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TRAJETÓRIA DA CANDIDATA

Andrea nasceu, estudou e desenvolveu parte da sua vida profissional em

Santo Antônio de Jesus. Estudante de instituições públicas, durante toda a

educação básica até o ensino superior, atua de forma comprometida e

responsável, sempre desenvolvendo projetos e atividades com os seus

discentes e a comunidade.

Sua primeira atuação profissional foi nos Colégios Estaduais Polivalente de

Conceição do Almeida (neste município) e Maria Conceição Costa e Silva

de Oliveira (em SAJ). Já aos 21 anos, com o fim da graduação, pode atuar

como educadora, desenvolvendo projetos, como jornais, festivais de

juventude, projetos de leitura e de arte, visitas técnicas, dentre outras

atividades.

De 2001 a 2007, Andrea atuou em uma importante instituição de Santo

Antônio de Jesus, o Conselho Tutelar. Neste, pôde conhecer parte

significativa da realidade de crianças e adolescentes da cidade, projetos e

lacunas no campo da educação. Nesta época, interagiu com ONGs,

Conselhos Municipais, imprensa e a rede de atendimento em geral (inclusive identificando a falta desta).

Formada em Letras pela UNEB campus V, Andrea possui especialização em Psicopedagogia e Gestão Escolar,

e atualmente cursa Didática do Ensino da Língua Portuguesa, ofertada pelo IFBA, campus Valença, onde

participa de grupo de pesquisa. Mestre em Cultura, Memória e Desenvolvimento Regional, também pela

UNEB, atualmente cursa disciplinas como aluna especial no Doutorado no Programa de Pós-Graduação em

Educação e Contemporaneidade. Sendo assim, há um foco em sua constante atualização profissional, de

modo que reflita em sua atuação com discentes e nos projetos de extensão que desenvolve.

Andrea ingressou como docente EBTT de Língua Portuguesa no ano de 2012, no campus Camaçari. De 2014

a 2016, ainda atuando naquele campus, passou a contribuir voluntariamente com o processo de

implantação do campus de Santo Antônio de Jesus. Nesse período, coordenou o programa Profuncionário,

que capacitou 104 profissionais de educação da rede municipal de Santo Antônio de Jesus. Desde então

desenvolveu diversos projetos de extensão, organizou e participou de eventos e estabeleceu variados

contatos e parcerias com a comunidade. Destaca-se o Projeto Tecendo Histórias, que apresenta, em

formato de revista, histórias importantes sobre Santo Antônio de Jesus.
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INTRODUÇÃO

O campus de Santo Antônio de Jesus, inaugurado em 2016, é um dos mais recentes resultados da

política de expansão do IFBA e já faz a diferença no município e região desde 2014, com a oferta

de cursos FIC e cursos técnicos subsequentes, a exemplo do Programa Profuncionário. Resultado

de lutas da comunidade, o Instituto surge com o intuito de promover ciência, educação e

tecnologia referenciadas, observando os princípios que regem a missão do Instituto.

O campus do IFBA em Santo Antônio de Jesus é essencial para o desenvolvimento da cidade e

regiões e ajuda a solidificar a posição do município como polo de educação. Até o momento, o

IFBA-SAJ já efetuou matrícula para alunos oriundos de 50 cidades, inclusive para fora do estado.

Por atender estudantes de diversos municípios e pela possibilidade de parcerias com instituições

relevantes, o Instituto surge como uma força necessária para a melhoria da vida das pessoas, como

uma perspectiva de crescimento na educação, com reflexo na qualidade de atuação profissional

dos indivíduos.

Este Plano, que traz propostas para o período de 2021 a 2023, visa integrar a comunidade interna

e externa, para a criação de um campus participativo, com oferta de ensino, pesquisa e extensão

para a educação profissional, seja no ensino técnico, na graduação ou na pós-graduação. Também

será desafiador pensar no contexto pós-pandemia, na superação dos desafios e lacunas deixadas

pelo contexto de isolamento social. É fundamental, também, dialogar e pensar sobre a

possibilidade de cursos ofertados na modalidade presencial e em Educação a Distância,

especialmente, na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Desta forma, por acompanhar o campus desde a fase de construção, por ser de Santo Antônio de

Jesus e ter uma relação de compromisso e identificação com o IFBA e com o município, apresento

meu nome para candidatura ao campus, a fim de que seja apreciado pela comunidade neste

pleito.



COMPROMISSO COM A COMUNIDADE

1. Realizar uma gestão integradora, transparente e participativa;

2. Promover o diálogo com a comunidade externa, a fim de conhecer suas demandas,

estabelecer parcerias e desenvolver a noção de pertencimento da comunidade em relação

ao Instituto;

3. Diálogo com a comunidade para desenvolvimento de ações que promovam a qualidade de

vida do servidor e do estudante num contexto de vida sob os efeitos da pandemia;

4. Fortalecer o diálogo e parceria com a Reitoria e com os demais campi;

5. Buscar alternativas de financiamento complementar, para investimento e custeio do

campus;

6. Fortalecer a imagem institucional e divulgar as ações junto à comunidade com o apoio da

imprensa;

7. Desenvolver campanhas de valorização das pessoas que compõem a instituição, buscando

desenvolver e fortalecer relações de identidade com o campus, bem como de acesso e

permanência dos estudantes;

8. Fortalecer os vínculos com as instituições circunvizinhas;

9. Apoiar as comissões permanentes e temporárias;

10. Fomentar ações esportivas no ginásio do campus;

11. Fortalecer o combate às diversas formas de assédio no IFBA;

12. Fomentar ações de valorização e participação da mulher em todos os espaços;

13. Promover ações de combate a todas as formas de preconceito.

PROPOSTA ACADÊMICA

Abaixo as propostas para as atividades finalísticas do campus, motivo da nossa existência

na sociedade.

ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO

1. Envidar esforços para a complementação da equipe multidisciplinar: psicólogo/a,

nutricionista e enfermeiro/a;

2. Buscar estratégias para adquirir equipamentos e sinalização para acessibilidade no campus;



3. Garantir a execução do Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito dos

estudantes como mecanismo de combate à evasão e retenção;

4. Fomentar a implantação do Núcleo de Estudos de Combate à Evasão Escolar no Campus

Santo Antônio de Jesus;

5. Retomar estudos para ativação da Cantina do campus;

6. Estimular a capacitação de docentes e TAEs, voltadas para atendimento e acolhimento dos

estudantes;

7. Promover espaços para divulgação e estímulo dos talentos artísticos, culturais e

profissionais da comunidade acadêmica;

8. Buscar formas para apoiar a informatização dos processos de assistência estudantil do

campus, com vistas a facilitar o acesso e a consulta de dados;

ENSINO

1. Criar uma agenda diálogo permanente com os(as) discentes;

2. Priorizar a vinda de novos professores para completar o quadro de docentes necessários

aos cursos que estão em funcionamento, bem como possibilitar a verticalização do ensino

com cursos médios (Integrado em Informática e Integrado em Produção de Áudio e Vídeo)

e de pós-graduação;

3. Apoiar o Processo de Reconhecimento dos Cursos Superiores de Graduação, atuando com

dedicação para uma excelente avaliação;

4. Estimular alinhamento entre as atividades acadêmicas dos discentes e as demandas dos

setores administrativos do campus, especialmente nos trabalhos de conclusão de curso;

5. Incentivar que a biblioteca seja amplamente utilizada, tanto pela comunidade interna

quanto externa, respeitando as limitações sanitárias;

6. Estimular a volta de visitas das escolas para conhecer a estrutura e cursos do campus, de

forma a gerar engajamento da comunidade externa;

7. Estimular a realização de visitas técnicas para as empresas e instituições de Santo Antônio

de Jesus, estabelecendo possíveis parcerias;

8. Incentivar a frequência dos discentes nos horários de atendimento;

9. Fortalecer núcleos de combate à evasão e de apoio ao rendimento escolar.

10. Incentivar a realização de atividades de monitoria para Matemática, Programação e

demais disciplinas com grande grau de evasão.

11. Incentivar programas de nivelamento aos alunos ingressantes que demonstrem

dificuldades de aprendizagem e/ou deficiências de conteúdos básicos necessários para o

desenvolvimento de competências e habilidades do curso superior.



PESQUISA

1. Apoio à implantação e gestão da Rede Comunitária de Educação e Pesquisa (Redecomep)

que será ambiente de integração, pesquisa e experiência de trabalho utilizando tecnologias

de fibra ótica no município em parceria com diversas entidades públicas e privadas.

2. Desenvolver ações / palestras que envolvam discussões e orientações acerca da

importância da pesquisa para o campus;

3. Incentivar a criação de novos grupos de pesquisa aplicada, com participação de docentes,

técnico-administrativos e discentes do campus;

4. Expandir parceria na área da Saúde Digital ao Polo de Inovação Salvador (IFBA/PIS) e o

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (CCS/UFRB);

5. Estimular a publicação científica, de servidores do campus, em veículos especializados;

6. Estimular o uso do “Espaço Colaborar”, espaço físico destinado a grupos de pesquisa

aplicada, em parceria com SECTI / Governo do Estado;

7. Estimular a realização de eventos científicos;

8. Fomentar a realização de pesquisas em parceria com instituições da região;

9. Estimular a realização de projetos de Pesquisa, integrados com Ensino e Extensão.

EXTENSÃO

1. Estabelecer um diálogo efetivo com a comunidade, a fim de construir propostas que

atendam as demandas do campus, da cidade e da região;

2. Fortalecer, junto com a coordenação de extensão, diálogo com a comunidade e mercado de

trabalho, através de propostas de estágios para os estudantes;

3. Promover ações nos laboratórios de informática, como campeonatos de jogos, de

programação e de design (atendendo aos protocolos de período de retorno às atividades

presenciais, pós-pandemia);

4. Elaborar, em parceria com a comunidade acadêmica e com parceiros externos, campanhas

de leitura para o projeto “Cidade que lê”;

5. Ampliação do evento “Semana do Audiovisual: Luz, Câmera, Recôncavo” com a parceria

multicampi e com outros eventos de audiovisual;

6. Recuperar a execução do Projeto Tecendo Histórias;

7. Consolidar o Centro de Idiomas;

8. Apoiar a criação de oficinas de arte, em seus diversos segmentos;



9. Reativar e expandir o Projeto Cine Clube para além das dependências do campus, bem

como oportunizar a sua transmissão virtual;

10. Possibilitar parcerias para a realização de eventos com cessão dos espaços físicos do

campus para atividades da comunidade externa que tenham alinhamento com os fins

institucionais.

11. Retomar o diálogo para a efetivação de parcerias com UNEB, UFRB, Secretaria de Cultura e

outras instituições, para realização do Novembro Negro, de Seminário sobre inclusão,

dentre outros.

PROPOSTA DE GESTÃO DE PESSOAS

1. Promover cursos de capacitação para os servidores, priorizando a difusão do

conhecimento já existente no campus;

2. Estimular a utilização de espaços de convivência e bem-estar dos servidores efetivos e

terceirizados, de acordo com os protocolos estabelecidos em função da covid-19;

3. Apoiar a participação de servidores em eventos artísticos, científicos, culturais e esportivos,

objetivando melhoria na qualidade de vida;

4. Articular ações inclusivas, com vistas a melhorar espaços e meios de acesso e permanência

das pessoas com deficiência;

5. Desenvolver ações de gestão de pessoas que promovam momentos de integração entre

servidores, discentes e terceirizados;

PROPOSTA ADMINISTRATIVA

1. Promover palestras sobre a estrutura do campus e a realização de uma assembléia

regimental para a construção coletiva do regimento do campus

2. Promover o orçamento transparente e participativo, ouvindo a comunidade acadêmica a

respeito do uso dos recursos de investimento e custeio;

3. Busca pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento de projetos que foquem na utilização de

recursos ambientais, destinação de resíduos e adequação à legislação ambiental vigente,

objetivando minimizar o impacto ambiental, diminuindo o desperdício e reduzindo os

custos com energia elétrica, água e insumos;

4. Propor a discussão sobre a regulamentação do teletrabalho, em termos institucionais;

5. Concluir a implantação do laboratório de multimídia;

6. Ampliar a rede wireless (sem fio) nas instalações do campus;



7. Intensificar a comunicação institucional, publicizando as ações administrativas e de ensino,

pesquisa e extensão no site e mídias sociais;

8. Aproximar-se dos veículos de comunicação de Santo Antônio de Jesus e região para

divulgar e buscar apoio para os eventos propostos no calendário acadêmico do campus,

assim como outras ações institucionais;

9. Participar e apoiar eventos realizados pelo poder público e/ou outras instituições do

municípios e da região;

10. Revisar e atualizar o manejo e ocupação dos espaços do campus, adequando-os ao

cumprimento dos objetivos institucionais e ao mesmo tempo conciliando-os com os pleitos

de servidores e alunos;

11. Dar início à definição e publicização dos fluxos de processos entre os setores, tornando o

trabalho menos burocrático e mais acessível a toda a comunidade, com a clareza e

definição das atribuições;

12. Planejar programas que valorizem as estruturas do campus, com investimento em

paisagismo, criação e manutenção de jardins e áreas de circulação do Campus;

13. Promover visitas guiadas às instalações do campus com diversos segmentos da

comunidade, a fim de fortalecer a relação de pertencimento.

14. Fortalecer o Núcleo de Produção Digital (NPD) no âmbito local para o aperfeiçoamento

técnico da comunidade, possibilitando a cadeia produtiva de produções multimídias,

especialmente na área do audiovisual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Plano é resultado de uma análise cuidadosa da realidade do campus de Santo Antônio de

Jesus e de alguns diálogos. Certamente, outros diálogos serão estabelecidos no decorrer da gestão,

de modo a fortalecer e concretizar as propostas, cujo maior objetivo é promover o crescimento do

campus, integrar a comunidade interna e estreitar as relações com a comunidade externa.

É importante salientar que a proposta de uma gestão democrática é representativa de interesses

coletivos, dos princípios éticos e da missão da instituição. A partir desse formato de gestão, o

Instituto se fortalece e contribui com o desenvolvimento da cidade e da região, resultando na

melhoria de vida das pessoas.

Este plano reflete a disposição para o trabalho e a identificação com o campus. Certamente, ele

não encerra todo o desafio de um período de gestão ainda em contexto de pandemia e

pós-pandemia, nem mesmo encerra todas as sugestões e possibilidades de parcerias e projetos.

Por isso, à proposta que ora se apresenta, somam-se ideias e demandas que surgirão em diálogo

com a comunidade acadêmica e com a comunidade externa.


