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PRESENTAÇÃO

1.1 Democracia e Educação em Perspectiva

Essa candidatura surgiu da inquietação de alguns servidores e da vontade de uma participação

conjunta e responsável para viabilizar o crescimento do campus Juazeiro e o cumprimento de sua

função social. A partir do diálogo, construiu-se o presente Plano de Gestão, que é flexível a novas

contribuições. Para implementação no período de 2021 a 2023, a elaboração deste documento foi

realizada de forma participativa por servidores técnicos, docentes e estudantes do Campus.

1.2 A nova gestão do campus Juazeiro

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia apresenta como missão “promover

a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade

socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país”. Assim, o presente

Plano de Trabalho tem suas bases no cumprimento desta missão, perfazendo-se numa gestão

democrática e inclusiva como princípio fundamental. A construção deste Plano se deu mediante

consultas aos documentos institucionais, tais como Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Organização Didática de Ensino da Instituição sendo

construído através das contribuições de representantes das categorias de Técnico-administrativos,

Docentes e Discentes.

A presente gestão do campus Juazeiro, comprometida com os ideais acima apresentados, vem

buscando caminhos para a construção e expansão de uma instituição que prima pela participação,

pelo diálogo e pela inclusão. Deste modo, o presente Plano de Trabalho, compromete-se em dar

seguimento ao trabalho que vem sendo no sentido de se construir uma gestão que continue

contando com a participação, ouvindo os coletivos que a compõe, primando pela igualdade,

solidariedade, equidade, inclusão, sustentabilidade e a democracia como princípios balizadores das

relações sociais, administrativas e educativas, conforme previsto no PPI. Agregado a estes, não se

pode perder de vista que uma gestão realmente democrática se faz com foco nas pessoas. Assim,

valores como respeito, entusiasmo e esperança estarão nesta proposta de gestão, de modo a

promover melhores condições de trabalho aos servidores e melhores condições de ensino e

aprendizagem aos estudantes, bem como a busca por relações interpessoais mais harmoniosas e
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respeitosas.

O Plano de Trabalho apresenta metas centrais, além de metas específicas para as áreas de gestão,

ensino, pesquisa e extensão. Com a criação de estratégias coletivas para o cumprimento destas

metas, serão identificadas, ao longo do processo, as potencialidades e fragilidades de cada área,

buscando a superação das dificuldades e implementação deste plano.

Busca-se uma gestão em que a comunidade tenha acesso e discuta todos os aspectos que envolvem

o campus, atendendo aos anseios e arranjos produtivos locais. A gestão visa buscar melhorias

contínuas nos âmbitos pedagógicos, científicos, tecnológicos e administrativos, sempre primando

pelo  planejamento participativo.

A gestão se compromete, desde já, a não medir esforços na busca dos meios materiais que a

legislação permite para a concretização das propostas ora apresentadas. É importante ressaltar, no

entanto, que a construção de relações colaborativas e solidárias através da participação de todos os

segmentos da instituição é essencial nesse processo.

O quadro de pandemia da Covid-19 que assola o mundo provocou mudanças radicais nas relações

sociais, explicitou e aprofundou desigualdades socioeconômicas e tecnológicas, ao mesmo tempo

que impôs redefinições nos processos de aprendizagem, avaliação e formação educacional, relações

interpessoais saúde mental. Considerando os desafios do atual contexto para a educação, mas

também as conquistas que o Campus acumula ao longo do seu tempo de existência, assim como o

potencial que os sujeitos educacionais possuem para uma gestão participativa, que dialogue, que

reflita coletivamente suas ações e busque o bem estar dos servidores e estudantes e o

desenvolvimento local, é a partir dessa visão que coloco o meu nome à disposição da comunidade

acadêmica nesse processo democrático de escolha da diretoria-geral do campus Juazeiro.
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2. PERFIL DA CANDIDATA

Nome: Selma Maria Rodrigues de Andrade Alves

Cargo: Técnica em Assuntos Educacionais

Matrícula: 1105340

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2270557228486983

2.1 Biografia:

Filha de Maria Rodrigues de Andrade, Dona Neném, costureira e dona de casa, sertaneja, guerreira

que criou seus 12 filhos estabelecendo alguns princípios éticos básicos dos quais nunca se afastou e

de Miguel Freire de Andrade, um agricultor foi um agricultor desses tantos que afloram no

Nordeste e tinha na criação dos filhos a sua prioridade. Selma nasceu em 23 de abril de 1971,

ingressou no serviço público federal em 1995, na então Escola Agrotécnica Federal Dom Avelar

Brandão Vilela, hoje IFSertão-PE. Na referida instituição concentra sua maior experiência

profissional. No seu percurso profissional como servidora pública, contribuiu para formação de

centenas de alunos e o desenvolvimento institucional através de atuação em diversos setores

institucionais, no setor administrativo foi Presidente e membro de diversas Comissões de Licitação

e no setor de ensino, foi gerente e Assessora de Ensino.

Ingressou no IFBA em 2014 onde assumiu a coordenação de extensão no período de 2104 a 2018 e,

com sua experiência no serviço público vem contribuindo também para o crescimento da instituição

através de participação nas mais diversas comissões, a exemplo de comissão de Licitação, comissão

para organização pedagógica, comissão para integração dos alunos, comissão de assistência

estudantil, comissão de AENPE. Assim, possui vasta experiência e envolvimento nas áreas de

Educação e Gestão. Nesse contexto, não mede esforços para contribuir para o crescimento e

fortalecimento do Campus, de modo muito particular, através da Comissão de Assistência

Estudantil na qual atua desde de 2014, contribuindo para a implementação da Política de

Assistência Estudantil do IFBA na garantia do “acesso, a permanência e a conclusão de curso dos

estudantes do IFBA, com vistas à inclusão social, formação plena, produção de conhecimento,

melhoria do desempenho acadêmico e ao bem estar biopsicossocial” (IFBA, 2016).
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2.2 Formação Acadêmica

Mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) - 2006. Especialista em

Extensão Rural pela (UFV) - 2004.

Especialista em Capacitação Pedagógica Formação de Professores pela Universidade Federal Rural

de Pernambuco (UFRPE) - 2000

Licenciada em Letras pela Universidade de Pernambuco (UPE) – 1994 e Bacharela em Direito pela

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) - 2016.

2.3 Formação Complementar

2017 - 2018 - Curso Noções Básicas Dinâmicas de Grupo. (Carga horária: 60h).
Cursos Online Sp, Brasil.
2017 - 2018 - Curso de Gestão Pública. (Carga horária: 40h)
Cursos 24 horas

2017 - 2017 - Direito Constitucional. (Carga horária: 60h)
Cursos Online Sp

2016 - 2016 - Curso Direitos Humanos. (Carga horária: 60h)
Cursos Online Educa

2016 - 2016 - Cursos Introdução à Educação. (Carga horária: 60h)
Cursos Online Educa

2016 - 2016 - Curso de Habilidades Sociais. (Carga horária: 20h)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

2010 - 2010 - Atualização de serviços administ. no serviço público. (Carga horária: 120h)
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - PE, SENAC/PE, Brasil

2010 - 2010 - Tutoria em EaD. (Carga horária: 90h)
Instituto Federal do Sertão Pernambucano, IFSertão-PE

2009 - 2009 - Língua Brasileira de Sinais. (Carga horária: 20h)
Instituto Federal do Sertão Pernambucano, IFSertão-PE

2007 - 2007 - Licitações e Contratos, formação de Pregoeiros e Operacionalização do Site. (Carga
horária: 40h)
Departamento de Engenharia e Construção, DEC

2005 - 2005 - Capacitação para Gestores Acadêmicos. (Carga horária: 16h).
Secretaria De Educação Profissional e Tecnológica (SETEC)
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2.4 Atuação Profissional

Prefeitura Municipal de Petrolina
1994 - 1994: Professora

Colégio Dom Bosco Petrolina
1994 - 1995: Professora

Instituto Federal do Sertão Pernambucano - IFSERTÃO-PE
2004 - 2005: Chefe de serv. de Orientação de Apoio Didático
2004 - 2009: Gerência de Ensino.
2009 - 2014: Assessora de Ensino da PROEN - IFSERTÃO-PE.

2.5 Vínculo Atual

Instituto Federal da Bahia - IFBA
2014: Técnica em Assuntos Educacionais
2015 - 2018 - Coordenadora de Extensão e Estágio

3. PRINCÍPIOS DA GESTÃO

Fortalecimento do Ensino, da Pesquisa, da Extensão

Valorização e integração da comunidade acadêmica

Planejamento transparente, participativo, responsável e democrático

Foco no interesse institucional

Eficiência na gestão dos processos administrativos

3.1 CRISE FINANCEIRA E CORTES NO ORÇAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Sucessivos cortes orçamentários vêm afetando o funcionamento da educação, exigindo dos gestores

a busca de soluções alternativas que possibilitem o gerenciamento da instituição, sem perder de

vista a luta pelo restabelecimento das condições necessárias para oferta de uma educação pública,

gratuita e de qualidade. Neste momento de instabilidades provocada pela pandemia do novo

coronavírus faz-se necessário uma reorganização do orçamento destinado ao custeio do Campus,

com a participação da comunidade acadêmica, de forma transparente e eficiente, ao mesmo tempo

que se deve buscar parcerias e alternativas que possam contribuir para a manutenção e

investimentos institucionais.



Plano de Gestão 2021-2023 Selma Maria Rodrigues de Andrade Alves – Diretora-Geral
___________________________________________________________________________________________________________________________

No que diz respeito às questões de investimentos (aquisições e ampliações da estrutura),

pretende-se envidar esforços na busca de soluções alternativas como editais voltados para o ensino,

pesquisa e extensão, chamadas públicas e, especialmente, as verbas parlamentares,

resguardando-se, logicamente, a independência e autonomia que a lei confere à instituição, assim

como o apoio da Reitoria e dos demais Campi numa construção dialógica da Instituição.

Não se pode ignorar as dificuldades que as instituições federais vêm enfrentando. Por outro lado,

propõe-se o enfrentamento da crise de maneira crítica e inventiva, pois, acredita-se que, mesmo

diante do cenário de cortes orçamentários, é possível buscar meios institucionais e legais para se

alcançar resultados satisfatórios no cumprimento de metas prioritárias com gerenciamento, diálogo,

criatividade e participação.

4. GESTÃO

Em uma Instituição pública de ensino, o foco da Administração deve estar na comunidade

acadêmica. Estabelecer e acompanhar o cumprimento de metas, manter a equipe unida e focada nos

resultados, criar condições adequadas para o desenvolvimento do trabalho, são algumas das funções

do gestor. O zelo por uma educação de qualidade, com atividades de ensino, pesquisa e extensão,

deve ser prioridade frente às diversas demandas deste campus. Um ambiente democrático, aberto,

onde os segmentos que compõem o campus possam participar e discutir propostas para a solução de

problemas é sempre o desafio de uma boa gestão. As propostas a seguir visam implementar ações

que tornem mais eficiente a tarefa dos servidores e proporcione um ambiente favorável à

aprendizagem do estudante.
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PROPOSTAS AÇÕES

Servidores:

Gestão de Pessoas: Melhoria da

qualidade de vida e a qualificação dos

servidores

1. Definir um percentual de recurso orçamentário
para participação em eventos científicos e
acadêmicos (congressos, cursos de formação…).

2. Proporcionar um ambiente aberto para o diálogo e
feedbacks.

3. Fortalecer a formação continuada para o corpo
docente por meio da oferta de cursos de curta e de
longa duração no Campus ou via parcerias dentro
de uma perspectiva cuja finalidade seja repercutir
no desempenho didático do corpo docente.

4. Viabilizar a flexibilização da carga horária de
trabalho dos servidores lotados nos Setores em
conformidade com as normas que regem o
assunto com a finalidade de se garantir a
continuidade dos trabalhos, atendimento ao
público e às demais demandas do Campus,
conforme a legislação vigente.

5. Apoiar a implementação do teletrabalho nos
setores que permitam tal modalidade.

6. Desenvolver ações de integração dos servidores, a
exemplo de comemoração dos aniversariantes do
mês, promoção de atividades esportivas, de lazer
e de cultura para integração dos servidores e
estudantes, dentre outras.

7. Buscar, junto ao DEQUAV (Dep. de Qualidade de
Vida), alternativas para atendimento do campus
de Juazeiro.

8. Implantar um espaço de convivência/descanso
para os servidores.

9. Trabalhar junto à Reitoria para promover a
descentralização dos trabalhos da CPPD.

10. Primar por um tratamento equânime da gestão
com docentes e técnicos, considerando-se suas
peculiaridades.
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11. Promover cursos de capacitação aproveitando as
habilidades dos próprios servidores, assim como
parceiros institucionais, particularmente, da Rede
Federal.

12. Promover a participação de servidores em cursos
de formação a fim de que se mantenham
atualizados em suas rotinas de trabalho e evitem
equívocos no desenvolvimento de seu trabalho.

13. Realizar permanente diagnóstico das
necessidades/formação continuada (servidores e
gestores).

14. Consolidar e fortalecer os trabalhos da comissão
responsável pelo combate ao Assédio sexual,
recentemente constituída.

15. Buscar parcerias institucionais para viabilizar a
participação de servidores em cursos de
pós-graduação lato e stricto sensu (mestrado e
doutorado).

16. Dar continuidade ao trabalho de sensibilização da
Reitoria sobre a necessidade de fomentar a
capacitação dos docentes (mestrado e doutorado),
envidando esforços para reserva de professores
substitutos para este fim, conforme legislação.

17. Continuar mediando a distribuição de aulas junto
aos demais docentes, quando a carga horária
assim permitir, para viabilizar a capacitação
docente.

18. Realizar mapeamento de todos os setores para
verificar as necessidades de recursos humanos e
buscar junto à Reitoria meios de suprir tais
carências.

19. Priorizar a contratação, remoção, redistribuição e
aproveitamento de novos até o limite permitido
pela matriz CONIF para Campus da expansão III.

20. Agilizar os processos de remoção e redistribuição,
para atender essas demandas o Campus buscará
junto a reitoria a possibilidade de aproveitamento
e/ou edital de redistribuição.

21. Fortalecer a integração e inclusão dos
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funcionários terceirizados.
22. Envidar esforços para a busca de um espaço de

convivência para os servidores.

Recursos de assistência estudantil: 1. Dar continuidade ao diálogo com a Reitoria do
IFBA para viabilização de localização de código
de vaga de um(a) assistente social para o campus
Juazeiro.

2. Consolidar a oferta de programas de assistência
estudantil com programas universais e
complementares.

3. Continuar buscando soluções alternativas como
parcerias para o atendimento ao educando nos
editais para a assistência estudantil, enquanto o
(a) de assistência social não chega.

4. Viabilizar, sempre que possível e em
conformidade com o que determina a política de
assistência estudantil, cotas de bolsas para
programas de iniciação científica e de iniciação
tecnológica, objetivando estimular experiências
de ensino-aprendizagem por meio da pesquisa.

5. Envidar esforços para dar condições para que os
estudantes participem das turmas de esporte no
contraturno das aulas (alimentação e transporte).

6. Disponibilizar uniforme apropriado para
Educação Física e prática de esportes.

7. Envidar esforços para a busca de um espaço de
convivência para a comunidade estudantil.

Melhoria no custeio e sustentabilidade

do Campus:

1. Buscar recursos para implantação gradativa de
fontes alternativas de energia, a exemplo da
ampliação de placas solares.

2. Desenvolver estudo de viabilidade, através de
parcerias, para instalação de poços artesianos.

3. Construir cisternas para utilização da água da
chuva na manutenção dos jardins.

4. Colocar cortinas nas salas de aula, visando à
otimização do uso da iluminação natural.
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5. Promover o monitoramento constante da
qualidade da água e validade dos filtros nos
bebedouros do Campus.

6. Desenvolver campanha permanente de
conscientização sobre o consumo da água e
energia junto à comunidade acadêmica.

7. Pintura adequada para o piso do ginásio (manta
flexível ou epóxi).

8. Realizar a pintura das paredes do ginásio com
tinta lavável na mureta interna para viabilização
da limpeza do local.

Acessibilidade do campus: 1. Recompor o piso tátil.

2. Ampliar a participação de docentes, técnicos e
estudantes nos cursos de Libras para melhor
acolher os estudantes.

Acervos bibliográficos: 1. Dar continuidade à política de aquisição de novas
obras e periódicos para atendimento aos cursos
existentes e aos cursos a serem implementados,
especialmente e-books e plataformas digitais de
acesso aberto.

2. Buscar recursos para implantar sistema de
segurança do acervo.

Transporte público para acesso ao

IFBA:

1. Buscar meios de garantir iluminação da parada no
ponto de ônibus do IFBA, resguardando a
integridade e segurança dos estudantes.

2. Buscar junto aos órgãos públicos melhoria da
qualidade do serviço de transporte público
ofertado para o IFBA.

3. Buscar a sincronização dos horários de
transportes coletivos com a demanda escolar
vigente.

Gestão democrática e participativa com

funcionamento efetivo do conselho do

campus e outros coletivos:

1. Dar continuidade aos trabalhos implementados
para o funcionamento do Conselho do Campus,
garantindo a sua efetividade, viabilizando a
construção do Regimento Interno do conselho e
garantindo a sua viabilidade.
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2. Consultar os órgão colegiados na tomada de
decisões dentro da respectiva competência.

3. Elaborar calendário de reuniões do conselho de
campus, com divulgação tempestiva da pauta.

4. Incentivar a inter-relação dos servidores entre os
campi.

5. Apoiar a promoção de debate institucional,
envolvendo servidores, sindicatos e lideranças
estudantis com a finalidade de aperfeiçoar as
práticas de gestão.

6. Estreitar as relações e ações entre os diversos
campi do IFBA (diretores, coordenadores) a fim
de fortalecer a parceria e o aconselhamento para o
alcance de metas e objetivos institucionais.

7. Integrar as ações institucionais com o Grêmio
Estudantil estabelecendo um diálogo contínuo,
para que possam ser ouvidos e sintam-se
representados pela gestão.

Transparência nas prestações de conta e

na gestão

1. Publicar todos os atos administrativos praticados
no campus em cumprimento à legislação.

2. Participar da gestão dos departamentos e das
reuniões com a comunidade acadêmica.

3. Estimular o uso de canais de comunicação entre
servidores, gestão local e reitoria, de modo que as
informações circulem de forma transparente e
eficiente.

4. Publicar as atas do conselho de campus em site e
e-mail institucional.

5. Fazer repasse à Comunidade do campus dos
encaminhamentos das reuniões de dirigentes e
encaminhamentos da Reitoria.

6. Iniciar as discussões para implementação da
ouvidoria no Campus.

Setor pedagógico 1. Fortalecer o clima acadêmico a partir do
estreitamento dos laços entre os diversos
profissionais que compõem a comunidade
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acadêmica do Campus.

2. Propiciar a continuidade de estudos pedagógicos,
a exemplo dos Diálogos Pedagógicos
implementados em 2020 pelo NIAP.

3. Realizar reuniões administrativas e pedagógicas
periódicas.

4. Propiciar a vivência permanente e aberta à
reflexão e ao diálogo sobre fatores que impliquem
na superação das dificuldades de aprendizagem.

5. Oportunizar o diálogo e a troca de experiência
entre os profissionais da área pedagógica com o
corpo docente do campus, assim como a
promoção de interrelação com profissionais de
outros campi de outras instituições da Rede
Federal para a troca de experiências e intercâmbio
cultural.

Procurar ações inovadoras nas práticas

administrativas/escolares

1. Buscar parcerias com Instituições Federais,
Municipais, Estaduais e privadas para a
consecução dos objetivos institucionais.

2. Dialogar com docentes e TI a fim de otimizar o
uso do SUAP em sala de aula.

Conclusão da elaboração do regimento

do campus:

1. Dar continuidade aos trabalhos de elaboração
Regimento Geral do por meio da comissão
responsável.

2. Promover a aprovação do regimento do campus.

3. Desenvolver avaliação periódica do Regimento.

Orçamento participativo com base nas

metas propostas para o período:

1. Consultar a comunidade acadêmica via conselho
do campus.

2. Planejar gastos com diárias e passagens de forma
que dê a todos os servidores condições de estarem
conectados com o mundo acadêmico através da
troca de experiência, apresentação de trabalhos
acadêmicos e formação contínua.

Segurança do campus: 1. Viabilizar parcerias com órgãos de segurança
pública nos âmbitos Estadual e Municipal.

2. Desenvolver projeto de monitoramento por
câmeras de segurança e buscar recursos para sua
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implementação e manutenção.

Estudo para readequação dos espaços

para otimizar a logística do campus:

1. Consultar os servidores alocados em cada
departamento quanto às suas necessidades e
sugestões.

2. Promover análise conjunta das propostas.

3. Garantir que os servidores de cada setor
participem das decisões a respeito de seu
ambiente de trabalho.

4. Analisar a necessidade de eventuais melhorias nos
espaços de trabalho (sala de professores,
protocolo, sala de coordenações).

5. Formar comissão para elaborar e acompanhar o
plano de manutenção  preventiva do campus.

Política de comunicação social 1. Dar continuidade ao plano de ação para
fortalecimento da identidade do Campus junto à
comunidade, como: Prosseguir com a publicação
do Boletim de notícias (digital) mensal
disponibilizado no site.

2. Otimizar a publicização de informações nos
meios digitais.

3. Aprimorar o processo e eficiência da
comunicação interna e externa.

4. Atualizar as informações sobre a instituição no
site institucional.

5. Divulgar e-mail institucional de cada Setor
Institucional a fim de facilitar o acesso às
informações do Campus pela comunidade.

6. Criar canais de comunicação permanente com as
famílias e comunidade para construção de uma
educação participativa.

7. Manter canais de comunicação com todos os
servidores, estudantes e famílias a fim de
valorizar a participação e as contribuições dos
sujeitos sociais que compõem a instituição.
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Combate à morosidade no andamento

dos processos, dando-lhes os devidos

respectivos encaminhamentos:

1. Monitorar diário do Sistema Eletrônico de
Informações (SEI) no âmbito do Gabinete e dos
diversos setores primando pela celeridade das
ações.

2. Estipular prazos de acordo com a especificidade
dos processos.

Aprimoramento da organização dos

eventos institucionais com aquisição de

novos equipamentos:

1. Buscar recursos para investimentos em
equipamentos para eventos.

2. Articular entre os setores para melhor
participação/desenvolvimento dos eventos
promovidos no Campus.

3. Apoiar e fortalecer eventos já consolidados como
DANDARA, Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, Semana da Administração e SIPAT.

Investimentos para o Campus de

Juazeiro:

1. Incentivar a buscar recursos para investimentos
em equipamentos participando em editais e
chamadas públicas.

2. Aquisição de softwares para atender às demandas
dos respectivos setores demandantes, assim como
dos Cursos de Administração e Segurança do
Trabalho, Subsequente e Integrado.

3. Buscar aprimoramento e aquisição de
equipamentos para o funcionamento de um
sistema de videoconferência efetivo.

4. Buscar estratégias que estimulem continuamente
o uso tanto pelo discente quanto pelo docente, de
Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs) enquanto mais uma ferramenta de
construção e divulgação de materiais
didático-pedagógicos para a melhoria da
aprendizagem.

5. Buscar manutenção e ampliação do espaço copa
estudantil, onde os discentes terão acesso à
geladeira e micro-ondas para o aquecimento e
acondicionamento de alimentos.

6. Buscar investimento no projeto de ampliação do
refeitório.
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7. Dar continuidade à aquisição, melhoria e
ampliação de equipamentos para os laboratórios
de ensino do Campus, especialmente, dos cursos
de Segurança do Trabalho.

8. Buscar implantação de lousa interativa e telas
projeção nas salas.

9. Dar continuidade à busca de investimentos para a
aquisição e manutenção de equipamentos
audiovisuais usados em sala de aula para a edição
e gravação para possibilitar a realização de
atividades letivas para o ensino híbrido.

10. Garantir espaço com computadores e internet de
qualidade para os discentes.

11. Envidar esforços para a implementação de um
sistema de climatização/ventilação para o ginásio
de esportes.

Aparelhar o setor de saúde da instituição

para dar maior atenção à saúde dos

alunos e servidores.

1. Fortalecer o trabalho do Setor Saúde valorizando
a prevenção e trabalho informativo.

2. Buscar fomento a partir de editais/extensão e
chamadas para otimizar o funcionamento desse
setor.

3. Promover campanhas de informação e
conscientização sobre temas diversos
relacionados aos jovens e adultos.

Multimeios Didáticos 1. Envidar esforços no sentido de priorizar a
aquisição de multimeios didáticos para apoio nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

2. Equipar o auditório com os equipamentos
necessários para promoção de eventos.

Tecnologia e Comunicação 1. Viabilizar a aquisição de ativos de informação que
melhorem a qualidade do acesso à internet.

2. Aquisição de equipamentos tecnológicos para
apoio às atividades acadêmicas e administrativas.

3. Atualizar o parque tecnológico do campus, para
que os computadores com vida mais antiga
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possam ser substituídos e liberados aos setores, a
fim de que sejam utilizados softwares mais
recentes e ter um número menor de intervenções
de manutenção nos equipamentos.

Plano de permanência para os alunos de

todos os níveis:

1. Consolidar os trabalhos da comissão de estudo
para propor ações de combate à evasão.

2. Envidar esforços para viabilizar permanência e
êxito dos estudantes do Campus.

Agenda da Direção-Geral 1. Divulgar a agenda da diretora com atualizações
semanais.

5. ENSINO

O ensino no IFBA campus Juazeiro é norteado pela missão institucional do IFBA, pela legislação

que direciona a educação profissional, especialmente pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais

para a Educação Profissional e Tecnológica, pelo Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI),

pelo Projeto Político-Pedagógico (PPI) e Organização Didática e outros documentos normativos

institucionais.

Faz-se necessário discutir a ampliação de oferta de cursos e quantidade de alunos, ponderando

sobre as exigências requeridas para tal em relação a uma possível melhoria no orçamento, assim

como para o cumprimento da função social do IFBA Campus Juazeiro. Isto porque se trata de

investimento público e em conformidade com a Lei 11.892/2008, um dos objetivos do Institutos

Federais é estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional (Art.

7o, V). Por outro lado, é importante ainda a expansão da presença do IFBA perante a população de

Juazeiro e a região do Vale do São Francisco.

Nesse contexto, pretende-se propiciar oportunidades para uma educação continuada, da educação

básica à Graduação. Para consolidação do ensino no campus, o projeto de gestão 2021/2023 propõe:
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PROPOSTA AÇÕES

Abertura de novos cursos: 1. Envidar esforços para acelerar a implantação dos
cursos superiores em discussão (PIC): Logística e
de Engenharia Civil.

2. Realizar estudos acerca dos arranjos produtivos
locais (APLs) para a implementação de futuras
ofertas que fortaleçam a verticalização dos eixos
tecnológicos existentes e a criação de novos eixos
tecnológicos, procurando sempre ampliar a
diversidade dessa oferta, impactando assim numa
maior adesão do público estudantil.

3. Realizar estudo sobre oferta de novos cursos
técnicos, de graduação (Tecnologia, Licenciatura e
Bacharelado) e de Formação Inicial e Continuada
(FIC).

4. Realizar estudos para análise da oferta de cursos
de especialização na área de administração e de
segurança do trabalho.

Acompanhamento ao estudante: 1. Realizar estudo com coleta/análise de dados sobre
os motivos que contribuem para o número de
reprovação e evasão nos cursos ofertados no
campus.

2. Desenvolver projetos para acompanhamento e
redução dos índices de reprovação e evasão
escolar (articulação entre docentes, NIAP,
assistência estudantil e departamento de ensino).

3. Reforçar as ações de acolhimento dos estudantes
ingressantes, a exemplo do projeto
INTEGRAIFBA.

4. Implementar um calendário de reuniões entre
representantes de turma e a gestão a fim de se
estreitar o diálogo na busca de soluções para os
entraves referentes à aprendizagem.

5. Buscar condições para o desenvolvimento e
aplicação de novas metodologias para atender o
ensino híbrido, consolidando práticas curriculares
diferenciadas.
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PPC’s: (Projeto Pedagógico do

Curso)

1. Dar continuidade e promover o acompanhamento
das comissões para reavaliação dos PPC's dos
cursos técnicos integrados para atualização de
ementas e possibilidade de redução da carga
horária geral dos cursos.

2. Promover diálogo com os segmentos produtivos
relacionados aos cursos, a fim de obter
informações que subsidiem os PPCs no que se
refere aos perfis de empregabilidade para cada
profissional.

3. Promover estudos contínuos acerca das matrizes
curriculares dos cursos com vistas a mantê-las
atualizadas para os desafios profissionais trazidos
pelo mundo do trabalho.

Políticas de inclusão no campus: 1. Fortalecer o grupo de Trabalho que estuda a
educação inclusiva no Campus.

2. Dar continuidade aos cursos em educação
inclusiva já ofertados no Campus.

3. Apoiar as políticas de inclusão no campus.

4. Incentivar a inclusão através de campanhas
educativas.

5. Desenvolver o Projeto Anti-Bullying, com base
13.185/2015, programa de Combate à Intimidação
Sistemática (Bullying).

6. Buscar viabilizar o Núcleo de Atendimento às
Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE).

7. Contribuir para o fortalecimento das ações do
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas
(NEABI).

Comunicação no Setor de Ensino: 1. Dar continuidade à realização de reuniões
ordinárias entre Direção-Geral, Depen,
coordenações de curso e coordenação de pesquisa
e extensão.

2. Incentivar métodos que agilizem e tornem mais
efetivos os encaminhamentos dos conselhos
diagnósticos e prognósticos.
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3. Promover reuniões pedagógicas periódicas
previstas em calendário.

4. Estimular reuniões por área, para que haja troca de
experiências e metodologias entre os docentes.

Ensino EAD: 1. Fortalecer a oferta de Educação a Distância em
parceria com a Universidade Aberta (UAB) já
implementada no IFBA.

2. Buscar otimização dos laboratórios de
informática.

3. Capacitar equipe para atendimento de EAD.

Visitas técnicas: 1. Buscar recursos para a ampliação do número de
visitas técnicas, possibilitando aos alunos o
conhecimento prático da teoria vivenciada em sala
de aula.

2. Organizar agendas de visitas com antecedência de
acordo com o planejamento pedagógico e
administrativo.

3. Apoiar/ viabilizar os docentes nas parcerias com
as empresas/órgão/instituições para visitas
técnicas.

PROEJA: 1. Acompanhar/revitalizar a comissão de estudos
para viabilização da meta de implantação do
PROEJA-FIC e PROEJA-Técnico, em
conformidade com a legislação.

6. EXTENSÃO

A extensão é um instrumento de importância para medição e fortalecimento da relação institucional

com a comunidade interna e externa, bem como um aspecto estruturante do modelo acadêmico

brasileiro. A extensão, numa relação indissociável do ensino e da pesquisa, se compreende nas

ações em que extrapolam a sala de aula, o campus e a comunidade interna. A extensão, a despeito

de ser, historicamente, um dos pilares que tem o menor investimentos nas instituições públicas, é

um importante elo, de fortalecimento e construção de laços afetivos e intelectuais, difusão e

divulgação de atividades, além de ser uma alternativa de qualidade para a formação acadêmica e

cultural para a comunidade em geral.

Nesse contexto, o estágio curricular e extracurricular, orientados pela visão do trabalho como
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princípio educativo, os estágios são importantes ações educativas para propiciar ao estudante o

contato com o ambiente de trabalho e a vivência profissional e, assim, ampliar os seus

conhecimentos prático-teóricos e a possibilidade de inserção do mundo de trabalho.

Da mesma forma, entende-se que o esporte, a cultura e o lazer têm papel fundamental no

desenvolvimento pedagógico dos estudantes proporcionando socialização, reflexão e bem-estar

físico e mental.

É imprescindível a ampliação dessas ações no campus, para a promoção da visibilidade junto à

comunidade externa, aproximação dos alunos do mercado de trabalho, divulgação dos resultados

das pesquisas e promover a capacitação profissional através de cursos de curta duração. Diante da

atual conjuntura apontam-se as seguintes propostas.

PROPOSTAS AÇÃO

Desenvolver projetos e parcerias
voltados à comunidade externa

1. Criar comissão para, em conjunto com a coordenação
de extensão, realizar diagnósticos para a seleção das
melhores ações a serem desenvolvidas para as
comunidades do entorno do Campus.

2. Desenvolver e fortalecer atividades externas com a
oferta de cursos de formação inicial e continuada
(FIC) a partir de demandas identificadas.

3. Realizar a divulgação de resultados de pesquisas para
comunidade interna e externa.

4. Estreitar laços com os agentes da economia local e
popular de Juazeiro e região a fim de fortalecer os
Arranjos Produtivos Locais por meio da
identificação das suas demandas e do trabalho
articulado  para atendê-las.

5. Estreitar relações de parcerias com instituições
culturais e/ou de educação.

6. Ampliar estratégias que permitam demonstrar à
comunidade interna/externa a aplicação e resultados
dos cursos/projetos de extensão desenvolvidos em
nosso campus.
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7. Apoiar projetos de cultura e esportes para alunos e
comunidade vizinha ao campus Juazeiro.

8. Reforçar junto à comunidade acadêmica a existência
do Guia Pronatec de Cursos FIC, disponível na
internet.

Ampliar a oferta de Estágio 1. Consolidar e ampliar parcerias com as empresas
públicas e privadas a fim de ampliar o campo de
estágio.

2. Criar estratégias para apoiar e acompanhar os alunos
em atividades de estágio.

3. Apoiar os estudantes que já possuem condições de
realizar estágios, a fim de possam concluir os seus
respectivos cursos no tempo previsto.

Desenvolver plano de
acompanhamento ao egresso

1. Cadastrar alunos concluintes a fim de possibilitar o
seu encaminhamento ao mercado de trabalho.

2. Realizar controle e acompanhamento por plataforma
eletrônica.

3. Estudar possibilidade de criação do setor de
egressos.

Esporte e lazer
4. Propiciar aos alunos oportunidades de aprendizagem

esportiva e práticas corporais voltadas para o lazer
dentro do ambiente escolar.

5. Viabilizar a participação de estudantes nas turmas de
esportes por meio da assistência estudantil.

6. Viabilizar a utilização da academia do Campus aos
sujeitos sociais da comunidade.

7. Formar equipes de treinamento esportivo de
modalidades variadas.

8. Construir uma pista de atletismo (verificar a
possibilidade de construção de um campo de
futebol).

9. Estimular e apoiar a participação dos discentes e
servidores em campeonatos esportivos.
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10. Incentivar a realização de atividades artísticas e
culturais para promoção de uma cultura de paz e
fraternidade, particularmente por meio de
participação em editais.

7. PESQUISA

Em conformidade com a Resolução Conselho Nacional de Educação, Câmara Plena (CNE/CP) nº

01/2021, a pesquisa que propicia a intervenção social deve ser entendida como um dos princípios

pedagógicos a ser estimulado tendo em vista a articulação da Educação Básica com a Educação

Profissional e Tecnológica, na perspectiva da integração entre saberes específicos para a produção

do conhecimento. Assim, como um importante aspecto institucional, a pesquisa coloca à disposição

da comunidade acadêmica caminhos de investigação, metodologias, referenciais e outros que

viabilizam a aprendizagem autônoma e contribui para a formação de novos cientistas.

Em outro viés, produz conhecimento acerca da região, fortalece a economia e as redes produtivas. É

também pela pesquisa que se desenvolve a inovação e tecnologias servindo como patrimônio

intelectual e social, indissociada do ensino e extensão. Ela encerra em si o poder de formar cidadãos

críticos, uma vez que tem por critério a investigação da qual afasta aspectos de leituras superficiais,

construindo conhecimentos para o amadurecimento das relações humanas em sua totalidade. Nesse

contexto, propõe-se as seguintes questões para o desenvolvimento da pesquisa no Campus:

PROPOSTAS AÇÕES

Projetos de pesquisa 1. Uso da pesquisa como instrumento para construção
sistematizada do conhecimento.

2. Incentivar e ampliar a participação da comunidade
acadêmica em projetos de pesquisa, com
aprimoramento do acesso à cultura científica.

3. Incentivar criação e manutenção de grupos de
pesquisas.

4. Buscar garantia de cotas em editais de pesquisa.
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Dar visibilidade das pesquisas
realizadas no campus

1. Incentivar a divulgação de resultados de pesquisa
científica realizada por servidores e discentes do
campus em congressos e eventos científicos.

2. Realizar seminários locais e incentivar a participação
em eventos institucionais do IFBA para a divulgação
das pesquisas de publicidade das pesquisas
realizadas no Campus.

3. Implementar a Semana de eventos científicos e
culturais

Incentivar a busca por inovação
para os problemas cotidianos da
comunidade interna e externa

1. Criar desafios direcionados à comunidade interna
para que possam solucionar problemas do campus.

2. Buscar recursos e parcerias para ampliação do
Laboratório de Robótica, dentre outros, para atender
aos alunos e comunidade externa.

Diante das propostas aqui apresentadas, venho reafirmar o compromisso de envidar todos os

esforços para a manutenção do diálogo com a comunidade na busca da solução dos problemas, de

um clima acadêmico acolhedor, do respeito à pluralidade de ideias e de pensamento, da inclusão, da

busca inconstante pelo bem-estar de servidores e estudantes e da promoção do sentimento de equipe

em prol de uma educação pública, gratuita e de qualidade.

Os anseios que trago nessa proposta de gestão, encontram-se na direção de continuidade ao trabalho

que vimos ser desenvolvido nos últimos meses, por meio de uma condução corajosa, ética,

democrática e, sobretudo, fraterna, não apenas no Campus Juazeiro, mas no IFBA como todo.

Assim, não apresento promessas, mas compromissos e indicadores pontuais do que precisamos

realizar para o fortalecimento da nossa instituição.

Cientes da importância da educação e de modo muito particular, da educação profissional, para

transformação de vidas e de futuros, trouxemos nesse Plano, os princípios que darão norte ao nosso

trabalho na gestão do Campus Juazeiro. São princípios que se pautam na ordem legal, com

fundamentos na Constituição Federal Brasileira, especialmente quando afirma que “A educação,

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da

cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1998); pautado também na Visão
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institucional que impulsiona a formação de cidadãos histórico-críticos, através do ensino, pesquisa e

extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável local

e, consequentemente, do país (PDI, 2020); na Missão institucional que busca: Transformar o IFBA

numa instituição de ampla referência e de qualidade de ensino no País, estimulando o

desenvolvimento do sujeito crítico, ampliando o número de vagas e cursos, modernizando as

estruturas físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação na pesquisa, extensão,

pós-graduação e inovação tecnológica (PDI, 2020) e na certeza da continuidade e realização de um

trabalho comprometido e responsável.

Nessa primeira consulta à comunidade para a eleição de um gestor para o Campus Juazeiro, a

democracia será fortalecida e se renovará, no Campus, a esperança de que a educação tem o poder

de renovar, melhorar e direcionar vidas e futuros.

Juazeiro, 18 agosto de 2021.

Selma Maria R. de Andrade Alves
Técnica em Assuntos Educacionais -IFBA, Campus Juazeiro

CPF: 883.176.174-91
SIAPE: 1105340


