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1. Sobre a candidata 
 

1.1 Profissão e formação 
 

Madilene Gandarela Soares é servidora pública federal, docente efetiva do IFBA 
Campus Lauro de Freitas. Possui as seguintes formações e títulos: 

 Técnica em Edificações pela Escola Técnica Federal da Bahia (1980) 

 Graduada em Arquitetura e Urbanismo, pela Universidade Salvador - UNIFACS 
(2004) 

 Especialista (pós-graduada) em Docência do Ensino Superior, pela Universidade 
Salvador - UNIFACS (2014)  

 Especialista (pós-graduada) em Master em Arquitetura pelo Instituto de Pós 
Graduação e Graduação – IPOG ( 2015) 

 Mestra em Arte, Educação e Gestão Cultural pela Universidade Internacional 
Menéndez Pelayo / Espanha (2014)  

 Atualmente está cursando a Especialização Master em Lighting Design pelo 
Instituto de Pós-Graduação e Graduação, IPOG (2021). 

 
1.2 Atividades de gestão desenvolvidas no IFBA Campus Lauro de Freitas 

 
 Coordenadora de Extensão (2018-2019);  

 Chefe de Gabinete (2020-2020); 

 Diretora Geral Pró Tempore (2020-2021). 

 
1.3 Principais atividades docentes e profissionais 

 
 Diretora Administrativa e Financeira da empresa Silver Brindes Ltda (1982-1996); 

 Sócia-Diretora da Empresa Móvel & Fixo Ltda (1992-2004); 

 Docente da Universidade Salvador – UNIFACS, no curso Superior em Arquitetura 
e Urbanismo, Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores, Engenharia 
Civil, Engenharia Química, Engenharia Mecatrônica (2004-2009);  

 Coordenadora de Projetos do Escritório Público de Arquitetura e Engenharia da 
UNIFACS (2005-2007); 

 Docente do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia, CEFET, Brasil. 
Campus Simões Filho nos cursos nas formas Integrada, Subsequente (2007-
2008) 

 Docente do Instituto Federal da Bahia - IFBA – Campus Camaçari nos cursos nas 
formas Integrada e Subsequente (2009-2016); 

 Docente do Instituto Federal da Bahia - IFBA - Campus Lauro de Freitas nos 
cursos nas formas FIC, Concomitante e do Curso Superior em Tecnologia de 
Jogos Digitais (2016-2021); 
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2. Introdução 
 
 

É com muito respeito e responsabilidade que apresentamos à comunidade 
acadêmica do IFBA, Campus Lauro de Freitas, as bases de um projeto de gestão que 
acreditamos ser necessário para conceber uma instituição educacional sólida, assertiva e 
plural.  

 
A responsabilidade reside na busca constante por garantir o cumprimento da 

missão do IFBA de “Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, 
pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o 
desenvolvimento sustentável do país”. 

 
Os fundamentos deste projeto estão assentados no esforço coletivo de 

construção e consolidação dos espaços democráticos internos, sendo que nossas 
propostas de gestão foram pensadas analisando o nosso Campus a partir de experiências 
de convívio diário durante os últimos cinco anos, ouvindo os anseios de colegas docentes, 
discentes, técnicos administrativos, colaboradores terceirizados e a comunidade local, 
além de experiências bem-sucedidas de outros campi. 

 
Por acreditarmos na eficiência e eficácia de uma gestão compartilhada e 

democrática, apresentamos o presente Plano de Trabalho apenas como um documento 
norteador para a condução do IFBA, Campus Lauro de Freitas, durante o biênio 2021-
2023, assumindo desde já o compromisso de submeter este Plano à apreciação da 
comunidade do Campus para que, de forma coletiva, possa ser feita a inserção de novas 
propostas, bem como para ajustes nas propostas aqui apresentadas. 

 
Transparência, União, Democracia e Organização (TUDO) são princípios 

orientadores de nossa prática e nos impelem a convidar os discentes, docentes e técnico-
administrativos a construir um projeto que não será personificado e não atenderá às 
vaidades nem aos interesses pessoais de quem quer que seja, mas será colaborativo e 
dialógico, capaz de dar novos rumos ao nosso Campus. 

 
Muito já foi feito e ainda há muito a se fazer. Precisamos avançar sem medir 

esforços pela busca constante de uma educação de excelência.  
 
Acreditamos que para a concretização dessa meta é necessária uma decisão 

coletiva, com ampla participação e respeito às diferenças, com coragem e muita vontade 
de acertar. 

 
Neste momento de eleição, convidamos toda a comunidade a fazer uma 

reflexão sobre si e sobre o outro, para que possam avaliar as ações e os resultados que, 
durante a trajetória dos últimos cinco anos, construiu a história do Campus Lauro de 
Freitas do IFBA. Assim, esperamos que, de forma consciente, possam definir quais rumos 
desejam para o Campus.   

 
Essa apresentação é um convite a todas/os que desejam algo melhor, um 

projeto coletivo capaz de levar o campus a superar seus problemas e enfrentar os desafios 
de forma inovadora. 
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Não se trata de um produto pronto a ser aplicado e, sim, um conjunto de ideias 
que podem ser alteradas ao longo do tempo. Portanto, é preciso abertura ao diálogo para 
discutirmos criticamente os problemas do Campus, para então traçarmos nossos planos 
para os desafios que poderão surgir. 

 
É necessária a participação de todos na busca de novas opções, estratégias 

para fortalecimento, crescimento e tomadas de decisões de forma conjunta, valorizando e 
motivando nosso trabalho. Assim, consideramos este um projeto aberto, que vai permitir, 
durante a campanha e no processo de diálogo com as três categorias (Docentes, Taes, 
Discentes), fazer novas inserções de objetivos e ações. 

 
Tão importante quanto a inclusão dos indivíduos no processo decisório é a 

preocupação em promover um ambiente de trabalho agradável e de respeito entre 
servidores e discentes. Precisamos garantir práticas pedagógicas e administrativas que 
melhorem o convívio e a relação entre as pessoas, transformando o clima organizacional 
e as relações sociais e de trabalho no campus. 

 
Este Plano de trabalho apresenta um conjunto de ações integradas de 

administração, gestão de pessoas, ensino, pesquisa, inovação, extensão, que são 
alinhadas de forma rigorosa com os nossos princípios norteadores. 

 
 

3. Princípio institucional 
 

A prática educativa que se desenvolve no Instituto Federal da Bahia tem por 
princípio o sujeito histórico-crítico descrito em sua Missão institucional, e possui na sua 
essência a função social de formar cidadãos em todos os níveis e modalidades de ensino 
que oferta, fundamentado nos valores humanos da igualdade, solidariedade, ética, 
competência, atuação solidária no mundo do trabalho e gestão do seu conhecimento, 
sobretudo nas áreas da sua atuação profissional. 

 
Almejando se tornar cada vez mais uma instituição de referência em educação 

no país, o IFBA segue aumentando a sua rede, contando atualmente com 23 campi, dentre 
eles o Campus Lauro de Freitas, implantado há cinco anos numa área de vulnerabilidade 
social.  

 
Nessa perspectiva, o Campus Lauro de Freitas vem se consolidando, ampliando 

sempre a oferta de vagas e cursos, de acordo com a realidade local, modernizando as 
estruturas físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação na extensão, 
pesquisa e inovação tecnológica. 

 
Com apenas cinco anos de implantação, através do esforço coletivo e 

colaborativo de seus docentes, técnicos administrativos e colaboradores terceirizados, 
contando ainda com o apoio da Reitoria, o Campus Lauro de Freitas já oferece: 

 
 Educação profissional técnica de nível médio, nas formas de cursos 

concomitante e subsequente, para estudantes do ensino fundamental e para o 
público da educação de jovens e adultos; 
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 Cursos de formação inicial e continuada (FIC), objetivando a capacitação, o 
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os 
níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; 

 
 Cursos de educação superior de tecnologia e de bacharelado; 

 
 Curso de pós-graduação lato sensu.  
 

Além da oferta de cursos, também realiza pesquisas aplicadas, estimulando o 
desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 
comunidade, e desenvolve atividades de extensão de acordo com os princípios e 
finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do 
trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão 
de conhecimentos científicos e tecnológicos. 

 
Acreditamos que esse novo período de gestão venha a manter e fortalecer as 

metas já realizadas, que venham a estimular e apoiar processos educativos que levem à 
geração de trabalho e renda, emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 
socioeconômico local e regional.  

 
Almejamos num futuro próximo galgar novas metas na área da educação como 

a implantação do Curso Técnico na forma integrada, novos cursos de aperfeiçoamento, 
especialização e partir para cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e 
doutorado. 
 

 

4. Princípios Norteadores  
 

A gestão democrática é um dos temas mais discutidos na atualidade entre os 
educadores. É senso comum que a gestão participativa é fundamental para garantir que 
as escolas possam promover o direito à educação e o desenvolvimento integral de cada 
estudante. 

 
De forma democrática, os princípios norteadores dessa gestão serão:  

 
 Territorialidade 

 Democracia 

 Responsabilidade social 

 Gestão Participativa com envolvimento da comunidade na tomada de decisões. 

 Preservação dos princípios da legalidade e da transparência; 

 Imparcialidade e respeito à igualdade de direitos 

 Respeito à diversidade;   

 Otimização do ambiente de trabalho com vistas à humanização, integração e 

relações interpessoais saudáveis. 

 Incentivo à qualificação dos servidores 

 Autonomia administrativa do Campus 
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 Ações afirmativas e de inclusão social 

 Continuidade das ações de melhoria da Infraestrutura do Campus 

 Educação de Qualidade 

 Ações integradoras entre Ensino, Pesquisa, Extensão  

 Fomento à pesquisa, tecnologia e inovação 

 Implantações tecnológicas 

 Assistência Estudantil 

 Parcerias com o setor produtivo 

 
 

5. Planos de ações por pontos temáticos: 
 
 

5.1 – Gestão, Democracia, Participação, Transparência e Territorialidade  
 

Para promover a participação na tomada de decisões: 

 
 Viabilizar a descentralização orçamentária e financeira do Campus, buscando 

junto à Reitoria a adoção de procedimentos jurídicos e administrativos para esse 
fim; 
 

 Concluir o processo de Implantação do Conselho de Campus, visando à 
promoção da participação e envolvimento de todas as categorias da 
comunidade na definição de diretrizes e na tomada de decisões para o alcance 
de objetivos; 
 

 Revisar o texto do Regimento Interno e submeter à apreciação do CONSUP 
para aprovação; 

 
 Dar maior transparência e democratização à gestão dos recursos financeiros do 

Campus, através de planejamento participativo e prestação de contas da 
utilização dos recursos. 
 

 Ampliar e aprimorar as ações de relacionamento com a comunidade interna e 
externa, com a imprensa, a Prefeitura de Municipal de Lauro de Freitas e o 
Governo do Estado da Bahia; 
 

 Rever fluxos e procedimentos de trabalho de modo a agilizar o andamento dos 
processos, construindo um documento norteador com procedimentos 
administrativos, rotinas, legislação e atribuições de todos os setores e cargos 
que visem a atender às diretrizes das boas práticas da Administração Pública; 
 

 Contribuir para o aperfeiçoamento dos Sistemas de Tecnologia da Informação, 
seja na implantação dos módulos do SUAP, serviços de webconferência, 
aperfeiçoamento do SEI, aprimoramento dos serviços para plataforma web, 
busca de novas ferramentas de tecnologias educacionais, atualização de 
antivírus em todos os computadores e ampliação da rede sem fio do campus;  
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 Contribuir para a implementação da Política Geral de Proteção de Dados; 

 
 Implantar o Observatório da Educação e do Trabalho, objetivando realizar 

pesquisa de demanda e integração entre os cursos ofertados com os arranjos 
produtivos locais/territoriais, de forma a devolver à sociedade civil profissionais 
capazes de contribuir para o desenvolvimento social, econômico e cultural; 
 

 Implantar a Comissão Permanência e Êxito de Egressos; 
 

 Implantar um núcleo de cultura e arte do campus; 
 

 Implantar a Ouvidoria local como canal de comunicação da comunidade interna 
e externa do campus, visando à ampliação da transparência e do acesso à 
informação e dar encaminhamentos às denúncias de abuso e assédio; 
 

 Implantar a Comissão de Segurança do Trabalho do Campus; 
 

 Democratizar o preenchimento de vagas das Coordenações Administrativas e 
Coordenações de cursos através de votação entre os pares; 

 
 Oportunizar encontros periódicos com toda a comunidade interna para 

proposições integradoras; 
 

 Desenvolver campanhas e ações de combate a toda forma de assédio; 
 

 Estabelecer o calendário de reuniões da Direção Geral. 
 

 

Para melhoria de infraestrutura: 
 
 Instalar catracas para melhorar o controle de acesso ao Campus; 

 
 Instalar de câmeras de segurança nas áreas externas, áreas de estacionamento 

e áreas de circulação do Campus; 
 

 Instalar concertina e/ou cerca elétrica nos muros do Campus; 
 

 Instalar película nos vidros das janelas e basculantes das salas; 
 

 Equipar laboratórios e setor de audiovisual; 
 

 Elaborar projeto arquitetônico de ampliação do Campus e captar recursos para 
sua construção; 
 

 Avaliar e ampliar a acessibilidade do Campus; 
 

 Elaborar projeto paisagístico do Campus utilizando plantio de arvores regionais 
e buscar parceria com a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Lauro de 
Freitas para a sua execução; 
 

 Implantar sistema de coleta seletiva do lixo; 



9 

 

 
 Ampliar o uso das energias renováveis através do projeto de implantação de 

placas fotovoltaicas na área do estacionamento; 
 

 Promover ações sustentáveis para captação, reaproveitamento e reuso de 
águas pluviais; 
 

 Criar a Horta Comunitária; 
 

 Desenvolver ações de habitabilidade, conforto e eficiência nos ambientes 
internos do Campus, observando a qualidade da arquitetura escolar e o nível de 
adequação e de desempenho de seus ambientes, em seus aspectos técnicos, 
funcionais, estéticos e, consequentemente, do modo como esses aspectos 
afetam o bem-estar dos seus usuários; 
 

 Criar ambientes que estimulem a integração e repouso dos servidores e 
colaboradores no horário de descanso; 
 

 Adquirir os equipamentos e implantar o refeitório e a cantina; 
 

 Desenvolver um planejamento para manutenção contínua de máquinas, 
equipamentos e instalações do Campus (água, esgoto, rede elétricas, rede de 
ar refrigerado, sistema de segurança e incêndio, etc); 
 

 Fazer o levantamento de bens e patrimônios do Campus; 
 

 Fazer o levantamento de itens do almoxarifado e informatizar seu controle; 
 

 Viabilizar a capacitação de servidores para a captação de recursos de emendas 
parlamentares para obras e projetos institucionais; 
 

 Dar continuidade à climatização das salas de aula e salas administrativas do 
Campus; 
 

 Ampliar o acervo bibliográfico. 
 

 
Para melhoria na Gestão de Pessoas 
 
 Buscar a ampliação do quadro de servidores de forma a garantir o pleno 

funcionamento do setor administrativo financeiro; 
 

 Viabilizar a execução do Curso de Gestão Pública para os servidores 
interessados;  
 

 Promover a participação dos servidores em atividades promovidas pelo 
DEQUAV; 

 
 Incentivar técnicos administrativos, docentes e colaboradores a participarem de 

programas de qualificação; 
 

 Dar continuidade às campanhas de conscientização e sensibilização: Janeiro 
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Branco (saúde mental e bem-estar), Setembro Amarelo (prevenção ao suicídio), 
Outubro Rosa (prevenção do câncer de mama) e Novembro Azul (prevenção ao 
câncer de próstata); 
 

 Incentivar a prática de esportes e de atividades lúdicas junto aos discentes, 
servidores e colaboradores, implantando projetos para a promoção de torneios 
internos e externos que promovam a saúde mental e corporal, a integração e a 
melhoria do clima organizacional do Campus; 
 

 Criar um calendário para eventos artísticos e culturais envolvendo toda a 
comunidade; 
 

 Fomentar a realização de seminários integrativos entre os campi, envolvendo 
técnicos administrativos e docentes ocupantes de funções administrativas nas 
suas diversas áreas de atuação, de modo a possibilitar o fortalecimento da rede 
e o partilhar de experiências para a construção de uma unidade de ação que 
possa alinhar procedimentos, e encaminhar soluções. 

 
 
5.2 – Ensino 

 
 

 Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de 
Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação 
de qualidade; 
 

 Incentivar ações interdisciplinares no desenvolvimento dos conteúdos 
pedagógicos, visando à potencialização de projetos de pesquisa e trabalhos de 
extensão; 
 

 Atrair cursos e recursos através de editais da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB); 
 

 Ampliar a oferta de vagas em novos cursos, baseados nos resultados de 
pesquisa de demanda, visando a atender a comunidade e garantir o crescimento 
dos recursos financeiros; 
 

 Implantar a avaliação interna dos cursos e de docentes para identificar a 
efetividade, eficiência e eficácia das práticas pedagógicas; 
 

 Promover a Jornada Pedagógica a cada período letivo; 
 

 Implantar o Grêmio Estudantil (Cursos Técnicos) e apoiar a criação dos 
Diretórios Acadêmicos (cursos superiores), com indicação de representante para 
compor o Conselho de Campus; 
 

 Ampliar a política de verticalização do ensino, promovendo ações para a 
implantação de novos cursos; 
 

 Atualizar os PPCs dos cursos existentes, equilibrando as necessidades dos 
estudantes e a dinâmica do mundo do trabalho e adequação às resoluções e  
legislação vigente.  
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 Ampliar as políticas educacionais que visem à redução da evasão e a retenção 

dos estudantes, implantando o Plano de Permanência e Êxito; 
 

 Implantar a Coordenação de Cursos EAD; 
 

 Fortalecer e expandir a oferta de cursos EAD; 
 

 Incentivar a oferta de cursos de Licenciatura no IFBA; 
 

 Implantar o Centro de Idiomas no Campus; 
 

 Intensificar às ações de inclusão e diversidade, por meio do Núcleo de Estudos  
Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI). 
 

 Implantar o NAPNE – Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais; 
 

 Promover a realização de visitas técnicas de estudantes a empresas; 
 

 Estabelecer calendário de reuniões pedagógicas;  
 

 Realizar estudos para identificar a viabilidade da oferta de 20% da carga horária 
dos cursos presenciais a distância; 
 

 Implantar programa de monitoria para acompanhamento das atividades 
acadêmicas regulares; 
 

 Avaliar a possibilidade de oferta de cursos de Educação de Jovens e Adultos, a 
partir da continuidade dos trabalhos iniciados por  comissão instituída para este 
fim no ano de 2020. 
 

 Estruturar o Programa de Nivelamento para os alunos dos Cursos Técnicos; 
 

 Incluir no Calendário Escolar momentos de integração com os estudantes para 
abordagens de temas de interesse social como drogas, violência, sexualidade, 
gênero, formação para o trabalho, cidadania, assédio sexual, etc; 
 

 Acompanhar a participação e o rendimento escolar dos estudantes, visando à 
criação de mecanismos para a redução da evasão, abandono e repetência; 
 

 Viabilizar a oferta de cursos PRÉ-IFBA e Cursos Preparatórios para o ENEM.  
 
 
5.3 - Pesquisa e Inovação 

 
 Incentivar os docentes à elaboração de projetos que possam ser submetidos a 

Editais de agentes e linhas de fomento, garantindo-lhes a carga horária para 
ações de pesquisa; 

 
 Incentivar os discentes a participarem de Editais que ofertem bolsas de estudos 

para visitas técnicas, culturais, cursos de pequena duração em outras cidades e 
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países, eventos de pesquisa, tecnologia e inovação, ou captando recursos para 
custeios de passagens e diárias, quando necessário; 
 

 Promover seminários para apresentação e divulgação dos trabalhos de pesquisa 
e extensão desenvolvidos pelos discentes/docentes, projetando os resultados 
para a comunidade externa; 
 

 Incentivar docentes à produção e publicação de livros e apostilas a partir dos 
materiais didáticos das disciplinas técnicas; 
 

 Promover oficina de redação de projetos de pesquisa para os pesquisadores, a 
fim de tornar os projetos do campus mais competitivos nos editais do IFBA e 
editais externos de fomento; 
 

 Estimular a captação de recursos para pesquisa e inovação juntos às instituições 
externas, sempre pautadas em relações éticas e respeitando os termos da 
legislação; 
 

 Estimular a criação de novos grupos de pesquisa e intensificar a consolidação 
dos grupos de pesquisas existentes nas várias áreas de atuação, estimulando o 
trabalho de pesquisa e investigação científica, priorizando a busca de soluções 
para as questões e problemas locais. 
 

 Promover reuniões periódicas entre coordenação de pesquisa e pesquisadores; 
 

 Estimular a participação dos pesquisadores e dos grupos de pesquisa em editais 
de agências de fomento estaduais, nacionais e internacionais; 
 

 Vincular recursos do orçamento do campus para viabilizar projetos próprios de 
pesquisa que não tenham sido contemplados por editais lançados pela PRPGI 
ou por agências de fomento à pesquisa; 

 

 
5.4 – Extensão 

 
 Viabilizar ações, projetos e programas de interesse acadêmico, científico, 

filosófico, tecnológico e artístico de extensão; 
 

 Elaborar programas junto a entidades e organizações representativas dos 
movimentos sociais locais e circunvizinhos para proporcionar a participação 
efetiva do desenvolvimento articulado das comunidades e do campus;  
 

 Planejar recursos do orçamento do campus para viabilizar projetos próprios de 
extensão que não sejam contemplados por editais lançados pela PROEX ou 
mesmo por agências de fomento; 
 

 Ampliar a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), objetivando 
a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de 
profissionais para a inserção no mercado do trabalho; 
 

 Estimular docentes, discentes e técnicos administrativos a participarem dos 
Editais específicos e de fluxo contínuo, em atividade de extensão;  
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 Prospectar convênios públicos e privados para oferta de programas e projetos 

de extensão no Campus; 
 

 Apoiar as iniciativas estudantis de formação de empresas juniores, com vistas a 
proporcionar aos nossos estudantes a opção de realizar seus estágios no 
Campus e montar empresas incubadoras para a prática profissional; 
 

 Promover evento de difusão das ações de extensão do campus para permitir 
que a comunidade conheça os projetos em curso ou já concluídos; 

 
 Implantar um estúdio de gravação para atender a produção de material para 

cursos à distância; 
 

 Apoiar as iniciativas de empreendedorismo juvenil por meio de Escritórios de 
Projetos; 
 

 Articular convênios e parcerias com órgãos públicos e/ou empresas privadas 
ampliando as oportunidades da inserção de estudantes no mercado de trabalho, 
através de programa de estágio; 

 
 Criar programas de fomento à leitura, com concursos, prémios literários, edição 

de livros etc, a serem capitaneados pela biblioteca; 
 

 Estimular projetos e ações voltadas à sustentabilidade, eficiência energética e 
energias renováveis; 
 

 Promover ações de cultura, esporte e lazer; 
 

 Acompanhar o fluxo de inserção de egressos no mundo do trabalho e promover 
eventos integradores; 
 

 Estimular a criação de projetos voltados para o empoderamento de gênero, para 
o incentivo à agricultura familiar, à economia criativa e ao empreendedorismo;  
 

 Estimular o desenvolvimento dos canais de comunicação do Campus. 
 
 

5.5 – Ações afirmativas e de inclusão social 
 

 Utilizar o total dos recursos financeiros destinados à merenda escolar através da 
distribuição de kits alimentícios; 
 

 Ampliar o número de estudantes bolsistas no Programa de Assistência ao 
Educando; 
 

 Realizar trabalhos com a comunidade local, inclusive alcançando familiares dos 
nossos estudantes, em conjunto com a assistência social. 
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6. Considerações Finais 
 

A partir da implementação deste Plano de Trabalho, espera-se o crescimento 
do campus através do diálogo e da participação de toda comunidade acadêmica. 

 
Embora ainda seja incerta a data de retorno às aulas presenciais, o Campus 

Lauro de Freitas está se preparando para receber os seus alunos, professores e técnicos 
administrativos, não da mesma maneira como retornavam das férias, mas com uma 
experiência vivida que pode ter deixado diversos impactos negativos, não apenas quanto 
à aprendizagem, mas quanto ao desenvolvimento socioemocional causado pelo 
isolamento social e distanciamento escolar.  

 
A pandemia acentuou a diferença entre aqueles que tinham mais dificuldades 

de aprender; exigiu um novo educador, que precisou se reinventar, teve que se adaptar às 
novas tecnologias e novas metodologias. Entretanto, as mudanças de rotina que ocorreram 
em suas vidas irão novamente se transformar, necessitando de todo um período de 
readaptação.  

 
Adequar o aprendizado significa ter o foco na aprendizagem do que é mais 

importante, desenvolver as habilidades socioemocionais, reorganizar conteúdos de acordo 
com a nova realidade educacional, rever e adaptar objetivos, avaliar e criar estratégias de 
recuperação da aprendizagem, disponibilizar meios tecnológicos e outros recursos de 
complementação da aprendizagem. 

 
Muitos estudantes vão para a escola porque isso simplesmente faz parte de 

suas rotinas ou porque os pais os obrigam. O que almejamos, no entanto, é que nossos 
alunos vivenciem uma experiência escolar enriquecedora, indispensável e transformadora, 
que os torne motivados e engajados, propondo aos alunos não apenas experiências do 
ponto de vista cognitivo, mas uma formação integral capaz de formar o sujeito histórico-
crítico descrito na missão do IFBA. 

 
É preciso assegurar uma educação popular, inclusiva e intercultural, que se 

comprometa a combater o problema estrutural da evasão e da retenção. Uma educação 
profissional e tecnológica voltada tanto para o aprendizado das ciências e artes, quanto 
para o desenvolvimento filosófico, atentando para a dimensão ética e política dos 
educandos.  

 
Depois da experiência de implantação do campus, que permitiu a vivência das 

inúmeras dificuldades e oportunidades, propomos um conjunto de objetivos a nortear a 
política de gestão (não sendo estes imutáveis), com desdobramentos em ações 
estratégicas para a melhoria na qualidade dos cursos ofertados, dos projetos de pesquisa, 
extensão e inovação, de forma a atender os anseios de estudantes trabalhadores, 
estudantes pesquisadores, pais, comunidade docente, discente e técnica, todos em 
sintonia com as demandas da nossa microrregião. 

 

 
 
 
 

 


