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apresentação 
 

O presente plano de trabalho visa apresentar à comunidade acadêmica algumas propostas de 
ações iniciais a serem desenvolvidas durante a gestão de 2021/2023. Cumpre salientar que, se 
tratando de uma proposta, a mesma poderá ser aperfeiçoada através de diálogo com a 
comunidade acadêmica (docentes, técnicos administrativos, alunos e seus pais). Ademais, 
focaremos na melhoria da qualidade de vida de todos envolvidos no processo de educação 
(discentes, docentes e técnicos administrativos), da comunicação interna e externa, procurando 
ainda articular com prefeituras, empresas, organismos de fomento à pesquisa, sempre buscando 
consolidar ainda mais nossa Instituição como referência em educação profissional e 
tecnológica. 
 
O candidato, Raimar Barbosa Santos, é ex-aluno da Instituição, com Doutorado em Energia 
interrompido (2019), Mestre em Energia (2017), Pós Graduado em Engenharia de Soldagem 
(2013), Especialista em Engenharia de Petróleo e Gás (2021), Bacharel em Engenharia 
Mecânica (2010), Técnico em Automação Industrial (2003) e Técnico em Eletromecânica 
(2012). Experiência Profissional na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em Metrologia 
e Energia: inspeção de sistemas de medição de gás natural (medição fiscal e transferência de 
custódia), Calibração de sistemas de medição, Inspeção tridimensional de dispositivos e 
componente mecânicos com análise de GD&T, Inspeção dimensional de caldeiraria e tubulação 
N2, Inspeção dimensional de solda e qualidade industrial. Início da carreira profissional no 
LAMI-UFBA (1994 - 1998). Trabalhou em indústria multinacional como inspetor de controle 
de qualidade (1998 - 2002). Atuou ainda como coordenador do laboratório de Metrologia e 
Inspeção do SENAI CIMATEC, responsável pela manutenção da acreditação junto ao 
INMETRO/ISO IEC 17025, período 2002 - 2014. Além disso, como sócio proprietário, prestou 
serviços em empresas do ramo de petróleo e gás (Petrobrás, Transpetro, Bahiagás, Petroenge, 
Hirsa, entre outras), no período de 2014 - 2017. Atuou também como docente nos cursos 
técnicos e superiores de engenharia mecânica, mecatrônica e produção no SENAI|CIMATEC 
e UNIFACS. 
 
No IFBA, ingressou em agosto de 2014, como professor EBTT, lotado no Campus Irecê. Em 
2018, foi transferido para o campus de Lauro de Freitas para compor o quadro de docentes nos 
cursos da área de energia e para atuar como coordenador adjunto de polo do Pronatec. Em 2019, 
assumiu o cargo de diretor de administração e planejamento do campus de Lauro de Freitas, 
substituindo o diretor geral por 30 dias. Atualmente, exerce a função de coordenador do curso 
de bacharelado em engenharia de energia do campus de Lauro de Freitas. Diante das 
informações acima expostas, o candidato reúne experiência necessária para se candidatar ao 
cargo de Diretor Geral do campus Lauro de Freitas. 
 
A seguir, serão apresentadas, de maneira breve, as bases de trabalho compreendidas como 
fundamentais durante a próxima gestão, contemplando os pilares da instituição: Gestão, Ensino, 
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e Extensão. 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
PERFIL DO CANDIDATO AO CARGO DE DIRETOR GERAL IFBA 

Campus de Lauro de Freitas 
 

 
Nome: Raimar Barbosa Santos 
 
Cargo: Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
 
Matrícula: 2157228 
 
e-mail: raimar.barbosa@ifba.edu.br 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9022874924311734  
 
Linkedin: www.linkedin.com/in/raimarbarbosa             
 
 

O gestor acadêmico tem a missão de proporcionar condições para que os estudantes 
alcancem o êxito: Educação. 

 
 
 
 
 
 
  



 

PROPOSTA PARA a gestão 
 
 
 

⇰ Elaboração de estudo para implantação da Governança  
Desenvolver um estudo no intuito de mapear os procedimentos internos, visando a padronização e 
roteirização dos processos de trabalho, com informações necessárias, os sistemas utilizados, 
definindo as responsabilidades e prazos. Com os processos mapeados e modelados, pretende-se 
monitorar a sua execução, para identificar possíveis falhas e gargalos, melhorando a 
profissionalização da administração do Campus. 
 
Desenvolver também uma cultura de Governança Humana, a partir do reconhecimento da 
importância, da competência e da habilidade que cada servidor e cada servidora possuem, primando 
pelo alcance das metas e objetivos da Instituição. 
 
⇰ Redução do custos do Campus 
Realizar estudo de viabilidade para minimizar o custo com manutenção, identificando boas práticas 
e formulando processos de trabalho que visem a otimização dos recursos públicos, além de também 
buscar através de parcerias com empresas privadas, para auxiliar no alcance das metas que envolvam 
tais aspectos.  
 
⇰ Captação de recursos 
Buscar apoio junto aos parlamentares, estaduais e federais, com vistas a indicação de emendas 
parlamentares de custeio e investimentos. Além disso, articular parcerias com prefeituras e empresas 
privadas que gerem recursos financeiros e/ou prestação de serviço de forma voluntária.  
 
⇰ Independência campus de Lauro de Freitas  
Adotar procedimentos legais para tornar o campus de Lauro de Freitas independente, no âmbito 
orçamentário e financeiro, através de articulação com a Prodin, prefeitura de Lauro de Freitas, 
secretarias e gestão administrativa do campus, resgatando os processos paralisados que versam sobre 
o tema.   

 
⇰ Implantação do Conselho do Campus  
Instituir e efetivar a operação do Conselho de Campus, sendo este um instrumento que contribuirá 
para uma gestão democrática, através de planejamento, participação e envolvimento de toda a 
comunidade acadêmica, possibilitando a efetiva participação de todos. 
 
⇰ Regimento Geral do Campus 
Revisar e/ou reelaborar, enviar para avaliação do Conselho Superior (CONSUP) e divulgar o 
Regimento Interno do Campus. 
 
 



⇰ Implantação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
Instituir e efetivar a operação da Comissão Própria de Avaliação (CPA), órgão é responsável por 
coordenar a auto avaliação institucional, desde a elaboração do método, passando por sua 
implementação e sistematização dos resultados, até a elaboração do Relatório Anual de Avaliação 
Institucional. A avaliação institucional é requisito obrigatório para o funcionamento de cursos 
superiores, subsidiando os Planejamentos Administrativo e Pedagógico. 
 
 ⇰ Implantação da Ouvidoria do campus 
Instituir e efetivar a operação da Ouvidoria do campus, cuja função é intermediar as relações entre a 
comunidade interna e externa e os setores internos do campus, promovendo a qualidade da 
comunicação entre eles e a formação de laços de confiança e colaboração mútua. 
 
⇰ Implantação do Grêmio Estudantil e dos diretórios acadêmicos dos cursos superiores  
Apoiar e viabilizar a constituição e operacionalização do Grêmio Estudantil e dos diretórios 
acadêmicos dos cursos superiores. A representação estudantil é crucial para a garantia da gestão 
efetivamente democrática e para promover o protagonismo juvenil. O grêmio estudantil e os diretórios 
acadêmicos são formas de organização colegiada ou hierárquica, composta pelos alunos da instituição 
de ensino, com o objetivo de representar o seu corpo discente de forma livre e autônoma. Esses 
organismos promovem o diálogo entre estudantes e os profissionais que atuam na unidade, como 
professores, coordenadores e diretor. Além da defesa dos interesses do alunado, o grêmio também é 
responsável por realizar atividades culturais e esportivas no ambiente escolar. Além de dar voz oficial 
às demandas estudantis perante à gestão e defender os interesses dos alunos, tais organismos são 
importantes por serem muitas vezes uma das primeiras oportunidades que os jovens têm de 
representar seus interesses e agir politicamente por meio da participação democrática, conciliando 
opiniões diversas por meio do diálogo. Por isso, incentivamos e apoiamos a constituição do grêmio 
estudantil e dos diretórios acadêmicos, logo no primeiro ano de gestão. 
 
⇰ Complementação do quadro de servidores do Campus 
Articular com a Reitoria a realização de concurso público, ou viabilização de redistribuição de 
servidores, para que possamos ter o quadro de técnicos necessário para a adequada administração e 
operação das atividades do campus, bem como suprir a necessidade docente. 
 
⇰ Implementação e garantia de Serviço Médico, Odontológico e Psicossocial 
Implantar e garantir a continuidade da oferta de assistência médica, odontológica e acompanhamento 
psicossocial aos estudantes, visando ações educativas e de prevenção. A estruturação do setor será 
acompanhada de planejamento prévio de compras de aparelhos, medicamentos, bem como 
disponibilização de materiais de primeiros socorros, para um maior e melhor atendimento. 
 
⇰ Estruturação de programa permanente de qualificação de pessoal docente e administrativo  
Realizar permanente diagnóstico das necessidades/formação continuada (servidores e gestores), 
tendo como referência o Plano de Desenvolvimento Pessoal (PDP), com vistas a criar um programa 
permanente de qualificação, visando manter a excelência no que diz respeito aos recursos humanos. 
Considerando a natureza dos cursos da área tecnológica, todo o quadro de servidores que atuam no 
campus - docentes e técnicos administrativos,  Realizaremos uma escuta entre os servidores e 
terceirizados sobre demandas de qualificação para verificar se viabilizamos, junto ao corpo docente 



existente, cursos que atendam tais demandas. Com relação aos servidores, as demandas que não 
possam ser atendidas internamente, buscar-se-á parcerias com outros campi do IFBA e/ou outras 
instituições públicas de ensino. Já os terceirizados, será indicado formalmente à empresa sobre a 
necessidade de capacitação do colaborador, com vistas a melhor execução dos serviços contratados.  
 
Apoiar a inserção dos servidores técnicos administrativos nas ações de pesquisa, inovação, ensino e 
extensão. 
 
⇰ Estruturação da Coordenação de Gestão de Pessoas em articulação com a CPAP  
Definir processos sistemáticos de gestão de pessoas, garantindo o atendimento a prazos relativos à 
contratação e renovação de contrato de professores substitutos, encaminhamento de férias e processos 
progressão, sendo este última, em articulação estreita com a Comissão para Avaliações e Orientações 
de Processos de Progressão/Promoção ou Similares no Campus de Lauro de Freitas (CPAP). 
 
⇰ Estruturação de setor de comunicação institucional e relações comunitárias e empresariais  
Reforçar o funcionamento do setor, definindo processos de trabalho sistemáticos, de modo que venha 
melhor cumprir o papel no que refere à comunicação institucional e relações comunitárias e 
empresariais, atuando prioritariamente de modo proativo. Esse setor tem o potencial de se constituir 
em elo de comunicação permanente com as comunidades (acadêmica, empresarial e sociedade civil 
em geral), visando a identificação de potencialidades de atuação nas áreas de extensão, pesquisas 
tecnológicas e sociais, interagindo com a sociedade. Nessa linha, será sistematizada a publicação de 
notícias, com um boletim semanal, sobre ações do Campus e interesses da comunidade interna, nos 
diversos canais de redes sociais tais como: Linkedin, Facebook, Instagram e Twitter, visando também 
dar suporte à implantação do serviço de ouvidoria. Tais ações trarão maior visibilidade ao Campus 
perante o IFBA e a sociedade civil. 
 
⇰ Canais de Comunicação frequentes com a comunidade 
Estabelecer canal de comunicação permanente com as famílias e comunidade para construção de uma 
educação humanizada e humanizadora. 
 
Melhorar a transparência na Gestão, adotando mecanismos de publicação do orçamento e das ações 
desenvolvidas no Campus por meio da Coordenação de Comunicação (Site, Informativo periódico 
“De olho no Campus” e com a disponibilização e discussão das informações). 
 
⇰ Estudo de viabilidade para implantação de centro de produção de material didático, midiático 
e de Educação a Distância  
Realizar estudo para a viabilização de implantação de um centro de produção de material, vinculado 
ao Departamento de Ensino, a fim de propiciar melhoria das aulas, pensando na estruturação de uma 
política de educação a distância no campus. A produção de material didático atenderá não apenas o 
Campus Lauro de Freitas, mas a todas as unidades da região metropolitana de Salvador e as demais 
unidades escolares do entorno.  
 
 
 
 



⇰ Implantação da coleta seletiva 
Instituir procedimentos de coleta seletiva, com apoio das representações estudantis, para a 
conscientização dos servidores e estudantes a respeito da importância de separar os resíduos sólidos. 
Nessa ação, pretende-se ainda destinar os resíduos coletados às cooperativas locais de catadores, a 
exemplo da Caelf. 
 
⇰ Implantação do Refeitório | Cantina e Sala de Convivência 
Articular com a Reitoria, participação de editais (SETEC/MEC) ou através de emenda parlamentar o 
levantamento de verba para implantação do Refeitório/cantina, além de uma sala de convivência para 
melhoria da qualidade de vida dos servidores, reforçando a promoção da integração entre os 
segmentos que compõem o campus.  
 
Com a implantação do refeitório, pretende-se garantir a oferta das refeições, com um cardápio 
equilibrado, bem como maior qualidade e variedade de saladas e frutas, com a divulgação semanal 
do cardápio e criar o sistema de compostagem, visando reduzir ainda mais os resíduos sólidos a serem 
destinados para a coleta de lixo, e com isso, contribuir mais para a preservação do meio ambiente. 
 
⇰ Garantia de campanhas e combate a todos os tipos de assédio 
Construir uma campanha local de combate a todos os tipos de assédio, com promoção de debates 
frequentes, com intuito de combater o assédio, o preconceito e a violência de qualquer natureza dentro 
do campus. Reforçar e mobilizar toda a comunidade para se unir a todos aqueles que defendem um 
instituto mais humano e acolhedor. 
 
⇰ Apoio a projetos diversos dos cursos 
Redimensionar e implementar ações e projetos para divulgação e fortalecimento dos cursos do 
campus, tais como: Semana das Profissões, Preparatório ENEM, Tour para visitação ao campus e 
laboratórios etc., IF Game Play, e IFGExp. 
 
⇰ Ampliação do acervo e atualização digital da Biblioteca do Campus 
Buscar convênios e parcerias com bibliotecas de outras instituições para a ampliação de acesso a 
livros e referências de interesse mútuo, incluindo acesso a e-books em bibliotecas virtuais. 
 
⇰ Gestão participativa, democrática, transparente 
Discutir o planejamento e avaliação do Plano de Metas 
Institucional do campus com os pares, através da participação de 
coordenações, representação estudantil e demais atores, em 
consonância  com os Objetivos Estratégicos indicados no Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI) e os Programas e Ações do Governo 
constantes da Lei Orçamentária (LOA). 

 
  



 

PROPOSTA PARA o ensino 
 

 
⇰ Ampliação do corpo discente visando alcançar a meta de 1200 alunos 
Para conseguir alcançar a meta de 1200, ampliaremos o portfólio de cursos ofertados em diversos 
níveis e modalidades de ensino. Desse modo, será mantida a oferta de cursos FIC, associados com 
cursos técnicos (nas formas integrada, concomitante e subsequente), de graduação e pós-graduação. 
Para isso, será fortalecida a parceria com os municípios da Região Metropolitana de Salvador, além 
de outros municípios, que porventura surjam, em diálogo com a comunidade. A oferta de cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD) poderá nos proporcionar o ingresso de grande número de 
alunos, sem dependência do aumento da estrutura física do campus. Em especial, os cursos FIC 
poderão se concretizar como excelente alternativa para viabilização do alcance da meta, antes mesmo 
da construção do novo prédio de aula.  
 
Além da oferta mais abrangente de cursos, cobrindo vários níveis e modalidades de ensino, visando 
aumentar as condições de permanência e consequente reduzindo a evasão, pretende-se estruturar um 
monitoramento contínuo do estudante desde sua chegada ao campus, com apoio dos setores de apoio 
ao ensino e à atenção ao estudante, e de sua percepção sobre a estrutura do campus, o curso, corpo 
docente e de técnicos administrativos, com o suporte da Comissão Própria de Avaliação.  
 
⇰ Criação de estrutura de acompanhamento permanente dos PPC dos cursos 
Estruturar um processo de acompanhamento permanente dos PPC dos cursos, utilizando um diálogo 
permanente com a comunidade interna e externa, além do feedback obtido através das reuniões 
periódicas, visando atualizações constantes nos PPC, sempre em sintonia com o mundo do trabalho 
e com a evolução da área de conhecimento em questão. Sob a supervisão do DEPEN e execução por 
parte dos setores de apoio ao ensino, em parceria com as coordenações de curso, colegiado e NDE 
(para os cursos superiores), será realizada uma reunião semestral, para avaliar a aplicação dos PPC, 
na execução dos cursos. Para isso, será elaborado um formulário de avaliação padrão para que seja 
possível compreender a qualidade da prática pedagógica ofertada. Trata-se de atividade de muita 
relevância para que possamos identificar precocemente os possíveis problemas, como o não 
cumprimento das diretrizes expostas nos planos de curso, em especial no tocante aos requisitos legais 
e à efetiva formação integral dos estudantes. 
 
⇰ Qualificação docente para a prática didática e pedagógica  
Sabemos que a maior parte do nosso corpo docente não tem formação pedagógica. Para tanto, será 
incentivada a realização de cursos de qualificação, em especial a complementação pedagógica 
Educação, Profissional e Tecnológica, ofertados na modalidade de Educação a Distância, no âmbito 
da UAB IFBA. Além disso, juntamente com as técnicas administrativas que colaboram no apoio aos 
processos de ensino e atenção ao estudante, serão oferecidos cursos curtos de qualificação, visando a 
melhoria das práticas didática e pedagógica dos docentes, dando-lhes condições mais adequadas para 
identificar problemas de aprendizagem e realizar avaliações de forma mais criteriosa e aderente aos 
objetivos da formação integral dos estudantes. Ações assim, auxiliarão no combate à evasão. 
 



⇰ Práticas educacionais inclusivas 
Assegurar práticas educacionais inclusivas em todos os níveis e modalidades de ensino, consolidando 
práticas curriculares diferenciadas. 
 
⇰ Fortalecimento de comissões como o NEABI e NAPNE 
Fortalecer as ações do NAPNE e NEABI no campus, enquanto instâncias de consolidação das metas 
e objetivos da inclusão, apoiando e implementando as ações do Plano de Acesso, Permanência e Êxito 
de estudantes. Reforçar a promoção de ações afirmativas para os estudantes em situação de 
vulnerabilidade social, como: vítimas de preconceito, bullying, dentre outros. 
 
⇰ Ampliação do atendimento de assistência estudantil  
Com o aumento do número de alunos, teremos mais recursos para assistência estudantil, o que nos 
permitirá ampliar o atendimento aos discentes, melhorando as condições de permanência e reduzindo 
a evasão. A intenção é não só aumentar o número de alunos atendidos, como também diversificar os 
tipos de auxílio, indo além do auxílio transporte e auxílio para cópias, podendo apoiar os estudantes 
no pagamento de aluguel, óculos e outras necessidades por eles apontadas. 
 
⇰ Manutenção da organização dos laboratórios compartilhados entre cursos e níveis de ensino 
Manter e intensificar o compartilhamento de laboratórios entre os diversos cursos e níveis de ensino, 
dando seguimento ao que vem sendo feito. Os novos laboratórios a serem criados manterão a mesma 
política de uso. 
 
⇰ Infraestrutura de laboratórios 
Diante da escassez de recursos financeiros por parte do Governo Federal e da necessidade de 
implantação dos laboratórios, será articulado com os docentes das áreas de energia,  jogos digitais e 
informática a construção de equipamentos e kits didáticos para estruturar os laboratórios nas aulas 
práticas e desenvolvimento de pesquisa e extensão. Além disso, serão encaminhados aos 
parlamentares projetos de emendas parlamentares visando a construção destes laboratórios. 
Outrossim, realizar junto a outros campi, empresas privadas, fabricantes, centros de pesquisas pedidos 
de doações de equipamentos e acessórios.  

 
⇰ Reforço na estruturação da Coordenação de Estágios  
 Articular com o setor produtivo da região, através de organizações como SEBRAE, CDL, COFIC, 
Centro Industrial de Aratu e outras associações de empresas, apresentações dos nossos cursos na 
busca de oportunidades de estágios. Uma vez identificada a oportunidade de estágio e concretizando-
se a relação entre empresas e estudantes, será implantado um acompanhamento sistemático do 
estágio, apoiando ambos, no que for necessário. Também articular condições para viabilizar 
oportunidades de inserção de nossos alunos no Programa Pronatec, Aprendiz e outros programas, 
aumentando as chances de aprendizado para além da sala de aula, e reforçando as condições de 
permanência. 
 
 
 
 



⇰ Inovação quanto à implementação dos cursos EaD 
Estudar e encaminhar propostas de cursos a distância ou não presenciais para o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CONSEPE) no sentido de fortalecer a qualidade do ensino, ampliando a oferta 
de cursos na modalidade a distância e sua inserção nos cursos presenciais. Inovar, fortalecer e ampliar 
a oferta da EaD, levando educação de qualidade ao município de Lauro de Freitas. 
 
⇰ Ações de Sustentabilidade e Incentivo à Política de Educação Ambiental dentro do IFBA 
Promover ações educativas visando à cultura de sustentabilidade e formação ecológica com propostas 
a serem encaminhadas para o CONSEPE para apoio à criação de Política de Educação Ambiental 
dentro do IFBA, com encaminhamento de ações correlacionadas com o Plano de Logística 
Sustentável, reforçando ações como a coleta seletiva e compostagem nas instalações internas do 
campus.  
 
Reforçar a atuação da Comissão Interna Permanente para a Sustentabilidade Ambiental do campus. 
 

 



 

PROPOSTA PARA a pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
 
 
 

⇰ Observância das Normas Institucionais e do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
Cumprir o PDI, buscando o fortalecimento das ações de pesquisa aplicada, da pós-graduação e da 
inovação em prol do desenvolvimento social, cultural, econômico e científico do município de Lauro 
de Freitas e com observância aos arranjos produtivos locais. 
 
⇰ Fortalecimento dos grupos de pesquisa sediados no Campus 
Apoiar o funcionamento dos grupos de pesquisa sediados no campus, e incentivar a criação de outros, 
viabilizando infraestrutura e espaço físico para o desenvolvimento de estudos e pesquisas. 
Acompanhando a necessidade de atuação nos pilares da educação, a pesquisa estará dentre os aspectos 
de atenção durante a gestão. O incentivo à criação, funcionamento e consolidação de grupos de 
pesquisa permitirá que essas atividades tenham o apoio e suporte necessários para seu aprimoramento. 
A existência de grupos de pesquisa próprios auxiliará no estímulo ao servidor para se envolver com 
as atividades de pesquisa, estratégia que consideramos crucial para a complementação de sua 
formação científica e humana, visto que buscaremos dar ênfase aos projetos que visem a 
sustentabilidade local e regional, bem como o envolvimento da comunidade externa, sempre que 
possível. Outro aspecto a ser levado em consideração, é o envolvimento dos estudantes de diversos 
níveis de ensino nos projetos de pesquisa, visto que potencializa a formação científica e acadêmica 
de todos os envolvidos. 
 
⇰ Incentivo à iniciação científica e tecnológica dos estudantes de ensino médio e superior 
Os docentes e técnicos serão estimulados a orientar os estudantes do ensino médio e superior em 
pesquisas no âmbito da iniciação científica. Para termos o maior número possível de propostas nos 
editais de iniciação científica (PIBIC e PIBIC EM) e de iniciação tecnológica (PIBITI), será 
promovida a orientação de docentes e técnicos na elaboração de planos de trabalho, visando aumentar 
as chances de aprovação. Vamos, inclusive, articular-nos com a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-
graduação e Inovação para pleitear bolsas exclusivas para cotas, de modo a aumentar as condições de 
participação dos estudantes inseridos nessa condição, e com isso ampliar nossa atuação em prol da 
melhoria de condições de vida desses jovens. A iniciação científica é um excelente complemento na 
formação integral dos estudantes, preparando futuros pesquisadores, melhor qualificados como 
profissionais. Tal iniciativa ainda auxilia no combate à evasão. 
 
⇰ Incentivo à realização de eventos científicos regulares  
Incentivar e apoiar a realização de eventos científicos, organizados pelos grupos de pesquisa do 
campus e pelas coordenações de curso. Através da Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação, será monitorada a abertura de editais pelas agências de fomento e pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. 
 
Considerando a vocação do campus em termos de área de conhecimento, serão propostas a realização 
de eventos nas áreas de informática aplicada, de jogos digitais e outros na área de energias. Além 



desses, será mantida a realização de um evento durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 
envolvendo toda a comunidade acadêmica do campus e da região, intensificando a participação a cada 
edição. 
 
 ⇰ Estruturação programa de incentivo ao intercâmbio docente e discente em outras instituições 
de ensino e pesquisa 
A participação de docentes do campus em outras instituições de ensino e pesquisa permitirá maior e 
melhor contato com o que há de mais moderno em desenvolvimento nas mais diversas áreas do 
conhecimento. Para isso, pretende-se estruturar o setor de convênios e intercâmbios, visando 
estabelecer convênios com instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais. Para os 
estudantes, o intercâmbio traz benefícios de aprendizado de vida e profissional, construindo senso de 
responsabilidade, autonomia, melhor adaptação cultural e perseverança diante dos desafios 
cotidianos. Igualmente, traz benefícios na sua formação profissional, pois oportuniza vivenciar 
situações reais de conflitos e de resolução de problemas. 
 
⇰ Incremento de medidas de apoio à pesquisa tecnológica, desenvolvimento e inovação 
(PD&I)  
Sistematizar o monitoramento de editais de financiamento de projetos de PD&I e apoio na elaboração 
de propostas para concorrer a esses editais, visando aumentar as chances de aprovação, com o apoio 
do Hotel de Projetos. Promover também parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa, além 
de empresas, visando ampliar as condições de realização desses projetos. 
 
⇰ Estimular a representatividade do campus no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
Apoiar as práticas de pesquisa e do atendimento à ética com diálogos frequentes com pesquisadores 
e grupos de pesquisa e estimulando a participação de servidores no CEP. 
 
⇰ Estímulo à verticalização do campus  
Apoiar a verticalização dos cursos do campus, prescrita na Lei nº 11.892/2008, através da abertura de 
novos cursos de pós-graduação stricto e lato sensu, no intuito de ofertar no campus cursos da mesma 
área e/ou eixos dos cursos já implantados, de modo que seja oportunizada ao discente a possibilidade 
de perfazer um processo formativo desde o ensino médio técnico até a pós-graduação. 
 

  



 

PROPOSTA PARA a extensão 
 
 
 

⇰ Cumprimento dos objetivos do PDI e ampliação da atuação do campus na comunidade 
Cumprir o objetivo do PDI, buscando ampliar e fortalecer as ações de extensão, em articulação com 
o mundo do trabalho e os arranjos produtivos locais, sociais e culturais, para a solução de questões 
regionais, em linha com as diretrizes de curricularização da extensão em cursos superiores, dispostas 
na Resolução CNE/CES nº 18/2018. 

 
⇰ Manutenção da oferta de cursos FIC 
Manter e intensificar a oferta de cursos FIC, sobretudo em função do sucesso obtido com a oferta 
desses cursos, tendo mais de 8 mil inscritos em um único edital de seleção, sem deixar de considerar 
que a prioridade da distribuição da carga horária docente deve ser dada aos cursos de oferta regular. 
Visando otimizar os esforços na oferta desses cursos, serão retomadas as articulações com o poder 
público local, através das Secretarias de Educação, Saúde, Secretaria de Trabalho, Esporte e Lazer, 
Juventude, Igualdade Racial e Políticas Afirmativas, e outras que venhamos a identificar como 
potenciais parceiras de nosso campus. 
 
Outrossim, aproveitar nossa posição estratégica pela localização em um bairro populoso, bem servido 
de transporte público, se comparado às demais áreas do município, por ter no entorno diversas escolas 
públicas, municipais e estaduais, algumas escolas privadas, e diversas unidades públicas de saúde, 
tais como UPA, Clínica do Idoso, UPA da Criança, Centro de Especialidades Odontológicas e 
Unidades Básica de Saúde (Posto de Saúde), para potencializar a oferta de cursos FIC. Além disso, 
empreender esforços na busca de financiamentos através do PRONATEC, no âmbito da ação 
Mulheres Mil e outras. 
 
⇰ Articulação com representações comunitárias e de movimentos sociais 
Retomar as rodas de conversas com representações comunitárias e de movimentos sociais, buscando 
apresentar os novos cursos e atividades que vêm sendo realizados no campus. Além disso, serão 
convidados a integrar o Conselho do Campus, no intuito de lhes dar voz ativa nas decisões 
institucionais. A aproximação com essas representações comunitárias e movimentos sociais foi uma 
excelente estratégia no início das atividades no Campus em 2016, pois proporcionou uma visão mais 
ampliada sobre os anseios da população do município, sobretudo as mais carentes.  
 
Ampliar as ações para fortalecimento da oferta dos cursos FIC, Cursos de Extensão, e demais ações 
que atendam à comunidade externa e em vulnerabilidade social (Mulheres, Comunidades 
Quilombolas, Populações em Situação de Risco, dentre outros). 
 
⇰ Centro de Idiomas 
Promover a oferta permanente de cursos de línguas estrangeiras (inglês e francês) e LIBRAS, para as 
comunidades interna e externa. 
 



⇰ Incentivo à prática esportiva no Campus 
Promover eventos esportivos, visando a integração entre o IFBA e a comunidade externa, através da 
articulação com representações comunitárias e de movimentos sociais, com escolas públicas do 
entorno e com o poder público local. Além disso, incentivar a participação dos servidores, 
terceirizados e alunos nos jogos promovidos pela Pró-reitoria de Extensão. 
 
⇰ Apoio à concretização do projeto Cinema em Comunidade 
Colocar em operação o projeto Cinema em Comunidade, cujo objetivo é estimular os participantes a 
explorar, através dos recursos audiovisuais, a realidade local, com suas características e cultura 
próprias. O seu funcionamento prevê a realização de sessões de cinema abertas à comunidade, 
seguidos de debate sobre os temas abordados no filme exibido. 
 
⇰ Implantação do projeto Recicla Lauro 
Implantar o Projeto Recicla Lauro, tomando como referência o Projeto ReciclAmaro, desenvolvido 
no Campus Santo Amaro - projeto de inclusão sócio-digital, de caráter educacional, social, cultural, 
científico e tecnológico, e com resultados positivos, estimular a implantação do Projeto Recicla 
Lauro, com o apoio de docentes das áreas de informática, mecânica, elétrica, eletrônica e física. Esse 
projeto trará benefícios aos estudantes, de quaisquer níveis de ensino, por oportunizar a aplicação 
direta de conhecimentos adquiridos nos cursos e ainda proporcionar condições de geração de renda 
imediata. Além disso, esse projeto trará benefícios diretos às escolas públicas do entorno e 
associações de bairro carentes com a doação de equipamentos recuperados e à população da região 
metropolitana como um todo, retirando do lixo comum, materiais que poderiam contaminar o meio 
ambiente, conduzindo-os a um destino ecologicamente correto. 
 
⇰ Incentivo a criação de Empresa Jr e/ou Escritório de 
Projetos 
Incentivar e dar suporte aos discentes na criação de uma 
Empresa Jr. e/ou Escritório de Projetos no IFBA Lauro de 
Freitas, visando: fomentar o aprendizado prático do discente 
em sua área de atuação, aproximar o mundo do trabalho do 
IFBA Lauro de Freitas e os próprios acadêmicos; elaborar 
projetos de consultoria na área de formação dos alunos 
(Energia, Jogos Digitais, Automação e Robótica e Informática para Internet). 
 
⇰ Curricularização da Extensão 
Reformular os PPCs dos cursos, atendendo a legislação e os novos desafios junto ao ensino na 
atualidade, voltado para a dimensão técnica, humana, empreendedora, a cultura ambiental.   
 
⇰ Valorização e Política de Acompanhamento de Egressos  
Realizar eventos, projetos e cursos de integração entre estudantes e egressos.  
Criação do Comitê de Acompanhamento de Egressos, assessorando os trâmites e efetivação da 
curricularização da extensão. 
 



 

Considerações Finais 
 

Reafirmo, então, o meu compromisso com o IFBA, para dedicar toda minha capacidade de trabalho, 
para que nossa instituição possa se desenvolver e se destacar como uma das melhores e mais 
importante instituição de ensino do país…. 

Agradeço a todos e todas, em especial servidores e discentes, que se dispuseram a colaborar na 
definição e construção desta proposta de Gestão. No entendimento que a construção coletiva desse 
plano de trabalho não acaba por aqui, propomos que você possa contribuir de forma dinâmica e ser 
um agente transformador do Campus de Lauro de Freitas. Encaminhe suas ideias, sugestões, 
considerações e ajude-nos a fazer um Campus ainda melhor, pois juntos podemos “Unir, Fortalecer 
e Crescer”. 

 


