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SEMEAR!  

“Privilégio dos ventos: semear as borboletas” (Manoel de Barros)  

 

Estamos atravessando tempos difíceis! A pandemia que ainda nos acomete e 

nos trouxe uma série de mudanças como o trabalho remoto, continua 

desorganizando nossas vidas e evidencia, cada vez mais, desigualdades 

sociais presentes na nossa sociedade, e também no nosso Instituto Federal da 

Bahia campus Feira de Santana.  

A decisão de apresentar essa candidatura ao cargo de Diretor Pró-tempore 

surgiu nesse tempo novo e não fácil, no qual venho administrando parte da 

gestão de nossa “escola” e vivenciando dores, angústias, faltas, desejos e 

vontades de uma comunidade que vem atravessada por inúmeras crises e 

problemas institucionais, vindos de um tempo que já não temos mais. Erramos, 

acertamos e ainda temos muito o que construir e caminhar, para que possamos 

seguir em frente e povoar esse espaço que não só representa o nosso 

trabalho, mas que, principalmente, é o lugar que habita sonhos e vidas de 

nossos estudantes e de nossa comunidade.  

O desafio foi e continua difícil porque, ao mesmo tempo que somos muitos 

somos poucos quando se fala de gestão no IFBA. Mesmo assim, nesse tempo 

também de gestão, pude perceber e ouso acreditar que temos, sim, vontade de 

mudar e que é possível fazermos novas escolhas, acolhendo esse novo tempo 

que chegou para nos apresentar novos desafios, como o de trabalhar dentro de 

nossas casas, compartilhar esse tempo com nossas famílias e diversos 

problemas dos nossos cotidianos. 

Relembro esse caminho e venho convidar toda a comunidade para caminhar 

juntos, plantando novas sementes em nosso terreno fértil, para colher bons 

frutos. Frutos estes que garantam o acesso e a permanência de nossos 

estudantes. Meu plano de trabalho busca SEMEAR, reencontrar caminhos 

políticos, pedagógicos, afetuosos para o melhor funcionamento do nosso 

campus Feira de Santana. 



Reafirmando a defesa, sim, de uma educação pública, gratuita, laica e de 

qualidade, com ética e transparência de gestão e de processos de ensino, 

pesquisa e extensão. Por fim, posso garantir que nesse tempo de gestão, se a 

comunidade a mim escolher, farei o possível para ouvi-los, buscando resolver e 

aprender juntos, com a responsabilidade inerente ao cargo de um Diretor-

Geral, para garantir a melhor convivência entre nós. 

 

Trajetória no IFBA 

 

Sou o professor Luiz Gomes Forte Neto, formado em Administração de 

Empresas pela FESPI (atual UESC), formado em Processamento de Dados 

pela FACS, Pós-graduado em Redes de Computadores pela Rui Barbosa, 

lecionei em escolas particulares de Ilhéus, na FAT em Feira de Santana e na 

Unijorge em Salvador além de trabalhar como Analista de Redes de 

Computadores por 14 anos na SEFAZ.  

Em 2009 fiz concurso para professor efetivo de informática no IFBA, e fui 

aprovado sendo alocado no campus de Porto Seguro. Lá comecei minha 

caminhada acadêmica dentro desse instituto. Em 2012 fui removido para o 

Campus de Feira de Santana, podendo assim contribuir academicamente 

desde a sua inauguração até os dias atuais. 

Com relação ao ensino, além de ter lecionado em todas as modalidades 

(integrado, subsequente, superior) já fui Diretor de Ensino na gestão de Juliano 

e Raigenis, e atualmente na gestão de Aline. 

Na extensão já ministrei cursos para a comunidade interna do campus 

(terceirizados e alunos) e para a externa (comunidade do aviário) sempre com 

os alunos do campus como bolsistas voluntários ou com bolsas. Também já fui 

coordenador de extensão. 

Na pesquisa participo do grupo Bioqerem e já fui avaliador Adoc pela PRPGI. 

Na gestão, como citado anteriormente, já passei pelo tripé que dá suporte ao 

IFBA – Pesquisa, Extensão e Direção de Ensino. Por isso entendo o quanto 

são importantes para o caminhar eo desenvolvimento de um campus. 



Além desses setores, faço parte da comissão da assistência estudantil que é 

tão importante para a permanência e êxito dos alunos que aqui se encontram 

em situação de vulnerabilidade. 

 

A seguir, algumas propostas de gestão, porém ressalvo que estarei aberto a 

sugestões, críticas, ideais, projetos a fim de que possamos construir e praticar 

juntos uma gestão participativa e democrática, caso assim a comunidade 

desejar!  

 

 

Propostas de Gestão para o Biênio (2021-2023) 

 

 Garantir o tripé ensino-pesquisa-extensão, uma vez valorizados e 

reconhecidos, conseguimos melhor proporcionar uma educação de 

qualidade; 

 Fortalecer os cursos existentes hoje no campus com a chegada de 

novos docentes que completam o quadro; 

 Instituir o andamento ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

com a criação de comissões para novos cursos propostos; 

 Concluir a implantação do Conselho de Campus e dar seguimento aos 

trabalhos referentes ao nosso Regimento Interno e demais comissões 

essenciais para o melhor funcionamento do campus; 

 Promover a inclusão social e uma educação plural, participativa, com 

respeito à todas as diversidades, buscando, inclusive, a contratação de 

mais intérpretes de Libras e profissionais do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE); 

 Criar um espaço novo de trabalho para a Gestão da Assistência 

Estudantil do campus que juntamente com uma comissão 

multidisciplinar e a representação estudantil, possam deliberar, sobre a 

Política de Assistência Estudantil do IFBA. E unir a esse trabalho a 

comissão de permanência e êxito a fim de pensarem juntos caminhos 

para garantir de fato o acesso, a permanência e menores índices de 

evasão; 

 



 Proporcionar um ambiente favorável ao fortalecimento e ao diálogo 

constante com o Grêmio Estudantil e o Centro Acadêmico.  

 Buscar junto a reitoria a complementação do quadro dos técnicos 

administrativos a fim de que possamos implementar a flexibilização das 

30 horas nos setores administrativos; 

 Fortalecer a qualificação dos servidores. 

 Buscar recursos para renovar / equipar os laboratórios dos cursos; 

 Realizar eleições para os coordenadores de Pesquisa e 

Extensão/Estágio; 

 Destinar, sempre que possível, recursos financeiros para Projetos locais; 

 Estabelecer um diálogo constante com as universidades e demais 

instituições de ensino locais a fim de consolidar parcerias e convênios; 

 Buscar mais vagas e projetos do PIBID; 

 Buscar junto a PROEX e a PRPGI mais vagas para projetos nos editais 

por Campi. 

 Buscar recursos para atualização do acervo bibliográfico; 

 Procurar melhorias para a atual cobertura da internet no campus; 

 No colégio de dirigentes lutar pelos interesses do campus; 

 Fortalecer a imagem do campus na comunidade regional; 

 

Tenho consciência, pela minha trajetória, que o papel do Diretor Geral é 

representar, ouvir e acolher toda nossa comunidade. Desde já agradeço a 

quem quiser colar e contribuir conosco! Serão todos bem vindos!  

 

Novos ventos trazem transformações. Esperançamos transformar e poder 

SEMEAR: borboletas para colorir e sementes de novos tempos! 

 

Muito Obrigado! 

 

 

 


