da 

Instituição, entre outras dispostas no regimento. É composto pela coordenação de transportes 

e coordenação de Manutenção de infraestrutura e equipamentos.  

 A estrutura proposta anteriormente é a ideal, no entanto, o IFBA/ Campus Eunápolis 

ainda não possui a correta alocação do departamento de manutenção, o setor é composto por 

apenas um servidor, o técnico de segurança do trabalho que está como coordenador do setor. 

O Campus perdeu, através de vacância, um técnico de eletrônica, que também estava lotado 

no setor. Por outro lado, o setor conta com apoio de 3 terceirizados (2 artífices e 1 eletricista), 

que realizam as atividades de manutenção no Campus.  

 As atribuições inerentes à coordenação de transportes, são acumuladas, por servidor 

lotado no Departamento de Administração, que realiza todo acompanhamento da frota de 

veículos, através de controles de saída nas demandas oriundas da comunidade acadêmica e da 

área administrativa. O Campus possui uma frota composta por 6 veículos, conforme abaixo: 

 

Tabela 27. Veículos. 

Veículo Tipo Ano 

MA 8.5 T (URBANO) 24P MICRO ÔNIBUS 2009 

DUCATO CARGO LONGO  VAN 2010 

FIESTA SEDAN 1.6 8V FLEX 4P AUTOMÓVEL         2010 

L200 TRITON CAMIONETE 2010 

COMIL CAMPIONE R –B420R ÔNIBUS 2014 

AIRCROSS AUTOMÓVEL 2020 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Com a suspensão das atividades, e consequentemente, houve uma redução relevante 

de saída de veículos, fora realizada manutenções preventivas e corretivas nos veículos do 

Campus, principalmente na L200 que devido ser um carro bastante depreciado, devido o 
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tempo de uso, foi necessário realizar reparo no motor. O custo benefício foi avaliado, 

considerando que por ser o único veículo da frota da Instituição de carroceria, há uma 

demanda acentuada do mesmo, inclusive dentro do Campus, considerando a extensão, onde o 

mesmo é utilizado para transporte de bens, materiais, entre outros.  

 O Campus Eunápolis possui estrutura física antiga, é, portanto, extenso, possuindo 

área de 50.000m², o que per si evidencia a importância e acompanhamento e melhor 

redimensionamento do setor. 

 Mesmo em meio as dificuldades de pessoal no setor, no ano de 2020, o setor de 

manutenção realizou um acompanhamento de ações corretivas ligadas a manutenção predial, 

muitas que em estado normal de funcionamento da Instituição, restariam prejudicadas pela 

constante circulação de pessoas. Ao considerar, também, a aquisição de material elétrico, 

hidráulico e de manutenção predial, adquiridos através de processo licitatório do Campus, foi 

possível realizar várias manutenções preventivas. No item 2.4.2.4.3.2 – Manutenção e 

Modernização, constante no presente relatório de gestão, foi evidenciado detalhadamente e 

por imagens algumas manutenções realizadas em 2020. 

 

Desafios futuros 

 

 As manutenções realizadas pelo setor, na sua maioria, são realizadas de forma 

corretiva, quando o ideal serial a realização de manutenções preventivas, por outro lado, em 

2019 foi solicitada pela Diretoria Administrativa, a designação de comissão permanente, a fim 

de elaborar o Plano de Manutenção Predial Preventiva do Campus, a comissão em 2020 teve 

o andamento dos trabalhos prejudicados em decorrência da suspensão das atividades. No 

entanto a conclusão dos trabalhos dessa comissão será de grande valia, para que a Gestão 

possa identificar e planejar as manutenções com base nas evidências constantes no respectivo 

plano, bem como subsidiar o setor de manutenção na solicitação de material ou contratação 

específica para realização das manutenções. 

 O setor de manutenção, embora conforme regimento seja responsável pela guarda e 

atualização das plantas institucionais, não realiza esse acompanhamento e controle, per si 

evidencia a importância de ter mais servidores no setor para auxiliar nessas atividades, 

paralelo ao diagnóstico de bens imóveis do Campus, podendo organizar toda documentação 

essencial sobre infraestrutura do Campus. 
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 As solicitações de serviços ao setor de manutenção, são realizadas por e-mail ou pelo 

SEI, no entanto, o ideal seria que houvesse a solicitação de demandas através de chamados, 

ou sistema informatizado. 

 

3 PROGNÓSTICO 

 

3.1. Do apoio da estrutura de governança à capacidade da upc de gerar valor  

 

A Administração do Campus Eunápolis é exercida pela Direção Geral, que é um órgão 

executivo superior do Campus, no exercício da Diretoria Geral, o Diretor Geral possui 

atribuições definidas pelo Regimento Geral do IFBA. Dentre elas exercer a representação 

legal, zelar pelo cumprimento das leis e normas, das decisões legais superiores, bem como 

pelo bom desempenho das atividades Administrativas e Acadêmicas do Campus. 

A Direção Geral do Campus, além de realizar todo o acompanhamento estratégico 

disposto no regimento, participa efetivamente da Gestão administrativa operacional do 

Campus, sempre incentivando a capacitação dos servidores   em geral, acompanhando de 

perto a execução do orçamento, dialogando sempre com áreas estratégicas do Campus, bem 

como com a Reitoria, todas as ações têm como objetivo a consecução das metas e melhoria e 

qualidade do ensino.  

Paralelo ao apoio efetivo a Gestão administrativa, a Direção Geral realiza apoio 

efetivo a Gestão Acadêmica, sempre buscando e pensando em todas as possibilidades para 

que o IFBA atinja a sua missão de “Promover o desenvolvimento dos talentos humanos do 

IFBA, buscando estratégias de forma a contribuir para a satisfação pessoal e profissional, 

agregando valores à instituição”. 

Do ponto de vista organizacional e da estrutura de governança, é possível visualizar a 

organização da Instituição, a partir do organograma do Campus, evidenciado no item 2.1 do 

presente relatório que trata sobre a “Estrutura de Governança do Campus”. 

 A estrutura formal de hierarquização funcional, destacada no organograma do 

Campus, evidencia de que forma ocorrem os relacionamentos das diretorias executivas, bem 

como dos departamentos/setores e coordenações, além de evidenciar como as ações são 

coordenadas, a fim de que a instituição possa alcançar os seus objetivos. 

 Por outro lado, ainda é incipiente a elaboração de cadeia de valor do Campus de forma 

estruturada, de forma que o IFBA/Campus Eunápolis, ainda, não possui uma ferramenta de 
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gestão que possa identificar e agrupar os macroprocessos da Instituição como um todo, 

separando os processos finalísticos, estratégico e de sustentação. Por outro lado, o Campus 

iniciou em 2019 ações voltadas para implantação da Governança Pública, iniciada na área 

administrativa, mas ainda embrionária na área acadêmica, per si evidencia que após a 

evolução dessas ações em todas as áreas que compõem a estrutura organizacional da 

Instituição, será possível evidenciar e ser desenhada a cadeia de valor do Campus. Vale 

salientar, também, que o Congresso Regimental será de grande valia para consecução desse 

objetivo, já que o Regimento do IFBA não é explicito quanto a estrutura ideal de Governança 

e maior controle interno.  

 

Desafios futuros 

 

 Acompanhamento efetivo do subcomitê de governança, a fim de que possa discutir de 

forma planejada os macroprocessos da Instituição para elaboração estrutura da cadeia de 

valor. 

 

3.2 Das ações de gestão de riscos, oportunidades e perspectivas 
 

 

Considerando que o risco é inerente a todas as organizações que trabalham em busca 

de consecução dos seus objetivos, já que em toda administração há fatores internos e externos 

que podem tornar incerto o alcance dos mesmos. Tendo por base essa premissa, e 

considerando as capacitações realizadas pelo Campus Eunápolis, com foco na Governança e 

Gerenciamento de riscos, em parceria com a ENAP no final 2019, na qual buscou contemplar 

a participação do maior número de servidores, lotados nas diversas áreas estratégicas da 

Instituição, uma vez que o sucesso da gestão de riscos depende do envolvimento de todos. 

O Campus possui o subcomitê Interno de Governança, Integridade, Riscos e 

Controles, no âmbito do IFBA/ Campus Eunápolis, criado através da portaria nº 135/2019, 

formada pela alta Gestão, a fim de prover a criação e implementação da política de gestão de 

riscos no Campus, bem como solicitou a criação da unidade SEI CGRC.EUN para auxiliar o 

trabalho do Comitê e proporcionar maior transparência dos trabalhos. No entanto, o trabalho 

do Comitê tem sido embrionário, embora existam 

e ações de gerenciamento de riscos iniciadas na área administrativa, que 

consequentemente agrega ao Campus como um todo. 
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  Em 2020, o comitê não conseguiu efetivamente reunir, embora houve um diálogo das 

ações realizadas pelo DOF,DAP e DEPAD com a Direção Geral sobre os resultados 

alcançados. 

A cultura organizacional é extremamente importante para o sucesso da gestão de 

riscos, e a influência do fator humano, capacitado, foi de grande valia para o início da 

implantação da gestão de riscos no Campus Eunápolis no Exercício de 2020, a princípio na 

área administrativa e departamentos/setores ligados a mesma, sendo pioneiro o Departamento 

de Orçamento Finanças e Contabilidade, no qual elaborou ferramenta de controle, tendo por 

base as ferramentas de gestão conforme abaixo: 
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Quadro 12: Gestão de Projetos elaborado pelo DOF com base em ferramentas de gestão disponíveis e indicadas como boa governança. 

 

 
 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Quadro 13. Mapeamento de Riscos levantados pela Diretoria Administrativa 

 

Processo/problema Riscos Impacto x 

Probabilidade 

Tratamento Responsável Situação 

Falta de um plano de 

manutenção predial 

preventiva 

Aumento de custos, 

podendo gerar incidentes 

decorrentes de 

irregularidades que 

possam lesar a qualidade 

da edificação. 

 

Risco Alto

 

Solicitar a comissão 

permanente análise e 

estudo, a fim de elaborar o 

Plano de Manutenção 

Predial e definir prioridades 

e incluir PGC ou solicitar a 

terceirizada de manutenção 

 

DAP/DEMAG/ 

Comissão 

Manutenção Predial 

Permanente 

 

Em 

execução 

Conciliação entre os 

bens móveis 

registrados no sistema 

de patrimônio versus 

contábil versus bens 

fisicamente no 

Campus 

 

Ativo não refletir o 

patrimônio, falta de 

controle e possível 

responsabilização. 

 

Risco 

Moderado

 

Concluir Inventário, 

conciliar e separar bens por 

salas/setores e atribuir 

responsabilidades 

 

DAP/DEPAD/DOF 

 

Em 

execução 

O impacto do papel da 

fiscalização de 

contratos na efetiva 

entrega do objeto de 

licitação  

 

Não ocorrer a entrega 

efetiva do objeto, 

pagamentos indevidos e 

inscrição de empenhos 

em Restos a Pagar 

 

Risco Alto

  

Capacitar fiscais de forma 

contínua, criar 

procedimentos e 

orientações 

 

DEPAD Em 

Execução 
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Ferramentas de 

acompanhamento do 

PGC para auxílio da 

Gestão na tomada de 

decisão quanto ao 

levantamento de 

prioridades de 

contratação, tipo de 

licitação, descrição de 

itens e informações 

orçamentárias.  

 

Retrabalho no setor de 

compras e licitação, e 

contemplar somente 

alguns setores específicos  

 

Risco 

Pequeno

 

Desenvolver controle 

gerencial utilizando dados 

do PGC 

 

DOF/DEPAD/DAP 

 

Não 

iniciada 

Falta de registro de 

Depreciação de bens 

móveis 

 

Ativo não refletir o 

patrimônio, falta de 

controle e possível 

responsabilização. 

Risco Alto

 

Conciliar patrimônio e 

contábil e implantar o 

SIADS para registrar a 

depreciação 

 

REITORIA 

DOF/DEPAD 

 

Não 

iniciada 

Reinscrição de Restos 

a Pagar sem início de 

execução  

 

Cancelamento de 

empenhos não executados 

gerando desperdício de 

orçamento e retrabalho 

 

Risco 

Moderado

 

Acompanhar execução dos 

empenhos junto ao 

fornecedor e aplicar 

procedimento de sanção 

 

DAP/DEPAD/DOF 

 

Concluída 

Falta de um sistema de 

controle de 

almoxarifado 

 

Desperdício de itens, 

descontrole de gastos, 

excesso de produtos 

estocados e vencimento 

de produtos 

 

Risco 

Moderado

 

Inventário físico concluído, 

conciliado e ajustado para 

implantação do SIADS, no 

momento só foi implantado 

na Reitoria, aguardando 

descentralizar aos Campi. 

REITORIA 

DAP/DEPAD 

 

Não 

iniciado 
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Obras em andamento 

registrado 

contabilmente que já 

foram concluídas em 

exercícios anteriores 

 

Ativo subavaliado e 

saldos alongados em 

contas de obras em 

andamento 

 

Risco Alto

 

Aprovação manual de bens 

imóveis pelo Consup. 

 

CONSUP/REITORIA 

DAP/DEPAD/DOF 

 

Em 

execução 

Mapeamento de 

Processos de aquisição 

de bens, serviços, 

materiais quanto ao 

papel do DAP 

 

Retrabalho na elaboração 

de documentos e perda de 

controle 

 

Risco 

Pequeno

 

Elaborar mapeamento de 

processos através do bizagi 

 

DAP Não 

iniciado 

Mapeamento de 

processos referente a 

cessão e doação de 

bens e divulgação. 

 

Não evidenciação 

tempestiva do registro 

dos bens, restrição 

contábil 

 

Risco 

Pequeno

 

Elaborar mapeamento de 

transferência de 

bens/cessão e divulgar 

amplamente 

 

DAP/DEPAD/DOF Não 

iniciado 

Criar ferramentas de 

controle que possa 

evidenciar a 

distribuição do 

orçamento quanto as 

aquisições 

direcionadas as 

coordenações de 

cursos, para auxiliar a 

Gestão na melhor 

não atender as 

necessidades dos cursos 

de forma imparcial  

 

Risco 

Moderado

 

Desenvolver controle 

gerencial utilizando dados 

do PGC 

 

DOF/DEPAD 

 

Não 

iniciado 



P á g i n a  | 139 
 

 

estratégia de 

distribuição do 

orçamento 

 

Mapeamento de 

procedimentos para 

aplicação de sanções  

 

Cancelamento de 

empenhos não 

executados, perda de 

recurso, recebimento de 

itens que não condiz com 

objeto da licitação e 

processos judiciais e 

órgãos de controle 

 

Risco Alto

 

Mapeamento de 

procedimento de sanções e 

capacitação aos fiscais 

 

DEPAD Em 

execução 

Fonte: Dados retirados da Gestão de Projetos do Campus: Matriz GUT, Matriz de riscos, e 5W2H 

 

 

 

Quadro 14. Mapeamento de Riscos levantados pelo Departamento de Orçamento, Finanças e Contabilidade 

 

Processo/problema Riscos Impacto x 

Probabilidade 

Tratamento Responsável Situação 

Preencher tabela de 

acompanhamento de 

empenhos de materiais 

e serviços 

 

Atrasos na entrega de 

materiais e inscrição 

desnecessárias em Restos a 

Pagar 

 

Risco Alto

 

Atualizar Controle 

Gerencial 

 

DOF Concluído 
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Pasta de movimentação 

diária 

 

Dificuldades no controle e 

busca de arquivos 

 

Risco 

Pequeno

 

Fazer levantamento e 

catalogação dos 

pagamentos com 

organização nas 

respectivas pastas 

 

DOF Concluído 

Mapear processos e 

procedimentos 

 

Falha na execução por falta 

de definição processual 

 

Risco 

Moderado

 

Criar fluxograma 

 

DOF Não 

iniciado 

Mapear subitem nos 

processos para 

empenho 

 

Atrasos no processo de 

emissão de empenho 

 

Risco 

Pequeno

 

Criar ou alterar Mapa 

 

DOF Não 

iniciado 

Buscar duplicidades 

indevidas no acúmulo 

de bolsas e verificar se 

bolsista está regular 

 

Pagamentos indevidos 

 Risco 

Pequeno

 

Reunião com a 

CORES, fornecimento 

de relatório de alunos 

matriculados e 

incorporar à planilha da 

folha de pagamento 

 

DOF/CORES Concluído 

Alerta de NFs dos 

processos continuados - 

CG 

 

Atrasos no processo de 

pagamento provocando 

multas e juros 

 

Risco 

Moderado

 

Alterar Controle 

Gerencial 

 

DOF Concluído 
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Melhorar registro de 

lançamentos de 

contratos no SIAFI 

 

Atrasos no processo de 

liquidação 

 

Risco 

Pequeno

 

Alterar Controle 

Gerencial 

 

DOF Concluído 

Planilha de Pesquisa e 

Extensão - Folha de 

pagamento 

 

Atrasos no processo de 

pagamento e risco de erros 

 

Risco 

Moderado

 

Reunião com os 

coordenadores do setor 

para criar planilha para 

lançamento de folha de 

pagamento 

 

DOF/COPEX Concluído 

Definir procedimento 

no lançamento de 

prioridade de 

pagamento e recurso – 

Controle Gerencial 

 

Erros de lançamento e 

retrabalho 

 

Risco 

Moderado

 

Alterar Controle 

Gerencial 

 

DOF Concluído 

Melhorar lançamentos 

de submissão batch 

 

Erros de lançamento 

 Risco 

Moderado

 

Alterar planilha 

modelo de lançamento 

 

DOF Concluído 

Desenvolver um novo 

Controle Gerencial 

 

Desatualizações na planilha 

atual gerando retrabalho e 

travamento da ferramenta 

 

Risco 

Moderado

 

Desenvolver planilha 

em Excel 

 

DOF Em 

execução 
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Estabelecer parâmetros 

para retenção de INSS, 

ISS e DIVS 

 

Aplicar retenções 

diferenciadas para mesma 

categoria de tributação e 

ocorrência de erros 

 

Risco 

Pequeno

 

Desenvolver planilha 

em Excel conciliando 

com as legislações  

 

DOF Não 

iniciado 

Fonte: Dados retirados da Gestão de Projetos do Campus: Matriz GUT, Matriz de riscos, e 5W2H 
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4 ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECÍFICAS DA GESTÃO: 

CONFORMIDADE E EFICIÊNCIA DE GESTÃO  

 

4.1 Gestão Orçamentária e Financeira 

 

A Gestão Orçamentária e Financeira do Campus Eunápolis é acompanhada de forma 

efetiva pelo Gestor Financeiro do Campus/Chefe do Departamento, tendo como base os 

dispositivos constantes na lei 4.320/64 – que tratam sobre normas gerais sobre Direito 

Financeiro e evidencia as fases e estágios da despesa, no qual o Campus, segue 

criteriosamente os dispositivos legais. Para realização e execução dos estágios da despesa, que 

compreendem: empenho, liquidação e pagamento, os servidores lotados no DOF, utilizam o 

sistema SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. 

 

4.1.1 Execução da despesa  

 

Segue abaixo quadro demonstrativo que evidencia a provisão de crédito orçamentário 

recebido e executado pelo Campus Eunápolis, posição dezembro/2020, detalhando a execução 

por ações do governo. 

 

Quadro 15. Provisão de crédito recebido e executado 2020 por Ação Governo 

UG Executora Ação Governo Plano de 

trabalho 

Fonte Recursos Detalhada PROVISÃO 

RECEBIDA/

E 

EXECUTAD

A 

158410 INST. FED. DA 

BAHIA/CAMPU

S EUNAPOLIS 

00PI APOIO A 

ALIMENTACAO 

ESCOLAR NA 

EDUCACAO 

BASICA (PNAE) 

12306501100

PI0001 

0113150

072 

QUOTA FEDERAL DO 

SALARIO-EDUCACAO-

FNDE 

64.213,30  

20R

G 

REESTRUTURACA

O E 

MODERNIZACAO 

DAS INSTITUICOES 

DA REDE FEDER 

12363501220

RG0029 

8100000

000 

RECURSOS PRIMARIOS 

DE LIVRE APLICACAO 

269.361,36  

12363501220

RG2053 

8188000

000 

RECURSOS 

FINANCEIROS DE 

LIVRE APLICACAO 

140.334,62  

20R

L 

FUNCIONAMENTO 

DAS INSTITUICOES 

DA REDE FEDERAL 

DE EDUCACAO P 

12363501220

RL0029 

8100000

000 

RECURSOS PRIMARIOS 

DE LIVRE APLICACAO 

1.241.706,28  

8144000

000 

TITULOS DE 

RESPONSABILID.DO 

TESOURO NACIONAL 

1.176.561,40  

21C0 ENFRENTAMENTO 

DA EMERGENCIA 

DE SAUDE 

PUBLICA DE 

IMPORTANCIA 

12122501321

C06500 

0100915

082 

DESCENTRALIZACAO 

EXTERNA - SETEC/MEC 

18.967,90  
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2994 ASSISTENCIA AOS 

ESTUDANTES DAS 

INSTITUICOES 

FEDERAIS DE 

EDUC 

12363501229

940029 

0100000

000 

RECURSOS PRIMARIOS 

DE LIVRE APLICACAO 

727.967,20  

0144000

000 

TITULOS DE 

RESPONSABILID.DO 

TESOURO NACIONAL 

432.018,07  

(A)TOTAL CRÉDITO RECEBIDO PNAE E EMPENHADO  64.214,00 

(B)TOTAL CRÉDITO REMANEJADO DE CUSTEIO PARA INVESTIMENTO 

EMPENHADO NO CAMPUS 

269.361,36 

(C)TOTAL CRÉDITO RECEBIDO PARA INVESTIMENTO (EMENDA PARLAMENTAR) 140.334,62 

(D) TOTAL CRÉDITO RECEBIDO CUSTEIO EMPENHADO 2.418.267,68 

(E) TOTAL CRÉDITO RECEBIDO ESPECÍFICO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 

EMPENHADO 

18.967,90 

(F) TOTAL CRÉDITO RECEBIDO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL + CRÉDITO DE 

CUSTEIO DO CAMPUS DE R$ 57.800,00 CEDIDO PARA SUPLEMENTAR A AQUISIÇÃO 

DOS TABLETS = TOTAL  EMPENHADO 

1.159.985,27 

(G) CRÉDITO DESCENTRALIZADO A REITORIA PARA COMPRA DE NOTEBOOK 

PARA O CAMPUS EUNÁPOLIS 

158.706,08 

TOTAL CRÉDITO GERAL RECEBIDO E EXECUTADO (A + B + C + D + E + F + G ) 4.229.836,21 

Fonte: Próprio autor. 

 

 O Acompanhamento da execução das despesas realizadas em 2020 pelo Campus 

Eunápolis, além do detalhamento por natureza de despesas constante no item 2.4.2.4.6.1- Dos 

Recursos Orçamentários, no quadro que trata sobre “ Execução do crédito orçamentário 2020 

por natureza de despesas, o relatório da execução é divulgado bimestralmente no site 

institucional, de forma detalhada evidenciando: ação governo, número do empenho, 

favorecido do empenho, fonte de recurso detalhada, natureza de despesa detalhada, número do 

processo, valor empenhado, liquidado e pago, o mesmo pode ser consultado através do link 

https://portal.ifba.edu.br/eunapolis/textos-fixos-campus-unapolis/documentosetores/execucao-

de-despesas . 

 

4.1.2 Execução dos Empenhos Inscritos em Restos a Pagar 

 

 O Campus Eunápolis realiza um acompanhamento efetivo dos empenhos inscritos em 

restos a pagar, que são aqueles empenhos emitidos em um exercício e não executados no 

mesmo exercício, podendo ser indicado pelo ordenador de despesas para serem executados no 

próximo exercício. Os empenhos inscritos em restos a pagar podem ser divididos em dois 

tipos: os processados e não processados, o primeiro se refere aqueles empenhos que passaram 

pelo 1º estágio da despesa – o empenho e o 2º estágio da despesa- a liquidação (o bem foi 

https://portal.ifba.edu.br/eunapolis/textos-fixos-campus-unapolis/documentosetores/execucao-de-despesas
https://portal.ifba.edu.br/eunapolis/textos-fixos-campus-unapolis/documentosetores/execucao-de-despesas
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entregue) no entanto não foram pagos, já o segundo tipo – não processados, referem-se aos 

empenhos que só passaram pelo 1º estágio da despesa (empenho). 

 Há um acompanhamento trimestral dos empenhos inscritos em restos a pagar pelo 

Campus, através do processo SEI 23291.000684/2018-54, no qual os relatórios dos saldos 

inscritos são anexados ao processo, e a Diretoria Administrativa dialoga com os agentes 

responsáveis por acompanhamento dos processos e pelo recebimento do material, realizem 

análise e encaminhamentos junto aos fornecedores, de forma a manter inscritos somente 

aqueles contratos que estão em andamento, bem como no caso de contratos continuados, 

aqueles que há saldo previsto para repactuação. Tendo o cuidado de solicitar o cancelamento 

de saldos irrisórios, bem como em caso de cancelamento, anexar as devidas justificativas. 

 

Tabela 28.  Relação de Restos a Pagar inscritos por categoria econômica da despesa. 

Métrica

Mês 

Lançame

nto

RESTOS A 

PAGAR 

PROCESSADOS 

INSCRITOS

RESTOS A 

PAGAR 

PROCESSADOS 

A PAGAR

RESTOS A 

PAGAR NAO 

PROCESSADOS 

INSCRITOS

RESTOS A 

PAGAR NAO 

PROCESSADOS 

REINSCRITOS

RESTOS A 

PAGAR NAO 

PROCESSADOS 

A PAGAR

2018 9.723,02 9.723,02

2019 160.939,47 160.939,47

2020 27.834,99 27.834,99 823.503,61 823.503,61

2019 21.007,97 21.007,97

2020 7.149,60 7.149,60 277.615,18 277.615,18

34.984,59 34.984,59 1.101.118,79 191.670,46 1.292.789,25

3
DESPESAS 

CORRENTES

4

DESPESAS 

DE 

CAPITAL

Total

Categoria 

Econômica 

Despesa

Saldo - R$ (Item Informação)

000/2021

NE CCor - 

Ano 

Emissão

 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 29. Detalhamento do Restos a Pagar inscrito por natureza de despesa 

 RESTOS A 

PAGAR 

PROCESSADOS 

INSCRITOS 

 RESTOS A 

PAGAR 

PROCESSADOS 

A PAGAR 

 RESTOS A PAGAR 

NAO 

PROCESSADOS 

INSCRITOS 

 RESTOS A 

PAGAR NAO 

PROCESSADOS 

REINSCRITOS 

 RESTOS A PAGAR 

NAO 

PROCESSADOS A 

PAGAR 

 

339

030 

 MATERIAL DE 

CONSUMO 
-R$              -R$              -R$                    9.723,00R$         9.723,00R$            

 

339

030 

 MATERIAL DE 

CONSUMO 
-R$              -R$              -R$                    12.813,12R$       12.813,12R$          

 

339

032 

 MATERIAL, BEM 

OU SERVICO P/ 

DISTRIB. 

GRATUITA 

-R$              -R$              -R$                    15.912,74R$       15.912,74R$          

 

339

037 

 LOCACAO DE 

MAO-DE-OBRA 
-R$              -R$              -R$                    130.909,78R$     130.909,78R$        

 

339

039 

 OUTROS 

SERVICOS DE 

TERCEIROS - 

PESSOA 

JURIDICA 

-R$              -R$              -R$                    1.303,83R$         1.303,83R$            

 

339

018 

 AUXILIO 

FINANCEIRO A 

ESTUDANTES 

-R$              -R$              800,00R$               -R$                800,00R$               

 

339

030 

 MATERIAL DE 

CONSUMO 
-R$              -R$              103.311,31R$        -R$                103.311,31R$        

 

339

032 

 MATERIAL, BEM 

OU SERVICO P/ 

DISTRIB. 

GRATUITA 

-R$              -R$              84.515,79R$          -R$                84.515,79R$          

 

339

037 

 LOCACAO DE 

MAO-DE-OBRA 
-R$              -R$              529.120,26R$        -R$                529.120,26R$        

 

339

039 

 OUTROS 

SERVICOS DE 

TERCEIROS - 

PESSOA 

JURIDICA 

27.834,99R$     27.834,99R$     93.389,87R$          -R$                93.389,87R$          

 

339

040 

 SERVICOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO E 

COMUNICACAO - 

PJ 

-R$              -R$              5.658,00R$            -R$                5.658,00R$            

 

339

047 

 OBRIGACOES 

TRIBUTARIAS E 

CONTRIBUTIVAS 

-R$              -R$              1.708,38R$            -R$                1.708,38R$            

 

339

139 

 OUTROS 

SERVICOS DE 

TERCEIROS - 

PESSOA 

JURIDICA 

(INTRA) 

-R$              -R$              5.000,00R$            -R$                5.000,00R$            

 2019 

 

449

052 

 EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 

PERMANENTE 

-R$              -R$              -R$                    21.007,97R$       21.007,97R$          

 

449

051 

 OBRAS E 

INSTALACOES 
-R$              -R$              250.091,76R$        -R$                250.091,76R$        

 

449

052 

 EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 

PERMANENTE 

7.149,60R$       7.149,60R$       27.523,42R$          -R$                27.523,42R$          

34.984,59R$  34.984,59R$  1.101.118,79R$   191.670,46R$  1.292.789,25R$   

 DESPESAS 

DE CAPITAL 

 2020 

Total

 DESPESAS 

CORRENTES 

 2018 

 2019 

 2020 

 Categoria 

Econômica 

da despesa 

 NE CCor 

- Ano 

Emissão 

 Métrica  Saldo - R$ (Item Informação) 

 Mês Lançamento  000/2021 

 Natureza Despesa 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

O quadro acima evidencia o saldo dos empenhos inscritos em restos a pagar do 

Campus Eunápolis. O saldo inscrito de 2018 (despesas correntes) trata de saldo em execução 

de empenho referente a gás de cozinha, devido a pandemia e suspensão das atividades, houve 
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uma redução na utilização do mesmo. O saldo inscrito de 2019, a maior parte refere a saldo de 

contratos continuados (Limpeza, apoio administrativo e vigilância), no qual há processos de 

repactuação em andamento, há também inscrito em 2019 saldo de gêneros alimentícios para 

elaboração de merenda escolar. Quanto aos saldos inscritos de despesa de capital em 2019, 

referem-se a equipamentos adquiridos para o refeitório e bens móveis, alguns foram 

liquidados ou estão em liquidados e outros está sendo realizado o acompanhamento junto ao 

fornecedor.  

Dos saldos inscritos referente ao exercício de 2020, quanto as despesas corrente e de 

capital, muitos são referentes as despesas empenhadas em dezembro. 

Cumpre salientar, que tendo por base o disposto constante no decreto 10.579/20, no 

qual permite, excepcionalmente, a inscrição de saldos de empenhos de despesas plurianuais, 

para pagarem despesas de 2021, o Campus inscreveu saldos, conforme tabela publicada no 

site institucional, link https://portal.ifba.edu.br/eunapolis/textos-fixos-campus-

eunapolis/documentos-materias/documentos-materias-2020/tebela-de-execucao-de-restos-a-

pagar-2021-1.pdf . 

 

5 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

A sustentabilidade na gestão e nas contratações públicas é tema que vem sendo 

gradualmente incorporado às rotinas da Administração Pública federal, consequentemente a 

implementação de contratações sustentáveis é um desafio para todos. Não seria diferente para 

a Gestão do Campus Eunápolis, um dos levantamentos de demanda de capacitação para 

atender o maior número de servidores do Campus para o Exercício de 2020, foi sobre 

“contratações sustentáveis”, a ideia é que fossem capacitados principalmente os requisitantes 

de materiais, bens e serviços, considerando que são estes que evidenciam e identificam a 

demanda necessária.  

Outrossim, o primeiro passo é que os requisitos de contratação e descrição dos bens e 

serviços já fossem identificados e pensados pelos solicitantes e principalmente que fossem 

conscientizados da importância de optarem por materiais mais sustentáveis. No entanto, 

devido a suspensão das atividades presenciais não conseguimos realizar a capacitação em 

2020, mas já está como meta para 2021, é um compromisso da Gestão. 

Por outro lado, nos processos de contratação de materiais, serviços e obras realizados 

em 2020, houve uma preocupação e evidência realizada pelas comissões de planejamento da 

contratação, no qual foi possível incluir alguns requisitos nos editais, projetos básicos e 

https://portal.ifba.edu.br/eunapolis/textos-fixos-campus-eunapolis/documentos-materias/documentos-materias-2020/tebela-de-execucao-de-restos-a-pagar-2021-1.pdf
https://portal.ifba.edu.br/eunapolis/textos-fixos-campus-eunapolis/documentos-materias/documentos-materias-2020/tebela-de-execucao-de-restos-a-pagar-2021-1.pdf
https://portal.ifba.edu.br/eunapolis/textos-fixos-campus-eunapolis/documentos-materias/documentos-materias-2020/tebela-de-execucao-de-restos-a-pagar-2021-1.pdf
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termos de referência elaborados pelo Campus, inclusive nos processos de aquisição de 

material para enfrentamento da Covid , bem como no Pregão SRP de material pedagógico, no 

qual foi incluso demandas da Coordenação de Meio Ambiente com foco nas aquisições 

sustentáveis. 

Está em período de conclusão o estudo técnico preliminar, referente a contratação de 

ampliação do sistema fotovoltaico do Campus. O objetivo é que toda demanda do Campus de 

energia elétrica seja suprida por energia solar,  tendo por base o estudo realizado, bem como o 

local onde serão alocados os painéis fotovoltaicos. Com finalidade de mitigar riscos, o 

Campus Eunápolis otimizou a economia de orçamento em 2020 e iniciou a troca do telhado 

dos locais onde serão instalados os painéis, conforme evidenciado, através de imagens no 

presente relatório. 

        Outrossim, a análise para perfuração de poço artesiano está em andamento no nosso 

Instituto e, com isso, pretendemos tanto gerar economia de recursos financeiros, quanto 

garantir um consumo sustentável e de qualidade para a nossa Comunidade interna. Ademais, o 

geólogo responsável pela análise esteve no local em 2020 e concluiu a medição, aguardamos 

agora a autorização da CERB - Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia 

para a realização da perfuração do poço. 

 O Campus Eunápolis dispõe de uma Comissão Interna de Sustentabilidade Ambiental 

- CISA, que se constitui como um órgão de assessoramento da Diretoria Geral do Campus. No 

entanto, em 2020, não foi possível o acompanhamento dos trabalhos da comissão e cobrança 

de relatórios, por outro lado, espera-se que a comissão continue com a execução dos trabalhos 

de forma remota, a fim de auxiliar a Gestão na tomada de decisão quanto as questões e 

melhorias ligadas a sustentabilidade. 

 O Campus Eunápolis, demandava um número acentuado de impressões/reprografia, 

principalmente para atender aos setores ligados a área acadêmica, no entanto desde o 

contingenciamento do orçamento realizado em 2019, o setor acadêmico se reinventou, com o 

apoio de funcionário terceirizado, e foi reduzida drasticamente a impressão de materiais para 

aulas, sendo utilizado em contrapartida a digitalização de todo o material, sendo assim, essa 

ação permaneceu após o descontingenciamento do orçamento, e além de proporcionar 

economia orçamentária, proporcionou ação sustentável e menos agressiva ao meio ambiente, 

reduzindo o consumo de papel. 

 De forma embrionária o Campus já realiza algumas ações e medidas visando a 

sustentabilidade ambiental, como aquisição piloto para quadro branco recarregável, pilhas 

recarregáveis, foram trocadas todas as lâmpadas fluorescentes do Campus por lâmpadas led, 
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bem como começou a instalar em alguns locais sensor de presença, através de projeto elabora 

por docente. Foi possível também em 2020 adquirir extintores de incêndio com durabilidade 

de 5 anos, essa medida visou evitar a recarga anual, que consequentemente é uma medida 

sustentável. 

 

6 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

ANUAL  

  

De acordo com a NBC TSP 1, norma que trata sobre a apresentação das 

demonstrações contábeis, o papel primordial das demonstrações financeiras, é representarem 

de forma estruturada, a posição patrimonial, financeira e do desempenho financeiro de uma 

entidade, proporcionando informações útil para a tomada de decisão e para demonstrar a 

existência da accontability da entidade, quanto aos recursos que lhe foram confiados.  

De forma bem objetiva, as demonstrações contábeis do IFBA/Campus Eunápolis, 

evidenciam como foi utilizado o recurso público, destacando como o IFBA financiou suas 

atividades no exercício de 2020 e se cumpriu com suas obrigações e compromissos, bem 

como proporciona análise por todos os usuários externos, do desempenho da Entidade, em 

termos de custos dos serviços ofertados, eficiência e realizações. 

Através das demonstrações contábeis, é possível evidenciar informações sobre o ativo 

(bens e direitos) do Campus, passivo (obrigações), o patrimônio, receitas, despesas, e toda 

alteração no patrimônio líquido, bem como evolução de um exercício para o outro. Com esses 

demonstrativos, a contabilidade visa fornecer aos gestores e a todos os usuários e sociedade, a 

posição em que se encontra o patrimônio do IFBA/Campus Eunápolis, demonstrando os 

projetos e atividades que foram executados em relação ao previsto.  

Além das demonstrações contábeis, são apresentados instrumentos complementares as 

mesmas, que evidenciam de forma detalhada, pontos relevantes sobre as demonstrações, 

como a declaração do contador, notas explicativas. 

As demonstrações financeiras do Campus Eunápolis podem ser acompanhadas pelos 

usuários, através do site institucional, link https://portal.ifba.edu.br/eunapolis/textos-fixos-

campus-eunapolis/prestacao-de-contas/demonstracoes-financeiras-e-contabeis.  

 

 

 

https://portal.ifba.edu.br/eunapolis/textos-fixos-campus-eunapolis/prestacao-de-contas/demonstracoes-financeiras-e-contabeis
https://portal.ifba.edu.br/eunapolis/textos-fixos-campus-eunapolis/prestacao-de-contas/demonstracoes-financeiras-e-contabeis
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6.1 Declaração do Contador 

 

A Declaração do contador está prevista no macro função 02.03.15 do Manual SIAFI, 

que trata sobre a conformidade contábil e tem a função de evidenciar se as demonstrações 

contábeis encerradas no exercício estão, em aspectos relevantes, de acordo com a Lei 

4.320/64, com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e com o Manual SIAFI, 

bem como atender ao disposto no macro função 02.03.18- do encerramento do exercício.   

Como forma de subsidiar a Conformidade Contábil de Órgão e do Órgão Superior, a 

Contabilidade do Campus Eunápolis respondeu a questionário, evidenciando o Relatório de 

Inconsistências Contábeis, referente ao exercício de 2020, destacando as inconsistências 

relevantes que foram objeto da conformidade contábil realizada no Campus no encerramento 

do exercício, a fim de que fosse consolidado pela Contabilidade da Reitoria para envio a 

Setorial Contábil do MEC, conforme relatório abaixo: 

 

RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS 

EUNÁPOLIS/BA 
  

UG: 158410- Campus Eunápolis 

Contadora Responsável: Fernanda Borges de Araújo 

E-mail: fernanda.borges@ifba.edu.br e contabilidade.eun@ifba.edu.br 

Questionário 
1. Existência: Todos os ativos, passivos e elementos do patrimônio líquido 

registrados existem e são da entidade. 

(    ) Sim 

( X ) Não 

Justificativa: As demonstrações contábeis evidenciam os registros que 

compõem o patrimônio do IFBA/Campus Eunápolis em quase sua 

totalidade, no entanto, o valor constante como bens móveis a princípio está 

conciliado com o sistema de patrimônio, exceto no que se refere 

a equipamentos de áudio, vídeo e foto. Nesta conta, foi evidenciada 

lançamento de registro de bens móveis não localizados, conforme dados 

constantes no processo SEI 23291.000613/2018-51, em março/2018, não 

obstante o saldo ainda permaneceu nesta conta no exercício de 2019, uma 

vez que foi designada comissão para localização dos bens, sendo localizado 

parte, que já foi devidamente registrado, todavia, foi sugerido pela 

comissão aguardar o inventário físico dos bens móveis para tentar localizar 

os respectivos bens. Outrossim, considerando que há comissão designada 

em andamento para realização do inventário, conforme processo 

23291.000435/2019-40, e que os trabalhos ainda não foram concluídos, 

ainda permanece o saldo na conta bens móveis não localizados no 

Exercício de 2020. Cumpre salientar, que com base no acompanhamento 

do inventário de bens móveis, poderá ocorrer divergências/ ou ajustes que 

refletirão no patrimônio da entidade, como: existência de bens de outras 

UG que não passaram pelos trâmites de transferência patrimonial, 

classificação de bens ociosos e outros. A previsão para conclusão dos 
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trabalhos da comissão, bem como classificação dos bens e conclusão do 

inventário de bens móveis inicialmente seria para março/2020, no qual foi 

designado uma nova comissão, tendo como membros (contabilidade, 

Analista de TI) e com o apoio do patrimônio, a fim de conciliar e 

identificar os bens sem tombos para reimpressão, bem como os que não 

possuíam etiqueta de patrimônio e avaliação de bens inservíveis. No 

entanto, devido a suspensão das atividades presenciais, decorrente da 

pandemia do COVID-19, os trabalhos da comissão foram reduzidos e o que 

dependia de análise presencial suspensos. Considerando que há processo 

devidamente empenhado de contratação de empresa terceirizada para 

realização do inventário, per si evidencia que a previsão de conclusão é em 

2021, já que no Campus Eunápolis a previsão para início, de acordo com o 

cronograma, no início do segundo semestre 2021. 

Há saldo em obras em andamento que já foram concluídas, a conta 

contábil, obras em andamento, apresenta um saldo de R$ 3.603.412,44, 

embora não haja obras em andamento no Campus, esse saldo é referente a 

obras que já foram concluídas (2011 a 2017), mas que não foram realizados 

os procedimentos necessários para transferência desses saldos para a conta 

contábil Imóveis de Uso Educacional. Para a devida regularização, está 

sendo aguardado padronização e regulamentação através do manual de 

bens imóveis, pauta que está em andamento no CONSUP, bem como 

orientação da SPU, consequentemente o ativo da Instituição está 

subavaliado. 

2. Ocorrência: Todos os eventos registrados ocorreram. 

( X ) Sim 

(     ) Não 

Justificativa: É realizada a conciliação do RMA e RMB mensalmente, 

conforme acompanhamento através dos processos 23291.000185/2020-

81 e 23291.000163/2020-11 respectivamente. Salientamos que todos os 

registros que geram reflexo contábil possuem respaldo documental, 

evidenciados através de Processos (SEI). 

3. Integralidade: Todos os eventos que deveria estar registrado foram 

registrados. Todos os ativos, passivos e patrimônio líquido foram 

registrados. 

(    ) Sim 

( X ) Não 

Justificativa: Há ausência de registro de depreciação, que 

consequentemente não evidencia o desgaste dos bens da Instituição, que 

per si evidencia o registro de restrição contábil mensalmente. Vale salientar 

também que a conta 115810301- Mercadorias para doação- Estoques 

interno, possui um valor de R$ 20.647,64 que não foi movimentada no 

exercício de 2020. No entanto já foi analisado pela contabilidade, e 

evidenciou que esse saldo é referente NP de 2012 a 2015 que se referem a : 

gêneros alimentícios ( PNAE que deveria ser lançado como saída 

imediata), material do almoxarifado social , material de divulgação que não 

transitaram pelo almoxarifado. Para regularização, será realizada a baixa do 

valor total, em ato contínuo está sendo analisada qual a situação correta a 

utilizar que reflita fidedignamente o reflexo contábil, já que ao tentar 

incluir a situação ETQ001, o sistema não permite, devido ao subelemento 

33903203 não está dentro da conta 115610100, tentou-se utilizar também a 

situação para baixa de estoque de exercícios anteriores, ETQ 045, e 

também não permitiu, devido alguns subelementos, restando verificar a 

situação ETQ 053. A fim de evitar problemas no encerramento do 

exercício, a regularização será realizada no início do Exercício de 2021. 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1683949&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001857&infra_hash=bc36b60c04792736db31a9cbb93ea63a76b2ddef8a31d919ec7872b56fc5ec75
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1683949&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001857&infra_hash=bc36b60c04792736db31a9cbb93ea63a76b2ddef8a31d919ec7872b56fc5ec75
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1680324&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001857&infra_hash=f9a0a6b66702199ee293a4acd1ad422eeb43674d552276eef723f15afa794398
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Os valores depreciáveis ou amortizáveis dos ativos imobilizados (bens 

móveis) e intangíveis não foram apropriados devido à inadequação do 

sistema de controle patrimonial em utilização. Já está em andamento a 

implantação de sistema de gestão (SIADS), para regularização das 

deficiências apontadas. 

4. Direito e Obrigação: A entidade detém e controla os direitos e os 

passivos que são obrigação da entidade. 

( X ) Sim 

(     ) Não 

Justificativa: Embora a maioria dos contratos de locação de mão de obra 

indireta (que são as obrigações mais relevantes) sejam centralizados na 

Reitoria, e que nos contratos constam informação de valores globais, o 

Campus Eunápolis registra o controle dos contratos utilizando os valores 

dos empenhos, já nos contratos realizados pelo Campus o registro é feito 

em sua totalidade. Por outro lado, no final de 2020, iniciou a 

descentralização dos contratos de locação de mão de obra indireta da 

Reitoria aos Campi, o primeiro foi o de vigilância, per si evidencia que a 

partir de 2021 as obrigações poderão ser evidenciadas com maior precisão 

e fidedignidade das informações. 

Sobre os direitos, foi criada a comissão de cessão de espaços da Instituição, 

responsável para regulamentar a cessão dos espaços do Campus ( campo 

Society, laboratórios, auditório, salas e outros) , de forma onerosa, 

inicialmente com previsão de arrecadação a partir de fevereiro de 2020, 

considerando que a regulamentação do campo Society do Campus ( espaço 

que há maior demanda) fora aprovada, no entanto, devido a suspensão das 

atividades presenciais decorrente da pandemia do coronavírus, não houve 

arrecadação no exercício de 2020. 

5. Exatidão, valoração e alocação: Ativos, passivos e patrimônio líquido 

estão incluídos nas Demonstrações Contábeis nos valores apropriados e 

quaisquer ajustes resultantes de valorização estão adequadamente 

registrados. 

(    ) Sim 

( X ) Não 

Justificativa: Conforme justificativas constante no item 1 e 3 evidenciam os 

motivos para a não exatidão. 

6. Corte: Transação e eventos foram registrados no período contábil 

correto. 

( X ) Sim 

(     ) Não 

Justificativa: O exercício de 2020, embora um ano atípico, em que as 

atividades foram realizadas em sua maioria de forma remota, per si 

evidencia, que o trabalho remoto facilitou a comunicação, favorecendo o 

registro de eventos e transações que geram reflexo contábil de forma 

tempestiva. Um dos grandes problemas dos exercícios anteriores, quanto ao 

registro dos lançamentos no período correto, giravam em torno dos 

recebimentos de bens móveis que chegavam fisicamente no Campus, 

enquanto que a transferência contábil e patrimonial não eram realizadas de 

forma tempestiva, na maioria das vezes o setor patrimônio e contábil , só 

tinham ciência, depois que o bem já havia chegado. No entanto, em 2020, 

houve a transferência de tablets, mesmo que os bens chegaram fisicamente 

sem a correta transferência patrimonial e contábil, os lançamentos foram 

realizados no mês em que ocorreu o fato gerador. Outrossim, é cediço que 

os lançamentos registrados no período, estão em conformidade com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade, com o MCASP e sempre prezando 

pelas boas práticas administrativas. 
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7. Classificação e compreensibilidade: eventos foram lançados nas contas 

corretas. 

( X ) Sim 

(     ) Não 

Justificativa: As classificações dos eventos foram definidas conforme o 

Manual Técnico do Orçamento – MTO, o Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (MCASP), e legislações correlatas. Salientamos 

que no exercício de 2020, o Campus tem adotado , no Departamento de 

Orçamento, Finanças e Contabilidade, procedimentos ligados a Governança 

Pública, como controles gerenciais e de gerenciamento de riscos, no qual 

identificou de forma preventiva, controles, conciliações que apontavam a 

devida evidenciação nas contas corretas, bem como os procedimentos de 

mitigação de riscos,  auxiliando a Gestão como um todo, na evidência de 

realização de registros que refletem no Patrimônio Público da Entidade. 

(Retirado do processo SEI nº23278.010247/2020-31, relatório 01, anexo 

1719645) 

 

6.2 Balanço Orçamentário (BO) 

 

 A lei 4320/64, em seu art. 102, dispõe que “ O Balanço Orçamentário demonstrará as 

receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas”. O balanço orçamentário é 

composto de dois grupos de contas: as receitas e as despesas, com suas respectivas 

especificações, evidenciando as receitas previstas e as despesas fixadas do IFBA. O balanço 

orçamentário também visa evidenciar as despesas por categoria econômica e grupo da 

natureza da despesa.  

 O balanço orçamentário referente ao exercício de 2020, pode ser consultado no site 

institucional do Campus em: acesso a informações- documentos- Demonstrações financeiras e 

contábeis. 

  

6.3 Balanço Financeiro (BF) 

 

 O artigo 103 da Lei 4.320/64, dispõe que “o Balanço Financeiro demonstrará a receita 

e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza 

extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e 

os que se transferem para o exercício seguinte". Cumpre salientar que os restos a pagar do 

exercício serão computados na receita extraorçamentária, para compensar sua inclusão na 

despesa orçamentária, conforme disposto no parágrafo único do respectivo artigo. 

O balanço financeiro referente ao exercício de 2020, pode ser consultado no site 

institucional do Campus em: acesso a informações- documentos- Demonstrações financeiras e 

contábeis. 
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6.4 Balanço Patrimonial (BP) 

 

O balanço patrimonial demonstra toda a situação da patrimonial da entidade, seus 

direitos, deveres e obrigações, de forma quantitativa e qualitativa. A lei 4.320/64, também, 

dispõe sobre a composição do balanço patrimonial, conforme demonstrado abaixo: 

 

Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará: 

I - O Ativo Financeiro; 

II - O Ativo Permanente; 

III - O Passivo Financeiro; 

IV - O Passivo Permanente; 

V - O Saldo Patrimonial; 

VI - As Contas de Compensação. 

§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis 

independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. 

§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja 

mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. 

§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras 

pagamento independa de autorização orçamentária. 

§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que 

dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. 

§ 5º Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, 

obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, 

mediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. 

  

 O balanço patrimonial referente ao exercício de 2020, pode ser consultado no site 

institucional do Campus em: acesso a informações- documentos- Demonstrações financeiras e 

contábeis 

 

6.5 Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP) 

 

 Conforme o art. 104. Da lei 4320/64, “A Demonstração das Variações Patrimoniais 

evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução 

orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.” As variações patrimoniais 

podem ocorrer de forma aumentativa (VPA), antes, depois ou no momento da arrecadação da 

Instituição, ou de forma diminutiva (VPD), que ocorre antes, depois ou no momento da 

liquidação da despesa. 

A DVP referente ao exercício de 2020, pode ser consultado no site institucional do 

Campus em: acesso a informações- documentos- Demonstrações financeiras e contábeis. 
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6.6 Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) 

 

 A Demonstração de fluxo de caixa evidencia as entradas e saídas de recurso financeiro 

durante o exercício de 2020. 

A DFC referente ao exercício de 2020 pode ser consultado no site institucional do 

Campus em: acesso a informações- documentos- Demonstrações financeiras e contábeis. 

 

6.7 Notas Explicativas 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e incluem 

informações de natureza patrimonial, econômica, financeira, legal, física e social, bem como 

os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis e eventos subsequentes ao 

balanço e têm como objetivo auxiliar os usuários na interpretação das demonstrações.  

Até 2019, a contabilidade do Campus elaborava nota explicativa e enviava a 

contabilidade da Reitoria, para consolidação, já que o Campus não apresenta individualmente 

a respectiva nota, pois a Reitoria, como setorial contábil, que envia de forma consolidada. Em 

2020, para subsidiar na elaboração da nota explicativa, foi elaborado o relatório de 

inconsistências, conforme evidenciado no item 6.1 da Declaração do contador. 
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