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APRESENTAÇÃO 

 

 
Este Plano de Trabalho apresenta nossas diretrizes para o período de gestão 2021-

2023 na Diretoria Geral do Campus Santo Antônio de Jesus.  

Nosso Plano de Trabalho lança diretrizes gerais que informam nossa disposição 

para defender a democracia participativa, a transparência e o respeito mútuo como 

princípios. Trata-se de um projeto concebido e construído coletivamente. Nossa 

concepção de gestão pauta-se, portanto, nesses princípios, buscando criar mecanismos de 

participação e critérios isonômicos para aplicar recursos. 

Nosso compromisso é defender o Campus e dialogar permanentemente com a 

comunidade interna e externa sobre o processo de gestão. Consciente dos impactos 

negativos causados pelos sucessivos cortes orçamentários, bem como os desafios quando 

do retorno às atividades presenciais, entendemos que a educação pública de qualidade é 

uma conquista da sociedade e, por isso mesmo, deve ser defendida e garantida. Por tudo 

isso, apresentamos nossas propostas como contribuição em defesa da educação pública 

de qualidade! 

 

1. DIRETRIZES E AÇÕES 

 

 
Diretrizes e ações relativas ao Ensino 

 
● Construir um acordo pedagógico estratégico para o campus, buscando fazer valer 

as diretrizes curriculares e resoluções disponíveis, valorizando o papel da 

coordenação técnico-pedagógica; 

● Implantar e consolidar o ensino médio como referência na cidade de Santo 

Antônio de Jesus; 

● Desenvolver ações para combater os altos índices de evasão e retenção no campus; 

● Fortalecer a modalidade do ensino superior, buscando o reconhecimento dos 

cursos junto ao MEC; 

● Estimular a cooperação entre a Direção de Ensino, a Coordenação Técnico- 

Pedagógico no estudo e planejamento de ações pedagógicas estratégicas; 

● Garantir a permanência dos estudantes do ensino superior, através de estratégias 

que favoreçam a sua relação com o saber, além de aproximá-los do contexto 

institucional; 

● Promover melhoria nos espaços de esportes e lazer, criando e requalificando os 

espaços de convivência; 
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Diretrizes e ações relativas à Pesquisa 

 

 
● Promover Seminários de Pesquisa do campus incentivando servidores e estudantes 

a desenvolver pesquisa; 

● Fomentar a interação dos grupos de pesquisa do Campus entre si, com outros 

Campi do IFBA, como também com outras instituições, no sentido de fortalecer 

ações de pesquisa e inovação; 

● Fomentar a participação de nossos docentes doutores em programas de pós- 

graduação stricto sensu como colaboradores para incremento de seus currículos; 

● Incentivar a participação dos TAES nos grupos de pesquisa, promovendo maior 

interação entre as atividades de pesquisa dos docentes e dos técnicos- 

administrativos; 

● Participação em editais de Agências de fomento estaduais, nacionais e 

internacionais; 

● Promover a criação e o desenvolvimento de projetos de base tecnológica ou 

relacionados à inovação. Para tanto, se buscará participar de editais para 

financiamento de implantação de projetos tecnológicas no campus e/ou o 

desenvolvimento de parcerias com incubadoras já em operação em instituições 

parceiras, bem como se buscará o fortalecimento das atividades do Hotel de 

Projetos do IFBA Campus SAJ. 

 

Diretrizes e ações relativas à Extensão 

 

 
● Fortalecer, ampliar e promover ações culturais, artísticas, esportivas e de lazer do 

Campus junto com a comunidade. 

● Apoiar o desenvolvimento de ações culturais da comunidade interna em benefício 

da sociedade regional; 

● Ampliar a comunicação e integração com a sociedade. 

● Incentivar programas de empreendedorismos para a comunidade escolar do 

Campus, trazendo os empreendedores, empresas e instituições com 

reconhecimento notório no cenário local, regional e nacional para estimular os 

alunos do Campus no desenvolvimento de atividades empreendedoras internas e 

externas. 

● Incentivar a criação de atividades de extensão para a oferta de cursos de curta 

duração (FIC), visando à capacitação de trabalhadores de acordo com as demandas 

da sociedade. 

 

 

Diretrizes e ações relativas à gestão de pessoas 

 

 
● Promover, incentivar e oportunizar que os Técnicos-Administrativos em Educação 

possam realizar cursos de Graduação e Pós-graduação, com o objetivo de melhorar 

a qualificação do quadro técnico do IFBA Campus SAJ, além de promover sua 

progressão funcional. 

● Dar centralidade ao compromisso do respeito às metas dos setores em 

contraposição à noção de cobrança de tempo de trabalho. 
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● Fortalecer a Coordenação de Gestão de Pessoas para atuar também no campo de 

qualidade de vida dos servidores. 

 

 

 Diretrizes e ações relativas ao Orçamento 

 

 
● Empenhar-se por uma política institucional de distribuição orçamentária mais 

justa para os campi, buscando equilíbrio entre recursos e número de matrículas; 

● Garantir a realização de planejamento participativo, incorporando a comunidade 

interna ao processo de elaboração orçamentária por audiências públicas ou outras 

formas de consulta; 

● Promover uma discussão periódica sobre revisão de despesas no âmbito do 

instituto a fim de alinhar os gastos aos objetivos institucionais de maneira mais 

eficiente, buscando a priorização – e, portanto, a eficácia – das despesas mais 

relevantes para a entidade; 

● Estimular a participação estudantil no planejamento, acompanhamento e execução 

orçamentária através de destinação de um orçamento específico para ações ligadas 

às demandas estudantis no campus. 

 

 

Diretrizes e ações relativas à Gestão, Democracia e Transparência 

 
 

● Incentivar a criação e fortalecer os mecanismos de participação da comunidade do 

campus como Conselho de Campus; 

● Desenvolver dispositivos organizacionais que concedam aos setores 

administrativos maior autonomia de gestão; 

● Melhorar as ferramentas de comunicação do IFBA com a comunidade interna e 

externa; 

● Implementar NAPNE e outras ferramentas de inclusão, bem como iniciativas 

transdisciplinares em torno do tema Cidadania e Direitos Humanos. 

 

 

 
 

Santo Antônio de Jesus, 17 de agosto 

de 2021 

 

 
Lúcio Mauro Souza Borges 


