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APRESENTAÇÃO	 

	

Este Plano de Trabalho é resultado do esforço de servidores(as) docentes, técnico(a)-

administrativos(as) e estudantes do Instituto Federal da Bahia – IFBA. Ele apresenta os 

princípios que fundamentam nosso trabalho e as linhas gerais de ação que devem ser 

detalhadas e reformuladas dinamicamente, adaptando-se e moldando-se às contribuições 

da comunidade IFBA. 

A sociedade brasileira organizada no interior dos movimentos sociais vem construindo 

espaços de representação e participação através da ação popular. Essa construção passa, 

necessariamente, pelas diversas instituições fundadoras da sociedade, sendo que as de 

ensino, locus central da produção e do acesso ao conhecimento, desempenham um papel 

fundamental na formação da cidadania. Não obstante, nessas mesmas instituições de 

ensino, conformadas em um contexto socioeconômico, reproduzem-se, perversamente, 

as relações sociais de opressão, dominação ideológica e exploração. Neste ciclo de 

contradições, a conquista de instituições de ensino que contribuam para a emancipação 

do indivíduo requer transformações internas e externas ao ambiente acadêmico. 

Envolve, necessariamente, a dimensão das políticas públicas que se vinculam, por sua 

vez, aos compromissos sociais estabelecidos em um projeto de nação que tenha o 

propósito de construir uma sociedade democrática, justa e igualitária.  

O projeto de gestão nomeado como: “Por um IFBA mais Humano” que sustenta este 

plano de trabalho, identifica como a questão interna mais importante a ser debatida 

neste processo, o estabelecimento pleno e consciente de uma nova institucionalidade 

que tenha o trabalho como seu princípio educativo e a formação integral e emancipação 

do sujeito como objetivo primeiro.  

Há uma década, nos transformamos em Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (IFBA) e aceleramos o processo de expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Essa nova realidade implementada, 

pelo governo federal determinou o destino da Rede Federal e impôs à comunidade 

interna o desafio de implementar o novo modelo no sistema educacional brasileiro com 
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a missão de cumprir um papel sistêmico, no qual o ensino, a extensão e a pesquisa 

devem, de acordo com o modelo do MEC, se integrar ao desenvolvimento local com 

inclusão social. 

Todavia, padecemos no IFBA de um ambiente de baixa autonomia e pequena 

participação da comunidade nas tomadas de decisões, situação presente em vários 

momentos da vida institucional desde as Escolas Técnicas Federais, aos CEFET e agora 

dos IF, Infelizmente esse déficit de democracia tem sido o registro histórico e deletério 

mas forte na identidade das nossas instituições e se fortalece, explicitamente, na 

estrutura do IFBA e de suas instâncias.  

As relações de gestão e de poder constituídas dentro do IFBa, pautadas na ausência de 

um projeto de desenvolvimento político-institucional; na inexistência de fóruns 

legítimos de decisões; no empoderamento assimétrico de grupos internos; na pequena 

participação da comunidade nos processos pedagógicos, administrativos e 

institucionais; na opção pelas soluções individuais para problemas que são de natureza 

coletiva; no uso exclusivo e pouco transparente de critérios políticos ou pessoais para a 

ocupação de cargos e funções, entre outros, repercute nas condições de trabalho dos(as) 

servidores(as) docentes e técnicos(as), na vida dos(as) estudantes e de todos(as) que 

compõem o universo educacional deste Instituto.  

Além disso, contraria o princípio da Gestão Democrática do Ensino Público, 

disposição inscrita na lei maior do país, artigo 206, inciso VI da Constituição; na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/1996) artigo 3º, inciso VIII e, também, no 

artigo 1º, inciso VII do Plano Nacional da Educação – PNE (2011 – 2020) que tramita 

no Congresso Nacional. Essa conjuntura impacta no cumprimento da função social da 

nossa instituição e na construção de um espaço acadêmico democrático, acessível e 

propicio ao pensamento e a prática reflexiva. O que queremos para o IFBA é 

transformar esses determinantes internos, nos firmarmos na nova institucionalidade de 

Instituto Federal para que seja possível atuar como agente de ruptura do ciclo de 

assimetrias presentes no cotidiano das nossas vidas.  

No plano externo, o compromisso desse projeto é com o desenvolvimento 

socioeconômico e cultural da Bahia, para além, da formação de profissionais para 
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atender o mundo do trabalho. Apesar dos problemas relacionados ao modelo de gestão 

em vigor, o IFBA possui envergadura para empreender esforços conjuntos para a 

solução de problemas concretos em todas as regiões do Estado nas quais está presente.  

A articulação com políticas públicas federais, estaduais e municipais é um dos caminhos 

a serem seguidos para o cumprimento da missão social do IFBA. O fomento à nossa 

capacidade potencial de pesquisa e de extensão para projetos ligados à inclusão social 

deverá ser uma ação substantiva para contribuir com o desenvolvimento das regiões e 

cidades, assim como, para o fortalecimento da nossa instituição, internamente e 

externamente; como produtora de estudos, pesquisas e conhecimento para a superação 

das desigualdades sociais. O IFBA que queremos objetiva alcançar um papel de 

destaque institucional no Estado da Bahia como agente transformador da vida das 

pessoas atuando tanto como instituição de ensino quanto de pesquisa e extensão. 

São muitas as dimensões que precisam ser avaliadas, conformadas ou transformadas. 

Pensando assim, convidamos toda a comunidade do IFBA a se mobilizar e construir 

coletivamente o projeto que aqui se apresenta como um Plano de Trabalho preliminar a 

ser debatido no processo de escolha do futuro Reitor(a) do IFBA. Conclamamos todos e 

todas a exercerem seu direito e seu dever cidadão durante o processo de eleição do novo 

dirigente para a gestão 2019-2022.   

Neste processo, colocamos o nome, da Professora Luzia Mota, como candidata a 

Reitora do IFBA. Com uma longa trajetória trilhada no IFBA; são quase 30 anos 

de ligação com a Instituição, e, na condição de ex-aluna, de docente de várias 

modalidades ofertadas na instituição (pró-técnico, integrado, PROEJA, 

subsequente, graduação e Pós-Graduação); de pesquisadora e de gestora que 

compreendemos a importância da Instituição nos seus aspectos internos e externos 

e assumimos o compromisso de promover coletivamente avanços e mudanças na 

condução da gestão do IFBA e de suas políticas estruturantes.  

As linhas gerais de nosso programa brotam de um esforço coletivo de homens e 

mulheres que tem no IFBA o seu local de trabalho e estudo. A valorização e o 

reconhecimento dos trabalhadores e das trabalhadoras devem ser dimensões centrais da 

gestão institucional. O processo de trabalho não é apenas espaço de produção de bens 
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ou serviços, mas também de construção e expressão da subjetividade/intersubjetividade 

dos trabalhadores e trabalhadoras. O trabalho, seu lugar na sociedade e o sentido que lhe 

é atribuído continua sendo uma dimensão central da constituição do sujeito. Precisamos 

humaniza-lo no IFBA. 

Nesse contexto, apresentamos o plano de trabalho para os próximos quatro anos 

pautados em princípios e compromissos e algumas ações distribuídas em eixos 

estratégicos que serão debatidas, acrescidas ou modificadas com as sugestões advindas 

da comunidade. 
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OBJETIVOS	

	

1. Nortear os valores a serem seguidos na nova gestão. 

2. Indicar o compromisso da Reitora perante a comunidade que a elegerá; 

3. Ser balizador para a avaliação dos resultados a serem alcançados pela próxima 

gestão do IFBA; 

4. Ser ponto de partida para elaboração de um projeto mais detalhado de metas e 

ações; 

5. Expor e apontar para a comunidade os avanços e mudanças necessárias e chamá-

la para participar da formulação, da implementação e da avaliação do projeto. 
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PRINCÍPIOS	

	

As diretrizes deste Plano de Trabalho se submetem aos seguintes princípios: 

1. Educação pública, gratuita, emancipadora, encantadora e socialmente 

referenciada como principal instrumento de transformação do indivíduo e da 

sociedade e fortalecedor da democracia e da justiça social;  

2. Centralidade dos processos pedagógicos e administrativos no ser humano; 

3. Respeito ao serviço público e à transparência como elementos da cidadania e dos 

princípios republicanos; 

4. Gestão democrática, humana, multicampi, participativa, transparente e por 

competência; 

5. Indissociabilidade entre a pesquisa, o ensino e a extensão; 

6. Inclusão social com desenvolvimento sócio-econômico e cultural local; 

7. Promoção da justiça social e equidade das minorias políticas na gestão, na oferta 

de educação e nos órgãos colegiados; 

8. Autonomia e diálogo com: governos, partidos, órgãos reguladores e movimento 

social; 

9. Legalidade, impessoalidade, isonomia, moralidade, publicidade e eficiência nos 

processos institucionais; 

10. Combate a todos os tipos de assédios na Instituição. 
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1	AÇÕES	IMEDIATAS	

 

• Recomposição da clima organizacional e do tecido social do IFBA; 

• Valorização do trabalho dos(as) servidores(as) do IFBA 

• Criação de espaços de mediação conflitos, para evitar o desgaste e o custo de 

sindicâncias e PADs 

• Valorizar e estimular as iniciativas de ensino, pesquisa e extensão constituídas 

dentro do IFBA; 

• Engajar a PROEN, a PROEX e a PRPGI num diálogo com a comunidade 

acadêmica, para melhorar a condução das ações 

• Adesão do IFBA ao programa PIBIC-AF (ações afirmativas) do CNPQ 

• Criar um sistema de itinerância e descentralização dos organismos de gestão 

reconhecendo e institucionalizando a natureza Multicampi do IFBA; 

• Um sistema de avaliação do tripé ensino, pesquisa e extensão como retrospectiva 

crítica que leve em conta as nossas vocações acadêmicas bem como a realidade 

social; 

• Revisão crítica atos ilegais e autoritários da atual gestão com a revisão do 

ordenamento regimental e estatutário, com vistas a propiciar decisões 

democráticas respaldadas em amplo debate.  

• Criação de instrumentos de participação direta da comunidade nas decisões 

institucionais; 

• Eleição direta dos chefes de departamentos e coordenadores acadêmicos e 

administrativos com tempo determinado e rodízio sistemático entre os pares.  
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• Imediata convocação de um Congresso Regimental e posterior colocação em 

vigor o Regimento Geral do IFBA com todos os seus desdobramentos e a 

determinação da periodicidade para revisões do Regimento;  

• Providências para que sejam elaborados os Regimentos Internos dos Campi e 

criados os Conselhos e Ouvidorias dos Campi; 

• Aprovação do Programa de Qualificação Institucional contemplando os 

processos de qualificação dos(as) servidores(as); 

• Aprovação de uma Política isonômica de Afastamento para Capacitação e 

Qualificação dos(as) docentes e técnicos(as) administrativos(as); 

• Criar as condições para efetiva implementação da Jornada de 30 horas dos 

servidores técnicos administrativos; 

• Reorganização física e administrativa da Reitoria do IFBA passando este 

patrimônio a ter plena utilização com eficiência; 

• Estimular a criação de Conselhos Comunitários entre os campi dos IFBA, as 

instituições vizinhas a nossas unidades e as instituições ligadas a Segurança 

Pública. 
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2	RELACIONAMENTO	COM	ENTIDADES	EXTERNAS	

	

• Manter autonomia e postura propositiva 

• Reforço dos espaços coletivos de decisão já existentes; 

• Criação de novos espaços coletivos de decisão, principalmente nos campi; 

• Relação republicana e democrática com o conjunto da bancada baiana, de todos 

os partidos; 

• Reforço do CONIF como espaço coletivo de negociação junto ao governo 

federal; 

• Reforço de nossa atuação no CONIF, com a busca permanente do protagonismo 

que uma das maiores de suas instituições deve ter. Nunca é demais observar que 

mesmo nesse espaço, tivemos uma atuação aquém da nossa importância; 

• Relação respeitosa com o conjunto dos prefeitos, deputados, etc. ressalvando 

sempre os interesses de nossa instituição e a nossa vocação histórica de ofertar 

ensino de qualidade somado à pesquisa e à extensão. 

• Encarar os movimentos sociais como atores legítimos de interlocução.  

• Providenciar a filiação da Instituição nos principais organismos de interesse na 

sociedade civil; 

• Melhorar a participação institucional com representação proativa nos fóruns, 

eventos e entidades representativas; 

• Manter uma carteira de projetos institucionais para adequação das 

oportunidades; 

• Criar uma lista aberta de prioridades atendendo às necessidades expressas pela 

comunidade acadêmica para integrar o Plano de Representação Política 

Institucional, como ferramenta interativa e transparente de ação. 
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• Lutar, junto ao MEC/MPOG, através do CONIF, por melhorias nas carreiras 

EBTT e PCCTAE; 

• Manter um diálogo respeitoso e construtivo com os Sindicatos (SINASEFE, 

APUB) e as entidades de representação estudantil (Grêmios Estudantis, 

Diretórios Acadêmicos, UEES, FENET, UNE, ANEEL e outras); 

• Empreender ações, junto aos Órgãos Públicos (Prefeituras, DNIT, Segurança 

Pública etc.), visando melhorar a infraestrutura e a segurança no entorno dos 

Campi; 

• Empreender esforços, junto ao MEC, para a ampliação do quantitativo de 

funções e com vistas à equalização das estruturas administrativas dos Campi e 

da Reitoria. 
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3	O	ENSINO	

	

O ensino deve ter o trabalho como princípio educativo e uma perspectiva de formação 

humana integral e crítica em todos os níveis e modalidades. O ensino deve desenvolver, 

na interação com a pesquisa e a extensão, a autonomia do pensar e do fazer no exercício 

profissional dos estudantes associados às práticas de cidadania de modo a contribuir na 

construção de uma sociedade mais justa e solidária; 

O ensino deve ser considerado em todas as ações e espaços de nossa instituição, isso 

porque é o nosso maior patrimônio social. Somos reconhecidos como uma instituição 

que propicia Educação Profissional Científica e Tecnológica rompendo com a histórica 

dualidade estrutural da Educação Brasileira. 

O Ensino médio integrado deve ser fortalecido tanto na sua qualidade como na 

ampliação da sua oferta. Observar estratégias que permitam a integração e a superação 

da fragmentação do conhecimento. 

A constituição do IFBA nos trouxe as licenciaturas e esses cursos e os seus currículos 

devem ter a devida valorização, enriquecendo-os de forma a propiciar formação ampla, 

atualizada e crítica; 

A criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

possibilitou a expansão dos cursos de pós-graduação lato (aperfeiçoamento e 

especialização) e a emergência dos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e 

doutorado) que além de contribuírem para as políticas internas de qualificação surgem 

como oportunidade para o fortalecimento das políticas de formação de profissionais 

para atuarem nas redes públicas de ensino 

Os cursos do PROEJA precisam ser valorizados e expandidos no IFBA como o espaço 

privilegiado de formação profissional com elevação da escolaridade para os grupos 

sociais que historicamente não tiveram o direito a educação;  

Considerando esse escopo propomos: 
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• Consolidar a concepção de formação integral em todas as atividades de ensino, 

de pesquisa e de extensão no IFBA;  

• Materializar a integração da educação profissional ao ensino médio, 

fundamentando todos os cursos do IFBA, em todos os níveis da educação, 

buscando a unidade orientada pelo princípio educativo do trabalho; 

• Discutir que a concepção de formação integral em cursos técnicos não 

integrados ao ensino médio se materializa pela integração entre os 

conhecimentos específicos e gerais, sendo esses últimos resgatados dos 

conhecimentos prévios dos estudantes e fortalecidos na relação com o processo 

de trabalho desses(as) estudantes;  

• Recuperar a oferta da educação profissional integrada à EJA (PROEJA), também 

sob a concepção de formação integral;  

• Reconhecer e valorizar a relevância dos professores EBTT com o exercício da 

docência integrada e verticalizada e que a gestão desse trabalho é específica e 

carece de uma métrica apropriada que precisa ser construída;  

• Reconhecermos que temos um grande corpo docente e que temos de estabelecer 

formas de que seu trabalho seja compartilhado em convergência com o projeto 

político pedagógico do IFBA;  

• Reconhecer todos os estudantes do IFBA, de todos os cursos, em seus diferentes 

níveis e modalidades, como sujeitos de direitos, em condição de igualdade de 

acesso a todas as condições que a Instituição lhes proporciona. Condições essas 

que são tanto infraestruturais, como biblioteca, laboratórios alimentação, 

espaços de lazer e convivência, por exemplo, quanto pedagógicas, como a aula 

inaugural, os eventos, as atividades integradoras;  

• Discutir sobre as instâncias colegiadas, sua composição, atribuições e 

funcionamento, visando a contemplar esses direitos; 

• Promover a efetiva integração entre ensino, pesquisa e extensão, entendendo que 

o conhecimento produzido retorna para o ensino, tanto porque a pesquisa 
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qualifica o(a) docente, quanto porque incorporamos esse conhecimento em 

novos cursos, currículos, programas de ensino etc.; compreendendo, também, 

que esse conhecimento alimenta a cooperação nacional e internacional, pois a 

condição de referência do IFBA para a educação profissional ocorre justamente 

por ela ter se mostrado como a instituição que construiu competência e 

qualidade na região. 

• As diversas modalidades ofertadas no IFBA necessitam de normatização para 

seu pleno funcionamento, além disso, a organização e funcionamento didático-

pedagógico são imprescindíveis para a normalidade dos processos pedagógicos, 

desse modo é fundamental a retomada da atualização das Normas Acadêmicas 

do IFBA. 

	

3.1	ENSINO	A	DISTÂNCIA	-	EAD	

• Discutir a política para a Educação a Distância (EAD) que considere as 

especificidades regionais do Estado da Bahia; 

• Atuar em conjunto com a Universidade Aberta do Brasil na oferta de cursos e 

planejamento de novos projetos. 

• Implantar e fortalecer a Diretoria Sistêmica de EAD para atuar como centro de 

formação continuada e de geração e coordenação das ofertas educacionais na 

modalidade à distância, considerando a multicampia do IFBA.  

3.2	POLÍTICA	DE	EDUCAÇÃO	INCLUSIVA	

• Promover formação continuada para os(as) servidores(as) dos campi no que 

tange à inclusão; 

• Promover os dispositivos legais e pedagógicos para adaptação curricular e sem 

prejuízo para formação integral dos estudantes com necessidades educacionais 

específicas; 

• Priorizar o uso de metodologias e materiais didáticos com desenhos universais; 
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• Democratizar e aperfeiçoar o sistema de ingresso e permanência de estudantes 

com necessidades educacionais específicas no IFBA; 

• Cumprir a legislação vigente de inclusão de pessoas com necessidades 

específicas. 

3.3.	POLÍTICAS	DE	ACESSO,	ASSITÊNCIA	E	PERMANÊNCIA	

As políticas educacionais afirmativas, do início dos anos 2000, que permitiram o 

ingresso de milhares de estudantes cotistas, a maioria deles(as) em situação de 

vulnerabilidade social nos Institutos Federais, sujeita o IFBA a formular políticas 

prioritárias para permanência e êxito acadêmico especialmente destes grupos sociais. O 

Brasil é desigual, a pobreza é o fator que condena gerações de cidadãos(as) a exclusão 

educacional. A bandeira da Educação pública, gratuita e de qualidade precisa vir 

acompanhada de um conjunto de ações que permita tratar de modo diferente os que são 

diferentes. Há um conjunto de estudantes que mesmo tendo acesso a Educação pública, 

gratuita e de qualidade, não conseguem o êxito escolar. A assistência estudantil é um 

direito assegurado para que estudantes dessa quadra possam ter oportunidades iguais de 

desenvolvimento educacional, cultural e político. Tanto na esfera física, quanto mental e 

social. É para esses que temos que pensar, prioritariamente, a assistência estudantil.  

Nossa defesa é da presença de uma Pró-Reitoria de assistência estudantil no IFBA. Na 

inviabilidade desta no mínimo uma diretoria sistêmica com status de pró-reitoria com 

organismos de apoio abaixo dela. Hoje, pelo regimento aprovado, contrário a defesa dos 

nossos representantes eleitos no CONSUP existe apenas um Departamento de 

Permanência e Assistência Estudantil. Essa estrutura não consegue realizar a tarefa de 

articular as ações dos diversos campi. Para além desse aspecto é necessário articular o 

alinhamento e coordenação da assistência estudantil com as outras políticas que existem 

no ambiente acadêmico.  

3.3.1	Permanência	

• Criar uma Diretoria Sistêmica, com status de pró-reitoria de Assuntos 

Estudantis, que terá o objetivo de executar, acompanhar e avaliar as políticas 

estudantis; 
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• Criar em todos os campi um Conselho de Alimentação Escolar que deve ter a 

participação da direção dos campi, estudantes, servidores e sociedade. 

• Criar em cada Campus um Observatório da Vida Estudantil (OVE) com o 

objetivo de acompanhar a formação dos estudantes gerando dados e informações 

importantes para 

3.3.2	Assistência	

No que diz respeito à assistência estudantil, propomos:	

• Otimizar as ações da Assistência Estudantil (Programas Universais, PAAE, 

mobilidade acadêmica, etc) com vistas a assegurar o acesso, a permanência e a 

conclusão dos estudos de todos os alunos, em especial, àqueles em situação de 

vulnerabilidade social e econômica; 

• Empreender ações junto ao CONIF/MEC para reajuste do valor per capita. 

• Envidar esforços para ampliar o atendimento do serviço de saúde a todos os 

estudantes em todos os Campi. 

• Construção dos Restaurantes Estudantis nos Campi do IFBA onde não existe. 

Sabemos que sem uma boa alimentação para os estudantes não é possível 

garantir a permanência de muitos e o rendimento de todos.  

• Apoiar a organização dos estudantes nos Centros Acadêmicos, Grêmios 

Estudantis e DCE; 

• Apoiar a participação dos alunos em eventos esportivos, científicos e culturais, 

como complemento à prática educativa e de socialização; 

3.3.3	Transporte	

Um dos grandes problemas enfrentados pelos campi se refere ao acesso por meio de 

transporte público. Por isso, cabe: 

• Realizar estudos de mobilidade urbana antes da implantação de novos campi.  
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• Apresentar soluções rápidas para os estudantes dos campi, que tem que se 

deslocar por grandes distâncias de seus locais de residência e trabalho.  

• Proporcionar transporte adequado para as atividades didáticas e intercampi e 

estabelecer uma política em médio e longo prazo, buscando alternativas 

ambientalmente sustentáveis de locomoção. 

• Analisar	 possibilidade	 de	 contratar	 empresa	 prestadora	 de	 serviços	 de	

transporte	entre	os	campi	e	 locais	melhor	servidos	por	transporte	público	

nos	centros	urbanos		

• Buscar	 o	 estabelecimento	 de	 convênios	 entre	 as	 prefeituras	 e	 o	 IFBA	

visando	a	prestação	de	serviço	de	 transporte	entre	as	unidades	do	 IFBA	e	

pontos	centrais	das	cidades.	

• Estudar	 a	 possibilidade	 de	 criação	 de	 um	 serviço	 de	 transporte	 circular	

entre	 o	 Campus	 Salvador,	 Calçada,	 Aquidabã,	 Shopping	 Iguatemi,	 Reitoria	

do	IFBA	–	BUSIFBA.		

3.3.3	Material	didático	

O	 governo	 Federal	 tem	 buscado	 atender	 às	 demandas	 por	 material	 didático	

selecionando,	adquirindo	e	distribuindo	os	livros	pelo	Programa	Nacional	do	Livro	

Didático.	Essa	ação	precisa	ser	requalificada	e	expandida.	Por	isso	propomos:	

• Biblioteca com acervos atualizados e com acesso garantido nos três turnos.  

• Avaliar	 permanentemente	 a	 qualidade	 e	 o	 emprego	 dos	 livros	 didáticos	

distribuídos	pelo	PNLD	

• Substituir,	 quando	 for	 adequado,	 os	 livros	 didáticos	 por	 outras	 fontes	

bibliográficas,	que	estejam	mais	adequadas	ao	nosso	fazer	pedagógico.	

• Propor	aquisição	de	outros	materiais,	necessários	para	o	acompanhamento	

de	disciplinas	

3.4	ENSINO	DAS	RELAÇÕES	ÉTNICO-RACIAIS 
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• Efetivar a implantação em todos os currículos, dos diferentes níveis e 

modalidades, da temática História e Cultura Afro-Brasileira e indígena com 

vistas ao cumprimento das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008. 

3.5	 REFORMULAÇÃO	 DOS	 CURSOS	 TÉCNICOS	 DE	 NÍVEL	 MÉDIO	 NA	 FORMA	

INTEGRADA	

	

• Resistir a Reforma do Ensino Médio aprovada sem o necessário debate com a 

sociedade e articular formas de resistência em toda a Rede Federal; 

• Retomar a discussão coletiva, com a definição de um cronograma de trabalho, 

acerca da reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos técnicos de nível 

médio na forma integrada com intuito de realizar mudanças que contribuam para 

o aperfeiçoamento da formação dos estudantes e redução dos índices de evasão, 

reprovação e abandono 

	

3.4	A	PÓS-GRADUAÇÃO	

A formação de recursos humanos para o desenvolvimento local e regional é uma tarefa 

de vital importância para o projeto de desenvolvimento do país. 

Abertura regular de vagas para qualificação lato e stricto sensu para docentes e técnicos 

administrativos seja através de convênios, ou reserva de vagas nos cursos próprios ou 

que forem criados. 

4	A	PESQUISA		

A pesquisa deve ser entendida com atividade vinculada ao desenvolvimento soberano 

de nossa nação. As atividades de pesquisa devem ser consideradas como um conjunto 

de ações orientadas que buscam produzir, refutar, analisar, descrever, compreender e 

transformar fenômenos, conhecimentos, processos, métodos e tecnologias. Elas são 

fonte indutora de transformações ocorridas nos últimos anos e precisamos valorizar e 

socializar em nossa instituição as condições objetivas para produzir ciência e tecnologia 

para o desenvolvimento social das regiões e do País. Por isso, propomos: 
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• Estabelecer um diálogo permanente com grupos de pesquisa e pesquisadores do 

IFBA 

• Valorizar e manter as ações que vêm sendo realizadas para promover, valorizar e 

divulgar as ações de pesquisa do IFBA 

• Buscar junto às agências de fomento mais recursos para financiamento da 

pesquisa na Rede Federal e no IFBA em particular. 

• Manter as já existentes e buscar novas parcerias com instituições de pesquisa, 

para promover ações compartilhadas e de formação constante de nossos 

pesquisadores. 

• Destinar recursos anuais para a pesquisa que, ao ser alocada, considere fatores 

acadêmicos, temporais, e regionais e suas desigualdades. 

• Construir políticas de pesquisa que reflitam a realidade do IFBA e da Bahia e 

apontem para a construção de sinergias entre as políticas, programas, projetos 

regionais e nacionais implementados pelas agências de fomento à pesquisa.  

• Investir em laboratórios e espaços compartilhados, para incentivar a troca de 

informações, experiências e a realização de projetos complementares, 

interdisciplinares e interdepartamentais. 

• Valorizar o papel dos técnicos administrativos como sujeitos na produção e 

difusão de conhecimentos a partir da pesquisa. 

• Associar pesquisa e ensino e incorporar os estudantes, de todos os níveis, como 

agentes participantes na produção de conhecimento. 

• Fomentar de trajetórias de pesquisa multi-referenciadas que reduzam e/ou 

eliminem as assimetrias entre os campi, entre as regiões do estado, entre áreas de 

conhecimento, entre os grupos de pesquisa; 

5	A	EXTENSÃO		

A	 extensão	 na	 Rede	 Federal	 historicamente	 ficou	 circunscrita	 à	 área	

empresarial,	 basicamente	 com	 o	 desenvolvimento	 de	 programas	 de	 estágios,	 de	
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capacitação	 e	 de	 requalificação	 de	 trabalhadores.	 Pelo	 estabelecido	 na	 Lei	

11.892/2008,	 essa	 função	 deve	 ser	 ampliada	 e	 focada	 na	 construção	 de	 redes	

socioeconômicas,	tanto	com	as	áreas	produtivas,	quanto	com	a	sociedade	em	geral.		

Algumas	mudanças	são	perceptíveis:	a	extensão	vem	sendo	fortalecida	com	a	

estruturação	de	Pró-Reitorias	 e	 a	 gestão	de	projetos	que	vêm	 tentando	de	modo	

muito	incipiente	construir	relações	com	a	sociedade	civil.	

A	extensão,	para	além	de	suas	funções	tradicionais	de	conexão	entre	escola	e	

empresa,	deve	funcionar	como	canal	de	acesso	para	que	a	comunidade	se	integre	

com	o	Instituto,	tanto	no	atendimento	às	demandas	educativas,	como	também	nos	

vínculos	com	as	organizações	sociais.	Além	disso,	deve	ser	dada	a	extensão	a	tarefa	

de,	 na	 relação	 instituição-comunidade,	 descortinar	 novos	 componentes	

curriculares	 e	novos	objetos	de	pesquisa	 sintonizados	 com	o	 contexto	 local	 para	

municiar	 o	 ensino	 e	 a	 pesquisa	 e	 significá-lo	 de	 acordo	 com	 as	 demandas	

produtivas	 do	 território	 (SILVA	 et	 al.,	 2009).	 	 A	 extensão	 deve	 estar	 ligada	 ao	

ensino	e	a	pesquisa	de	modo	a	refluir	sobre	eles.	

A	extensão	no	 IFBA	deve	servir	de	 instrumento	para	a	construção	de	redes	

sociais	 e	 devem	 dialogar	 permanentemente	 com	 a	 comunidade	 local	 e	 regional	

acumulando	 relações	 sociais.	 A	 constituição	 de	 redes	 sociais	 com	 os	 diversos	

atores	da	localidade	e	na	perspectiva	de	inclusão	social	é	uma	função	política	que	

deve	estar	no	escopo	da	extensão.		

Para	 tanto,	 IFBA	 que	 já	 possui	 capilaridade	 no	 Estado	 e	 corpo	 técnico	

qualificado,	 precisa	 investir	 na	 infra-estrutura	 com	 a	 criação	 de	 laboratórios,	

bibliotecas,	equipamentos	de	lazer,	centros	de	inclusão	digital	etc.	Esses	elementos	

articulados	com	outras	políticas	públicas	podem,	no	nosso	pensar,	 fazer	do	 IFBA	

um	agente	de	desenvolvimento	local	com	inclusão	social.	

Alguns	elementos	a	serem	perseguidos:	

• Construção de relações com a plataforma cognitiva da Economia Solidária; 

• Estimular a constituição redes sociais que envolvam governo, setor produtivo e 

movimento social para desenhar os arranjos sócio-produtivos da região; 
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• Formação complementar e/ou suplementar de populações em situação de risco 

social; 

• Implantação de um setor de acompanhamento de egressos dos campi visando 

colaborar com a avaliação institucional permanente e a construção de 

indicadores sobre a adequação dos nossos cursos com o mundo de trabalho e 

com o desenvolvimento local; 

• Ampliar o quantitativo de projetos e bolsas de extensão para docentes e 

estudantes, contemplando todos os Campi; 

• Aperfeiçoar a elaboração de editais de extensão com a participação efetiva da 

comunidade, otimizando a forma de utilização dos recursos;  

• Aperfeiçoar os mecanismos de interação e acompanhamento dos egressos; 

• Apoiar a institucionalização de projetos consolidados de ações comunitárias e de 

responsabilidade social;  

• Articular as ações de extensão de forma a potencializar os arranjos produtivos, 

culturais e sociais locais; 

• Ampliar a divulgação da ação institucional, principalmente dos cursos junto à 

comunidade, e em especial, ao mundo do trabalho;  

• Favorecer a ampliação das oportunidades de estágios e empregos para estudantes 

e egressos. 

• Favorecer a sinergia com comunidades tradicionais para o desenvolvimento de 

conhecimento, memória, renda e formação em espaços não formais;  

6	A	EXPANSÃO	DO	IFBA	

É	 fundamental	 a	 ampliação	 dos	 campi	 e	 do	 número	 de	 vagas	 em	 nossa	

instituição.	Entretanto,	essa	agenda	deve	estar	submetida	aos	seguintes	critérios:	

• Autonomia - A agenda de expansão deve ser discutida e decidida por nossa 

instituição em diálogo com o conjunto de nossa sociedade. Deve obedecer a 
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princípios socialmente referenciados e não deverá ser definida considerando 

apenas os interesses de prefeitos, deputados e dirigentes partidários como 

acontece hoje; 

• Qualidade - A agenda de expansão não pode comprometer a qualidade de nossa 

instituição. Não pode ocorrer à custa da precarização das condições de trabalho, 

nem servir de lastro para condições infra-estruturais degradantes de prédio 

semiacabados, construídos em locais inapropriados, sem os recursos necessários 

com risco cotidianos para estudantes e servidores.  

• Estruturar, com a participação da comunidade acadêmica, um Plano Diretor de 

obras, para os Campi e a Reitoria; 

• Fortalecer a área de Engenharia com vistas ao cumprimento dos cronogramas e a 

melhoria da qualidade das obras contratadas e executadas; 

• Realizar um diagnóstico sobre a expansão do IFBA no que concerne: Campi, 

polo de inovação, núcleos avançados e centros de referências. 

7	A	ADMINISTRAÇÃO	

A administração, atividade fundamental ao atendimento das finalidades do IFBA, deve 

superar o modelo patrimonialista e perseguir os seguintes objetivos. 

7.1.		GESTÃO	EFICIENTE	E	TRANSPARENTE		

• Avaliação permanente da gestão a partir da implantação de planos de gestão 

setoriais e relatório de gestão anual para todos os campi, pró-reitorias, diretorias 

sistêmicas. 

• Profissionalizar a gestão da IFBA com a participação de especialistas nas 

diferentes funções administrativas e capacitação específica de servidores para o 

exercício de suas funções;  

• Implantar a Gestão por Competências, priorizando a meritocracia e a adequação 

do perfil profissional na definição dos cargos e funções; 
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• Elaboração, implementação e monitoramento de indicadores de desempenho 

para os processos institucionais; 

• Implantar sistemas de conhecimento e aproveitando as boas experiências e boas 

práticas de gestão do IFBA visando otimizar e sistematizar principais funções 

operacionais da administração; 

• Sintetizar os principais dispositivos regulamentadores e legais da administração 

pública oferecendo regras claras, objetivas e transparentes para melhor 

aproveitamento e desburocratização da aplicação dos recursos e 

desenvolvimento de projetos da instituição; 

• Implantar controle de estoques de materiais para acabar com o desabastecimento 

e compra de quantidades empíricas sem estudo de consumo. Economicidade. 

• Tornar público o estoque de materiais do almoxarifado no site para que qualquer 

usuário possa pesquisar as disponibilidades e ter acesso. 

• Implantar cadastro de materiais com melhores especificações objetivando ganho 

na qualidade das aquisições e evitando o retrabalho a cada compra.  

• Profissionalizar a fiscalização dos contratos com foco na terceirização, buscando 

maior proteção ao trabalhador e mitigando a precarização; 

	

7.2.	GESTÃO	DE	PESSOAS	

A gestão de pessoas deverá receber investimentos de valorização de sua força de 

trabalho, mas também de capacitação, de forma a conseguir responder aos desafios de 

criar no IFBA um ambiente de trabalho crescentemente mais saudável. Uma 

restruturação na Diretoria de Gestão de Pessoas é fundamental para qualificar o 

atendimento aos(as) servidores(as). Será imperativo formular políticas de gestão de 

pessoas que reconheça a natureza multicampi do IFBA e considere a descentralização 

dos processos. O objetivo na Gestão de Pessoas é construir uma atitude cada vez mais 

solidária e colaborativa.  
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• Proporcionar condições para a qualificação e capacitação dos servidores com 

critérios transparentes na seleção dos candidatos; 

• Apoio à qualificação em nível de pós-graduação stricto senso ao técnico 

administrativo com seu possível afastamento; 

• Defesa das 30 horas para os(as) TAEs não abrindo mão da autonomia 

institucional para fazer a gestão do trabalho de nossos/as servidores/as. O tema é 

prioritário e será pauta de discussão no IFBA para que sua ampliação seja 

realizada de modo racional e justo. 

• Implementação do Decreto 5.707/2006 que versa sobre a Política Nacional de 

Gestão de Pessoas por Competências; definição dos conhecimentos, habilidades 

e atitudes necessários aos ocupantes de cada cargo ou à realização de cada 

atividade. 

• Implementar Programa de Prevenção contra o Assédio Moral; 

• Abrir edital para seleção dos colaboradores que atuarão em processos seletivos e 

concursos públicos; 

• Realizar processo de seleção pública para estagiários, visando regulamentação e 

transparência.  

• Investir na melhoria da qualidade de vida do servidor, no ambiente de trabalho 

saudável e na motivação para o trabalho; 

• Efetivar uma Política de Recepção e de Aposentadoria dos servidores; 

• Propiciar as condições para que os servidores realizem Exames Periódicos;  

• A reitoria/DEQUAV buscará soluções para os problemas enfrentados pelos 

servidores com os planos de saúde.  

• Avaliar as condições de trabalho e garantir o pagamento da insalubridade  e da 

periculosidade aos servidores. 
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• O desempenho do servidor deve ser avaliado processualmente de forma objetiva. 

A instituição deve fornecer treinamento e condições de trabalho que subsidiem o 

desempenho a ser exigido. 

• As remoções devem ser realizadas via edital. 

• Definição de alternativas ao controle de frequência por ponto eletrônico dos 

servidores(as). 

• Discutir com a categoria TAE a viabilidade do teletrabalho. 

7.3.	GESTÃO	DO	TRABALHO	TERCEIRIZADO	

	

Apesar da defesa do concurso público como o meio mais apropriado para a contratação 

de pessoal no serviço público, a terceirização é uma realidade há décadas na 

Administração Pública com tendência de crescimento e maior cristalização por força da 

Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017. Além disso, entendemos que no IFBA, os 

trabalhadores(as) terceirizados(as) exercem um papel importantíssimo ao garantir os 

meios para a concretização das ações finalísticas e de diversos projetos do Instituto, 

interagindo com seu público e sendo elo entre seus variados setores.  

Assim, é fundamental ter um olhar especial para este importantíssimo segmento de 

trabalhadores(as) do IFBA, de forma a defender sua maior participação nos processos 

institucionais, bem como elevar suas condições de trabalho e melhor adequar os 

contratos de terceirização de maneira a atender e contemplar as especificidades de 

atuação de processos de trabalhos diferentes, gerando ambiente de maior segurança para 

os trabalhadores(as).  

Defendemos que uma Instituição de Ensino não pode pactuar com contratos que não 

garantam o cumprimento dos direitos trabalhistas de todos os(as) seus(as) 

trabalhadores(as). Torna-se fundamental que trabalhos de natureza peculiar estejam 

especificados em contratos de terceirização que atendam às exigências de suas 

diferenças.  
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Nós entendemos o conjunto de trabalhadores do IFBA como um corpo único que 

interage constantemente e tem necessidades de proteção, segurança, capacitação e 

motivação.  

É fundamental ter um olhar para aqueles(as) trabalhadores(as) dos contratos de limpeza, 

portaria, jardinagem, telefonia, segurança. Há que se questionar constantemente o 

quanto os processos de trabalho no IFBA interferem na autoestima desses(as) 

trabalhadores. O IFBA não deve permitir que processos de trabalho nocivos, assédios, 

constrangimentos comprometam a saúde física e mental presente e futura de seus(as) 

trabalhadores(as), sejam eles(as) servidores(as), terceirizados(as) ou efetivos(as).  

	

7.4.	GESTÃO	ADMINISTRATIVA	E	FINANCEIRA	

• Descentralização efetiva das atividades administrativas/contábeis possíveis para 

os campi, possibilitando a autonomia do campus; 

• Tornar público os critérios para o repasse dos recursos financeiros da Assistência 

Estudantil (ao Educando) e adotar critérios para o aporte destes recursos para os 

campi; 

• O orçamento participativo deve ser adotado em todas as esferas da administração 

no IFBA (coordenações; departamentos; diretorias; campi; pró-reitorias etc. A 

comunidade deve ser chamada a opinar sobre as prioridades na aplicação dos 

recursos financeiros; 

• O recurso reservado à capacitação deve ser gerido pela Coordenação de 

Capacitação do DGP para atender de forma isonômica a todos os servidores. A 

prática de uso eleitoreiro de cursos/treinamentos, pagamento de diárias e 

passagens sem critérios transparentes será banida. 

• A licitação pública deve ser a regra e a dispensa/inexigibilidade da licitação se 

restringir apenas aos casos previstos em lei. Buscando a transparência e 

eficiência na aplicação dos recursos públicos; 
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• Estabelecer maior controle e fiscalização no uso dos cartões corporativos da 

instituição; 

• Planejamento e estratégia na utilização dos recursos. Acabando com a prática de 

compras desnecessárias – apesar de tantas carências no IFBA - ao final de cada 

exercício, com única finalidade de não devolver o recurso e mascarar os 

números dos relatórios de gestão para a CGU; 

• A comunidade precisa conhecer os fiscais (ou gestores) responsáveis por cada 

contrato, convênio e concessão. 

7.5.	O	PLANEJAMENTO	NO	IFBA	

Promoção da cultura de planejamento e estratégia ainda pouco difundida no serviço 

público. Gerando maior eficiência, economia de recursos e sucesso nas ações. 

O planejamento anual dos setores/servidores deve deixar de ser um documento pró-

forma e ser utilizado como ferramenta de estratégia para o alcance das metas através do 

seu reconhecimento pela alta gestão. 

Os setores/servidores que planejarem suas atividades devem ter prioridade no 

atendimento de suas demandas – compras, diárias, passagens - para alcance das metas, 

em detrimento das ações não previstas no planejamento anual.  

Abandonar outros critérios de atendimento por afinidade pessoal ou política. Até que o 

planejamento seja parte da rotina institucional. 

A administração, atividade fundamental ao atendimento das finalidades do IFBA, deve 

superar o modelo patrimonialista e perseguir os seguintes objetivos. 

7.6	TECNOLOGIA	DA	INFORMAÇÃO	

A tecnologia da informação é área sensível, estratégica e requer grande atenção da 

gestão e da comunidade, em se tratando de uma administração democrática e 

transparente. 
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Por requerer constante atualização, o investimento público é alto nesta área e deve ser 

bem gerenciado de forma a não comprometer outras demandas também urgentes e 

evitarem-se compras descoladas de um planejamento de longo prazo. 

Neste sentido, o controle e o gerenciamento pela gestão do segmento de Tecnologia da 

Informação devem ser compartilhados com atores representativos da comunidade 

acadêmica. Portanto, na nossa administração, realizaremos um Seminário com 

representantes dos segmentos docentes, técnicos administrativos e discentes e os 

sindicatos para rediscutiremos a Política de Tecnologia de Informação do IFBA à luz da 

Estratégia Geral de Tecnologia de Informação para a Administração Federal.  

Além disso, revisaremos a composição da representação do Comitê de Tecnologia da 

Informação do IFBA, indicando novos atores e atualizaremos o Plano Estratégico de 

Tecnologia da Informação (PETI) e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

(PDTI).   

• Principais ações da nova administração na área de Tecnologia da Informação: 

• Transferir por completo a Diretoria de Gestão de Tecnologia de Informação 

(DGTI) para a Reitoria;  

• Ampliar investimentos na área visando melhorar a segurança e a desempenho do 

sistema; 

• Garantir a ampliação da velocidade dos links de Internet em todos os Campi e na 

Reitoria; 

7.7	GESTÃO	DAS	BIBLIOTECAS	

• Implantar o Sistema de Bibliotecas e sua estrutura composta pela Gerência de 

Desenvolvimento de Bibliotecas, Coordenação de Serviço de Referência, 

Coordenação de Coleções e a Coordenação de Memória Institucional. 

• Apoiar a aprovação do Regulamento do Sistema de Bibliotecas.  

• Estruturar e fortalecer as ações das bibliotecas, nos diversos Campi, visando à 

disseminação do conhecimento à comunidade. 
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• Reestruturação dos acervos bibliográficos considerado as especificidades da 

biblioteca escolar e universitária. 

7.8	COMUNICAÇÃO	INSTITUCIONAL	

• Implantar uma política de comunicação que viabilize uma socialização e 

divulgação eficaz e continua de todas as informações a serem disponibilizadas 

para as comunidades interna e externa; 

• Criar uma INTRANET para o IFBA  

• Investir no setor de comunicação dos campi considerando o mesmo como 

estratégico para o desenvolvimento dos campi;  

8	RELAÇÕES	INTERNACIONAIS	

Expandir as relações internacionais do IFBA, propiciando o incremento de intercâmbios 

e levando a ação da Instituição a outros países, em especial os em desenvolvimento e 

considerar como relevante a Cooperação Sul – Sul nas quais o Brasil vem se engajando 

nos últimos anos. 

A Cooperação Sul-Sul é o processo de articulação política e de intercâmbio 

econômico, científico, tecnológico, cultural e em outras áreas entre países	 em	

desenvolvimento.  

9	POLÍTICA	CULTURAL	PARA	O	IFBA		

• Pela afirmação/proposição de uma Política Cultural no IFBA 

• “Nossa atenção ao conceito de cultura é inversamente proporcional à paixão com 

que falamos sobre os seus produtos. Arte, música, literatura, teatro e cinema são, 

como no futebol, quase sempre discutidos, enquanto a grande categoria que 

permite alterar estas coisas – a idéia de cultura – é ignorada.” (Roberto DaMatta) 

• Foi precisamente no ano de 2012 que o Ministério da Cultura (MINC) e o 

Ministério da Educação (MEC) propuseram uma agenda comum na qual a pauta 

da cultura nas escolas fosse debatida como questão central e fundamental para se 

pensar num projeto pedagógico inovador a ser proposto às instituições públicas 
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de formação. Como resultado desse diálogo entre os Ministérios, gerou-se o 

Programa Mais Cultura nas Escolas que, ao lado de outros dois Programas: o 

Mais Educação e o Ensino Médio Inovador, tem estimulado e garantido, através 

da abertura de editais para as instituições públicas de educação, a realização de 

atividades culturais diversas, contemplando as iniciativas nas áreas da dança, da 

música, da literatura, das artes plásticas e visuais, da fotografia, do cinema, do 

artesanato, da escultura, do teatro, da corporalidade, em geral, dentre outras 

linguagens.  

• Neste	sentido,	vale	ressaltar	que	o	Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	

Tecnologia	da	Bahia	imprimiu,	ao	longo	de	sua	trajetória	e	considerando-se	

suas	 reconfigurações	 pedagógico-administrativas,	 uma	 marca	 importante	

no	 cenário	 cultural	 baiano	 e	 brasileiro.	 Desta	 Instituição,	 saíram	músicos,	

poetas	 de	 reconhecimento	 internacional,	 atores	 e	 artistas	 visuais.	 Além	

disso,	alguns	dos	projetos	empreendidos	por	servidores	ligados	às	artes,	no	

nosso	Instituto,	têm	recebido	o	reconhecimento	em	outras	regiões	do	país,	

inclusive,	 com	 premiações	 e	 destaques.	 No	 entanto,	 iniciativas	 desta	

natureza	 necessitam	 de	 maior	 apoio	 institucional	 e	 do	 devido	

acompanhamento	 para	 que	 se	 mantenham	 atuantes	 através	 de	 um	

planejamento	cultural	que	possa	integrá-las.	Por	isso,	a	nossa	proposição	é	

por	um	plano	que	possa	(re)pensar	a	cultura,	em	todas	as	suas	dimensões	e	

especificidades,	 de	 forma	 orgânica,	 plural	 e	 primordial	 a	 fim	 de	 incluí-la	

como	 eixo	 de	 formação	 na	 totalidade	 dos	 nossos	 projetos,	 não	 apenas	 no	

sentido	curricular,	mas,	sobretudo,	vivencial.	

• Não	 obstante,	 se	 analisarmos	 o	 IFBA,	 de	 modo	 mais	 específico,	 podemos	

considerar	 que	 sua	 estrutura	 multicampi	 revela-se,	 também,	 como	 um	

complexo	panorama	multicultural	 que	 requer	 um	olhar	mais	 atento	 e	 um	

compromisso	mais	sólido	firmado	pela	gestão	do	IFBA.	Em	outras	palavras,	

estamos	defendendo	que	para	toda	a	riqueza	e	diversidade	culturais	que	se	

revelam	 na	 nossa	 atual	 realidade	 institucional	 será	 fundamental	

elaborarmos	 um	 projeto	 educacional	 que	 incorpore	 os	 conteúdos	 e	
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competências,	 bem	 como,	 os	 objetivos	 geral	 e	 específicos,	 fortalecendo	 o	

processo	de	uma	educação	artística	local,	global	e	consciente.	

• Considerando-se,	portanto,	a	atual	abertura	dos	Ministérios	da	Educação	e	

da	Cultura	para	a	promoção	de	atividades	culturais	escolares,	visando	um	

aprendizado	mais	criativo	e	reflexivo,	e	a	 inclinação	natural	do	IFBA	neste	

campo,	 estamos	sugerindo	a	 implantação	de	algumas	ações	na	área,	quais	

sejam:	

• Realizar	 um	 Congresso	 sobre	 a	 Política	 Cultural	 para	 o	 IFBA	 com	 a	

participação	da	comunidade	acadêmica,	para	definir	metas	e	ações;	

• Garantir	o	orçamento	específico	do	IFBA	para	as	atividades	culturais	como	

prevê	a	Resolução/CD/FNDE/	nº	30,	de	3	de	Agosto	de	2012;	

• Elaborar	 relatório	 contendo	material	 sobre	a	Política	Cultural	do	 IFBA	em	

forma	de	uma	cartilha	semestral,	com	resultado	de	projetos,	editais	abertos	

e	financiamentos	concedidos	para	este	fim;		

• Subsidiar,	 através	 da	 disponibilidade	 de	 recursos	 humanos	 e	 espaciais,	 a	

implantação	de	espaços	de	vivência	cultural	e	artística,	a	exemplo	de	Cine	

Clubes,	 Grupos	 de	 teatro,	 Companhias	 de	 dança	 e	 outras	 linguagens	

artísticas	dentro	dos	campi;	

• Definir	 uma	 agenda	 permanente	 de	 diálogo	 com	 parceiros	 externos	 e	

sociedade	civil,	em	geral,	com	o	objetivo	de	incentivar	as	atividades	lúdicas	

e	culturais;	

• Publicar	resolução	que	determina	a	obrigatoriedade	do	apoio	 institucional	

do	 IFBA,	 com	 normas	 bem	 definidas,	 para	 com	 os	 processos	 de	 ensino	 e	

aprendizagem	artísticos.	

	


