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Apresentação
O presente documento que ora é apresentado a toda a comunidade tem por
intuito planejar de maneira coletiva o próximo quinquênio 2014-2018, servindo como
norte para se pensar os projetos institucionais, levando em consideração as realidades
percebidas no panorama atual, a partir dos cenários elencados e das necessidades de
aprimoramento contínuo do ambiente institucional. Pode-se dizer que este Plano de
Desenvolvimento Institucional classifica-se como uma espécie de documento-síntese,
no qual se explicitam as diretrizes gerais que irão ensejar, em articulação com outras
ações empreendidas, o cumprimento da missão do instituto e do consequente
crescimento do mesmo.
O PDI traz as perspectivas ao quinquênio 2014-2018, em nove eixos básicos,
quais sejam Perfil Institucional, Projeto Pedagógico Institucional, Cronograma de
Implantação e Desenvolvimento da Instituição e dos Cursos, Perfil dos Corpos Docente
e Técnico-Administrativo, Organização Administrativa

das

IES,

Política

de

Atendimento aos Discentes, Infraestrutura, Avaliação e Acompanhamento do
Desenvolvimento Institucional e Aspectos Financeiros e Orçamentários. A gama de
informações e projeções feitas no documento reflete os dados fornecidos por todos os
Campi que sistematizados ajudaram a compor o PDI em sua totalidade, sendo essa uma
primeira versão a ser discutida e validada pelos Campi.
Nessa perspectiva a Comissão Sistêmica buscou realizar um trabalho com a
ampla participação de toda a comunidade e que refletisse o anseio de proporcionar ao
Instituto um crescimento cada vez maior perante toda a sociedade, cumprindo assim sua
função primordial de instituição de educação.
Comissão Sistêmica, setembro de 2013.
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INTRODUÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) tem se
empenhado cada vez mais na busca de colaborar para a formação de uma sociedade
cada vez mais desenvolvida, tanto econômica, quanto politicamente, influenciando,
dessa maneira, no desenvolvimento da Educação no Brasil. Dentre os fatores que
evidenciam essa realidade, cabe mencionar a interiorização da Rede de Educação
Profissional Técnica e Tecnológica que chegará até 21 campi no primeiro ano de
vigência deste documento.
Para tanto, elaborou o presente Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
eivado de comprometimento com sua missão, seus valores e sua estratégia, pensando
em ferramentas para subsidiar o fortalecimento de suas políticas de ensino, pesquisa,
extensão e gestão. Com relação ao método de elaboração, esse Plano de
Desenvolvimento Institucional ficou sob a coordenação de uma comissão sistêmica,
composta por membros das pró-reitorias, diretorias sistêmicas, dos docentes, dos
técnico-administrativos, dos discentes e representante dos campi, que engendraram
esforços no intuito de realizar um trabalho que proporcionasse discussões em todos os
segmentos da Instituição, sempre observadas as especificidades, as estratégias e as
ações, procurando estimular toda comunidade a se envolver com as questões
institucionais.
O IFBA vem se destacando não só pela qualidade de sua Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, mas também pela oferta de Cursos de Graduação nas
modalidades Bacharelado, Licenciatura, e Cursos Superiores de Tecnologia, da
implementação

gradativa

de

Cursos

de

Pós-Graduação

Lato

Sensu

e

do

desenvolvimento de ações, objetivando a oferta de Cursos de Pós-Graduação Stricto
Sensu. Além disso promove a Extensão Tecnológica com a realização de programas e
projetos que têm impactado positivamente na inclusão e desenvolvimento social, bem
como implementado a Pesquisa, através da institucionalização de programas de
iniciação científica, criação de núcleos e grupos de pesquisas.
O PDI tem como base legal uma ampla gama de normas, dentre as quais chamase a atenção para as que seguem:
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Quadro 1 – Base Normativa relacionada ao PDI
Ano
1996

Espécie normativa
Lei nº

Descrição
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

9.394/1996(LDB)
1998

Decreto n°

Regulamenta o Art. 80 da LDB (Lei n.º 9.394/96).

2.494/1998
1998

Portaria MEC nº

Normatiza os procedimentos de credenciamento de instituições

301/1998

para a oferta de cursos de graduação e educação profissional
tecnológica à distância.

1998

Resolução

Estabelece indicadores para comprovar a produção intelectual

CES/CNE nº 2/1998

institucionalizada, para fins de credenciamento, nos termos do
Art. 46 do Art. 52, inciso I, da Lei 9.394/96 de 20 de dezembro
de 1996

1999

Resolução CNE/CP

Dispõe sobre os Institutos Superiores de Educação, considerados

nº 01/1999

os Art. 62 e 63 da Lei 9.394/96 e o Art. 9º, § 2º, alíneas "c" e "h"
da Lei 4.024/61, com a redação dada pela Lei 9.131/95

1999
2001
2001
2001

Parecer CES/CNE

Critérios para autorização e reconhecimento de cursos de

nº 1.070/1999.

Instituições de Ensino Superior.

Decreto nº

Dispõe sobre a organização do ensino superior, a avaliação de

3.860/2001

cursos e instituições, e dá outras providências.

Portaria MEC nº

Estabelece procedimentos de autorização de cursos fora de sede

1.466/2001

por universidades.

Portaria MEC nº

Prevê a oferta de disciplinas utilizando método não presencial.

2.253/2001
2001

Resolução

Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-

CES/CNE nº

graduação.

01/2001
2002

Resolução CP/CNE

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de

nº 01/2002 (art.7º)

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de
licenciatura, de graduação plena.

2002

Resolução

Dispõe sobre o credenciamento, transferência de mantença,

CES/CNE nº

estatutos e regimentos de instituições de ensino superior,
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Ano

Espécie normativa
10/2002

Descrição
autorização de cursos de graduação, reconhecimento e renovação
de reconhecimento de cursos superiores, normas e critérios para
supervisão do ensino superior do Sistema Federal de Educação
Superior

2003

Decreto nº

Dispõe sobre os centros universitários de que trata o art. 11 do

4.914/2003

Decreto nº 3.860, de 9 de julho de 2001, e dá outras
providências.

2003

Portaria MEC nº

Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras

3.284/2003

de deficiências, para instruir os processos de autorização e de
reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições.

2004

Lei nº 10.861/2004

Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior –
SINAES e dá outras providências

2004

Decreto nº

Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394,

5.154/2004

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, e dá outras providências

2004
2004

Decreto nº

Dispõe sobre a organização dos Centros Federais de Educação

5.224/2004

Tecnológica e dá outras providências.

Decreto nº

Altera dispositivos do Decreto no 3.860, de 9 de julho de 2001,

5.225/2004,

que dispõe sobre a organização do ensino superior e a avaliação
de cursos e instituições, e dá outras providências.

2004

Portaria MEC nº

Prevê aditamento no caso de sua modificação, considerando a

7/2004

inclusão ou exclusão de cursos, por meio do ingresso no Sistema
SAPIEnS/MEC,

em

local

específico,

identificado

como

ADITAMENTO DE PDI.
2004

Portaria MEC nº

Regulamenta os procedimentos de avaliação do Sistema

2.051/2004

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES),
instituído na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004.

2004
2004

Portaria MEC nº

Dispõe sobre a habilitação para o credenciamento de novas

3.643/2004

instituições de educação superior (IES).

Portaria MEC nº

Regulamenta o uso sistema de Acompanhamento de Processos

4.361/2004

das Instituições de Ensino Superior – SAPIEnS/MEC.
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Para se ter ideia do nível de importância do presente documento, ressalte-se que
a legislação pátria referente à Avaliação Institucional o colocou como condição sine qua
non no processo de avaliação das IES que, obrigatoriamente, deverá ser apresentado
pelas mesmas no momento em que solicitar ao MEC o credenciamento ou
recredenciamento da Instituição, a autorização de funcionamento de Cursos Superiores
de Graduação Tecnológica e Sequenciais, o credenciamento da Instituição para a oferta
de Educação a Distância e a autorização de Cursos fora do Campus para as
Universidades. Também é requisito indispensável para a participação de alguns
programas e editais de seleções públicas para Pesquisa e Extensão.
Assim sendo, este plano deve ter como norte possibilitar projeções desejáveis a
curto, médio e longo prazos, que sejam fieis às perspectivas do Instituto e que tragam
metas possíveis de execução, a serem trabalhadas e vencidas ao longo desses 05 (cinco)
anos futuros.
1. PERFIL INSTITUCIONAL
1.1

Breve Histórico

O IFBA tem sua origem na Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia, que foi
criada em 1909 pelo Decreto de nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, pelo Presidente
Nilo Peçanha, junto com outras 19 (dezenove) escolas espalhadas pelo País. As suas
primeiras instalações foram inauguradas no Edifício do Centro Operário, com 40
(quarenta) alunos distribuídos nos cursos de: Alfaiataria, Encadernação, Ferraria,
Sapataria e Marcenaria, cursos estes que, certamente, reportam ao tipo de
industrialização da Cidade do Salvador do início do Século.
Em 1911, a Escola foi transferida para um prédio público no Largo dos Aflitos,
cedido pelo Ministério da Guerra e, só em 2 de julho de 1923, centenário da libertação
da Bahia, foi lançada a pedra fundamental do novo prédio em terreno próximo ao largo
da Lapinha, no bairro do Barbalho e, em 1º de maio de 1926, transferiu-se a escola para
o novo edifício.
Os dois primeiros Cursos Técnicos surgiram em 1942: Desenho de Arquitetura e
Desenho de Máquinas e de Eletrotécnica, na direção do Engenheiro Ericsson
Cavalcante. Neste período a Escola passou a denominar-se Escola Técnica de Salvador.
Na gestão do Prof. José de Macedo (1952) foram extintos todos os cursos e
criados os Cursos de Pontes e Estradas e Edificações. Na década de 1960, a Escola
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sofreu uma grande transformação tendo a sua área construída aumentada em mais de
50%, ou seja, aumentou em 5.500 m². Ainda neste período, foram criados os Cursos de
Eletrotécnica, Química e Mecânica, cursos estes criados após uma pesquisa do mercado
de trabalho da época. Em 1965, as Escolas Técnicas se modernizaram, tendo a Escola
da Bahia recebido o maior número de itens, cerca de 50% do total de itens que foram
adquiridos.
No ano de 1971, em função da Lei nº 5.692, a Escola sofreu a sua segunda
grande transformação: passou à seriação semestral e foram implantados os Cursos de
Saneamento, Instrumentação, Metalurgia e Telecomunicações e, em 1975, foi criado o
Curso de Geologia. Ainda neste período, a escola sofreu uma grande reestruturação na
parte administrativa com a implantação do Regimento Interno da Escola Técnica
Federal da Bahia (ETFBA) e a criação dos Departamentos Acadêmicos. No final dos
anos oitenta e início dos anos noventa, mudou-se o tipo de seriação dos cursos técnicos
que passaram de semestral para anual aumentando para quatro anos o tempo de
integralização dos cursos. Em setembro de 1994, a ETFBA é transformada em Centro
Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), incorporando o Centro de
Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC-BA), ampliando assim os seus cursos. Além
de formar Técnicos de Nível Médio, passou a formar Tecnólogos em nível de Terceiro
Grau com a oferta dos cursos de: Administração Hoteleira, Manutenção, Petroquímica,
Manutenção

Elétrica,

Manutenção

Mecânica,

Telecomunicações

e

Processos

Petroquímicos. Em 1996, com a finalização da oferta dos Cursos de Tecnologia, a
Instituição deu início ao curso de Bacharelado em Administração e das Engenharias
Industrial Elétrica e Industrial Mecânica. Posteriormente, ampliou a oferta para os
cursos superiores de Engenharia Elétrica, de Engenharia Química, de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Radiologia e de Licenciaturas.
Pode-se então, desenhar o seguinte quadro da evolução do Ensino Profissional
em Salvador: Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia (formação de artesão), Liceu
Industrial da Bahia, Escola Industrial de Salvador (início da formação técnica), Escola
Técnica de Salvador, Escola Técnica Federal da Bahia (consolidação dos cursos
técnicos), Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (verticalização do ensino)
e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (ampliação da oferta de
vagas), onde essas transformações ocorreram no decorrer dos últimos 100 anos de
história da formação profissional no Brasil.
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As mudanças ocorridas nas últimas três décadas com as Leis nº 5.692/71
(Educação Profissionalizante Compulsória); 7.044/82 (Educação Profissionalizante
Facultativa); 8.948/94 (criação do Sistema Nacional de Educação Tecnológica), através
das quais o então CEFET-BA expandiu-se com a implantação das Unidades de Ensino
Descentralizadas (UNEDs): a Portaria Ministerial nº 1.135, de 01 de agosto de 1994,
criou a UNED - Barreiras; a Portaria Ministerial nº 1.718, de 15 de dezembro de 1994,
criou a UNED - Vitória da Conquista; a Portaria Ministerial nº 1.719, de 15 de
dezembro de 1994, criou a UNED - Eunápolis e a Portaria Ministerial nº 1.720, de 15 de
dezembro de 1994, criou a UNED - Valença.
É nesse quadro contínuo de mudanças e transformações que se encontra inserido
o IFBA, fruto deste processo histórico e cujo futuro está a mercê dos desígnios dos
sistemas político e produtivo. Em 2004, com a publicação do Decreto nº 5.154, de 23 de
julho de 2004, que regulamenta o § 2º do artigo 36 e os artigos 39 a 41 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, se restabelece os Cursos Técnicos na Modalidade
Integrada. Em 2005, com o Decreto no 5.478, de 24 de junho de 2005 é instituído, no
âmbito das Instituições Federais de Educação Tecnológica, o Programa de Integração da
Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos (PROEJA).
Em 2006, o Governo Federal, a partir do Plano de Expansão da Rede Federal de
Ensino Profissional, objetivando ampliar os espaços de formação profissional e elevar o
nível de escolaridade de um número cada vez maior de jovens e adultos, determinou ao
CEFET-BA a tarefa de implantar a 1ª etapa da expansão, os Campi de Simões Filho
(nas instalações do antigo CENTEC), Santo Amaro, Porto Seguro e Camaçari, tendo as
duas primeiras iniciado as suas atividades em 2006 e as duas últimas em 2007.
No final de 2008, o Governo sancionou a Lei nº 11.892 que instituiu a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criando os Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF). Com essa mudança o governo
determinou a implantação da 2ª etapa do Plano de Expansão com a criação dos Campi
de Paulo Afonso, Jacobina, Ilhéus, Irecê, Feira de Santana, Jequié, Seabra e Bom Jesus
da Lapa. Sendo este último incorporado a multicampi do Instituto Federal Baiano.
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1.2

Missão

“Promover a formação do cidadão histórico-crítico,
oferecendo ensino, pesquisa e extensão com
qualidade socialmente referenciada, objetivando o
desenvolvimento sustentável do país”.
1.3

Visão

Trata-se de como o instituto enxerga seu horizonte futuro, ou seja, de como
projeta estar num espaço de longo prazo. Reflete a vontade de possibilitar ao IFBA
tornar-se cada vez mais uma instituição de referência em Educação no País, aumentando
sempre a oferta de vagas e cursos, de acordo com a realidade local e modernizando as
estruturas físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação na extensão,
pesquisa e inovação tecnológica.
Isso porque o IFBA possui na sua essência a função social de formar cidadãos
em todos os níveis e modalidades de ensino que oferta, fundamentado nos valores
humanos da igualdade, solidariedade, ética, competência, atuação solidária no mundo
do trabalho e gestão do seu conhecimento, sobretudo nas áreas da sua atuação
profissional. Além disso, tem que almejar a disseminação do conhecimento de uma
forma geral e sobretudo o científico e tecnológico, como também abrir o leque de ação
da instituição, com fulcro a intensificar a sua classificação como uma instituição pública
e gratuita que seja protótipo de excelência no âmbito da educação, ciência e tecnologia.
1.4

Finalidades e Objetivos

As finalidades do IFBA como Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia, estão delimitadas na legislação específica, qual seja a Lei nº 11.892, de 29
de Dezembro de 2008 e Concepções e Diretrizes dos Institutos Federais:
I.

Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades,
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e
nacional;
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II.

Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas
sociais e peculiaridades regionais;

III.

Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e
educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os
recursos de gestão;

IV.

Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos
arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento
das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de
atuação do Instituto Federal;

V.

Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de
ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico,
voltado à investigação empírica;

VI.

Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas
instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica
aos docentes das redes públicas de ensino;

VII.
VIII.

Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;

IX.

Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais,
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente (BRASIL,2008).

Com relação aos objetivos do IFBA tem-se:
I.

Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na
forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o
público da educação de jovens e adultos;

II.

Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando
a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de
profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação
profissional e tecnológica;

III.

Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções
técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;

IV.

Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e
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os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de
conhecimentos científicos e tecnológicos;
V.

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; e

VI.

Ministrar em nível de educação superior: cursos superiores de tecnologia; cursos
de licenciatura; cursos de bacharelado e engenharia; cursos de pós-graduação
lato sensu de aperfeiçoamento e especialização; cursos de pós-graduação stricto
sensu de mestrado e doutorado.

1.5

Objetivos e Metas

1.5.1 Ensino



Ampliar o número de vagas e criar cursos em todos os níveis e modalidades de
ensino, de acordo com a demanda regional, priorizando o avanço e a garantia da
qualidade do ensino e a estrutura física, didática e pedagógica de forma que
todos os campi se adequem a Lei 11.892/2008, que garante o mínimo de 50%
(cinquenta por cento) de suas vagas para educação profissional técnica de nível
médio, e o mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas para os cursos de
licenciatura e/ou programas especiais de formação pedagógica;



Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando
a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de
profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação
profissional e tecnológica;



Estimular a criação de cursos em todos os níveis e modalidades de ensino, de
acordo com a demanda regional e local, desde que respeitada a importância da
manutenção da qualidade e excelência dos cursos já oferecidos e a previsão da
qualidade, logo que implementados os cursos propostos;



Implantar e modernizar todos os espaços de ensino e aprendizagem, levando em
consideração a qualidade dos mesmos, bem como atender à demanda dos cursos,
da pesquisa e da extensão e ao avanço tecnológico, científico e cultural das
regiões. Os espaços implantados devem oferecer condições adequadas ao
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trabalho pedagógico, e de pesquisa e extensão, necessidades educacionais
específicas, climáticas e de infra-estrutura;


Criar mecanismos para redução da evasão, abandono e repetência;



Criar mecanismos de promoção dos conhecimentos fundamentais para os alunos
ingressantes no Instituto, em todas as modalidades e formas de ensino;



Adequar os espaços e tempos escolares às necessidades dos estudantes com
deficiência,

com

transtornos

globais

do

desenvolvimento

e

altas

habilidades/superdotação e garantir os tempos necessários às atividades
escolares desses estudantes;


Capacitar os servidores para o desenvolvimento das atividades acadêmicas para
as pessoas com necessidades educacionais específicas;



Capacitar os servidores para o desenvolvimento das atividades na modalidade de
ensino a distância;



Implantar ações que promovam o ingresso e a permanência de estudantes
oriundos de segmentos sócio-econômicos em vulnerabilidade social e grupos
historicamente excluídos.



Implantar ações que promovam o acesso, permanência e êxito de estudantes com
necessidades educacionais específicas;



Atualizar, periodicamente, o acervo bibliográfico impresso e digital da
Instituição, principalmente quando houver a solicitação de material bibliográfico
inexistente na biblioteca, por parte da comunidade acadêmica e quando forem
criadas novas demandas;



Criar Políticas de Assistência ao educando que promovam atividades acadêmicas
como monitorias, tutorias, iniciação científica, intercâmbio científico-cultural e
atividades curriculares de extensão;



Fomentar a implantação de programas de pós-graduação, especialmente,
mestrado (acadêmico e profissional) e doutorado;



Implementar no Instituto cursos de mestrados e doutorados como forma de
estimular a atividade de pesquisa científica;



Implementar um programa permanente de avaliação e acompanhamento das
atividades de ensino, pesquisa e extensão;
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Articular parcerias com outras organizações, possibilitando a oferta de estágio
curricular e outras atividades que aproximem o estudante de sua área de atuação,
especialmente através da oferta regular de visitas técnicas;



Estimular o trabalho de pesquisa e investigação científica, mirando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive.

1.5.2 Pesquisa

À Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI)compete
planejar, desenvolver, articular, controlar e avaliar a execução das políticas de Pesquisa
e Inovação homologadas pelo Conselho Superior, garantindo a articulação entre o
ensino, a pesquisa e a extensão. (Estatuto do IFBA). Seus principais eixos de atuação e
seus respectivos objetivos são a Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação.
A pesquisa no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia é
entendida como uma atividade de produção de conhecimento e, nesse sentido, está
sempre associada às atividades de ensino e às ações de extensão. Seu objetivo é realizar
o atendimento de demandas sociais, do mundo do trabalho e da produção, o
comprometimento com a inovação tecnológica e a transferência de tecnologia para a
comunidade.
A Pós-Graduação propõe-se a estimular o desenvolvimento da qualidade
acadêmica, científica e tecnológica em todas as áreas do conhecimento. Isso se traduz
num conjunto de políticas que visam à implantação, qualificação e expansão do ensino
pós-graduado na Instituição. Nesse sentido, cabe à Pós-Graduação do IFBA a
responsabilidade de estabelecer e manter as condições acadêmicas e técnicas que
propiciem a complementação e o aprimoramento na formação de profissionais para a
pesquisa aplicada.
A Inovação Tecnológica do IFBA busca gerir políticas para estimular, promover
e acompanhar ações relacionadas à propriedade Intelectual e Inovação tecnológica para
a sociedade e para o exercício profissional especializado, tendo como base o
desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica.
Metas:
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Fortalecimento da pesquisa por meio de concessão de bolsa de pesquisa (Própesquisa, pesquisador, IC);



Ampliação do programa de bolsas de pesquisa para discentes;



Implementação de Programas de Pesquisa Intercâmpus e interinstitucionais;



Aumento da produção científica (Artigos) e tecnológica (Patentes);



Proteção das inovações geradas pela comunidade interna e externa (patentes,
marcas, direitos autorais, legislação, transferência de tecnologia, e questões
relacionadas);



Consolidação, fomento e difusão da cultura de pesquisa institucional;



Implementação da gráfica institucional para publicações de periódicos e de
material bibliográfico produzido pelos servidores e discentes;



Estruturação de ambientes coletivos para o desenvolvimento da pesquisa nos
câmpus;



Ampliação e Consolidação da inovação tecnológica no IFBA;



Estabelecimento de novas parcerias públicas e privadas para o desenvolvimento
da pesquisa;



Implantação de novos cursos, observando as seguintes características:
sintonização com arranjos produtivos locais; áreas prioritárias da instituição;
aproveitamento das potencialidades da instituição.



Proporcionar o desenvolvimento de inovações educacionais e sociais e a geração
de competências científicas e tecnológicas para egressos e pesquisadores do
Instituto.



Elaboração de material didático-pedagógico sobre Inovação Tecnológica e
Propriedade Intelectual;



Realização de eventos de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação nos câmpus;



Estímulo e criação de empresas de base Tecnológica;

1.5.3 Extensão

1.5.3.1 Objetivos da extensão

As atividades de extensão da IFBA são desenvolvidas com os seguintes
objetivos:
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Reafirmar a extensão como processo acadêmico indispensável à formação do
estudante, à qualificação do corpo técnico/docente e ao intercâmbio com a
sociedade;



Estruturar, desenvolver, implementar, avaliar e reavaliar sistemática e
periodicamente projetos e programas multi, inter ou transdisciplinar e
interprofissional;



Propiciar ao estudante o acesso a atividades que contribuam para a sua formação
artístico, cultural, ética e para o desenvolvimento do senso crítico, da cidadania e
da responsabilidade social;



Propiciar à sociedade o acesso ao IFBA, por meio de cursos de extensão, da
prestação de serviços da participação em eventos culturais e artísticos ou outras
atividades que garantam os objetivos da Instituição e o atendimento das
necessidades do desenvolvimento sustentável regional;



Complementar a relação IFBA/Sociedade por meio da democratização do saber
acadêmico e pelo estabelecimento de um processo contínuo de debates, fomento
de ideias e vivências;



Estruturar e desenvolver mecanismos que promovam a interação contínua e
recíproca entre a extensão e as atividades de ensino e pesquisa;



Viabilizar ações, projetos e programas de interesse acadêmico, científico,
filosófico, tecnológico e artístico de extensão, como também de ensino e de
pesquisa;



Incentivar ações permanentes voltadas para a formação inicial e continuada de
profissionais, considerando os aspectos socioeconômicos da região, em parceria
com instituições municipais, estaduais e federais, bem como no âmbito da
iniciativa privada e organizações sem fins lucrativos.

1.5.3.2 Dimensões operativas da extensão tecnológica

Partindo do levantamento realizado pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão da
Rede Federal de Educação Profissional Ciência Tecnologia – FORPROEXT
identificou-se a necessidade em construir novos parâmetros que orientam o fazer
acadêmico da extensão tecnológica., na qual foram propostas dimensões operativas que
transversalizam as áreas do conhecimento e os eixos tecnológicos organizadas a partir
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do conjunto de ações desenvolvidas pela ao longo dos 100 anos de história da Rede
EPCT, descritas a seguir:
Desenvolvimento

Tecnológico:

projetos

de

pesquisa

aplicada

no

desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico de produtos, processos bem como a
prestação de serviços em parceria com instituições públicas ou privadas nacionais e
internacionais com interface de aplicação no mundo produtivo.
Projetos Sociais: Projetos que agregam um conjunto de ações, técnicas e
metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a
população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social, relações
etno-raciais, geração de oportunidades e melhoria das condições de vida.
Estágio e Emprego: Compreende todas as atividades de prospecção de
oportunidades de estágio/emprego e a operacionalização pedagógica e administrativa
dos mesmos.
Cursos de Extensão ou Formação Inicial e Continuada • FIC: Ação
pedagógica de caráter teórico e prático, presencial ou a distância planejado para atender
demandas da sociedade, visando o desenvolvimento a atualização e aperfeiçoamento de
conhecimentos científicos e tecnológicos com critérios de avaliação definidos e oferta
não regular.
Projetos Culturais Artísticos, Científicos, Tecnológicos e Esportivos:
Compreende ações referentes a eventos técnico, social, científico, esportivo,
artístico e cultural favorecendo a participação da comunidade externa e/ou interna.
Visitas Técnicas: atividade educacional supervisionada cujo objetivo principal é
promover uma maior interação dos estudantes das diversas áreas educacionais da
instituição com o mundo do trabalho.
Empreendedorismo e Associativismo: difusão e aplicação dos conhecimentos
e práticas de empreendedorismo e associativismo, com ênfase no cooperativismo, por
meio de programas institucionais.
Acompanhamento

de

egressos:

Constitui-se

no

conjunto

de

ações

implementadas que visam acompanhar o itinerário profissional do egresso, na
perspectiva de identificar cenários junto ao mundo produtivo e retroalimentar o
processo de ensino, pesquisa e extensão.
1.5.3.3 Organização das atividades de extensão
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As atividades de extensão serão desenvolvidas com um caráter comunitário,
incluindo atividades de divulgação artística, esportivo, cultural, científica e tecnológica,
remuneradas ou não, de iniciativa da Instituição, do técnico ou do docente,
compreendendo:


Elaboração, coordenação ou aula em cursos de educação continuada aprovada
pela Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX) de forma articulada com a
Diretoria de Ensino;



Coordenação ou participação como membro de programa/projeto de extensão
institucional apoiado pelo IFBA (comunitário, cultural, esportivo ou similar);



Participação em projeto de extensão financiado por órgão público ou privado;



Orientação de estagiários/bolsistas em projeto de extensão registrados na
COPEX em consonância com a Diretoria de Ensino;



Coordenação ou participação como membro de comissão técnica ou de programa
de eventos técnico-científicos comprovados pela COPEX em cooperação com a
Diretoria de Ensino;



Outras atividades correlatas de interesse institucional e autorizadas pela
Coordenação de Curso, Departamento e/ou órgão competente;



As atividades de Extensão, implementadas como cursos de educação continuada,
poderão ser computadas como aulas, quando condizentes com os quantitativos
referenciais de aulas semanais dos cursos regulares, e deverão ser autorizadas
pelo Diretor de Ensino.



As Atividades de Extensão, propostas por iniciativa do docente, deverão ser
avaliadas pelo conselho de curso.

1.5.4 Gestão

Objetivos:
1)

Estabelecer o planejamento participativo anual com todos os segmentos da

Instituição para definir as atividades da gestão, com tratamento igualitário para todos os
cursos/setores;
2)

Assegurar os espaços de atuação das entidades representativas dos estudantes e

servidores;
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3)

Adotar o orçamento participativo como requisito primordial para o

desenvolvimento das condições que garantam um ensino de qualidade;
4)

Criar, manter e aperfeiçoar o serviço médico, odontológico e de enfermagem,

com qualidade, em todas as unidades de ensino durante os três turnos.
5)

Manter ciclos periódicos de avaliação e desempenho institucional;

6)

Reafirmar as políticas de atendimento aos estudantes aumentando o número de

bolsas de iniciação científica, de extensão e de estágio;
7)

Garantir assistência psicossocial e médico-odontológica à comunidade interna

do IFBA;
8)

Divulgar o orçamento executado, anualmente, em cada unidade, detalhando a

captação e aplicação de recursos por setores da instituição;
9)

Promover o desenvolvimento profissional dos servidores docentes e técnico

administrativos em educação, mediante a valorização e a capacitação dos mesmos;
1.6

Áreas de Atuação Acadêmica

O IFBA tem como áreas de atuação institucionalizadas a Educação Profissional
e Tecnológica contemplando o Ensino Superior e o Ensino Técnico, a Pós- Graduação,
nas modalidades lato e stricto sensu, a Pesquisa e Inovação, com ênfase na área
Tecnológica e a Extensão.
2. PLANO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
2.1

Inserção Regional

O IFBA está localizado na Bahia, quinto estado do país em extensão territorial,
correspondente a 36,34% da Região Nordeste (IBGE, 2004).

1

Atualmente, conta com

população de 13.825.883 habitantes (SEI, 2005) que habitam 407 municípios. Dentre
eles, estão distribuídos os campi do Instituto.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia é multicampi
por definição já expressa na Lei de Criação dos Institutos Federais – Lei nº 11.892, de

1

http://www.sei.ba.gov.br/images/bahia_sintese/bahia_numeros/mapas/branorba_bs.pdf
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29 de dezembro de 2008. A sua primeira localização geográfica é registrada em
Salvador, com a Escola de Aprendizes Artífices criada em 1909 no centro da cidade e
transferida para o bairro do Barbalho em 1926.
Após sucessivas mudanças nas concepções de educação profissional e nas
políticas públicas que nortearam tais práticas educativas, a instituição transformou por
várias vezes a sua estrutura, finalidades e, inclusive, nomenclatura, chegando à condição
de Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia, o CEFET – BA, através da
promulgação da Lei nº 8711, de 28 de setembro de 1993. O CEFET-BA expandiu-se e,
em 1994, criou as UNEDs - Unidades de Ensino Descentralizadas em Barreiras, Vitória
da Conquista, Eunápolis e Valença.
A fim de expandir a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica foi
implantado o Plano de Expansão em 2005, iniciando a sua 1ª fase com as unidades de
Santo Amaro, Porto Seguro, Simões Filho e Camaçari.
Após o processo de transformação em Instituto Federal ocorrido em 2008, a 2ª fase
do Plano de Expansão desenvolveu-se a partir de 2010, com a instalação de campi em Feira
de Santana, Ilhéus, Jequié, Jacobina, Irecê, Seabra e Paulo Afonso.
No momento, está prevista a 3ª fase da expansão, durante a qual serão implantados
novos campi nas cidades de Santo Antônio de Jesus e Lauro de Freitas. Além disso, os
Núcleos Avançados de Brumado, Euclides da Cunha, Juazeiro também passarão a ser campi
do IFBA.

2.2

Princípios Filosóficos

O momento contemporâneo coloca novos desafios à educação profissional,
ultrapassando a concepção tradicional de uma educação estritamente vinculada às
lógicas de mercado e insurgindo a necessidade de integração entre a formação
profissional e as práticas educativas que visam formar o sujeito histórico-crítico descrito
na missão do IFBA.
Assim, a educação profissional e tecnológica é voltada tanto para o aprendizado
das ciências quanto para o desenvolvimento da dimensão ética e política dos educandos,
possibilitando “uma visão social da evolução da tecnologia, das transformações
oriundas do processo de inovação e das diferentes estratégias empregadas para
confrontar os imperativos econômicos às condições da sociedade.” (IFBA, 201_)
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Tal concepção suscita uma nova pedagogia no interior da instituição para a
construção de uma ética fundamentada no respeito à diversidade, na equidade e na
sustentabilidade, levando em consideração estes princípios tanto na convivência
cotidiana quanto nos processos de tomada de decisão.
Ainda em referência à missão do Instituto, a concepção de ser humano que
fundamenta as práticas pedagógicas encontra as suas bases no materialismo históricodialético desenvolvido por Marx e Engels, visto que instigam a análise social a partir da
importância do trabalho na construção da sociedade. Nesse contexto, há o objetivo claro
de colaborar na formação integral do sujeito, através da leitura do mundo em suas
dimensões sociais, econômicas, históricas e culturais, “compreendendo o trabalho como
forma de dignificar a existência humana e sua possibilidade de legitimar a autonomia
nas formas de viver”. (IFBA, 201_)
Assim, o IFBA assume como princípios para as suas práticas acadêmicas
aqueles descritos no artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(BRASIL, 1996), a saber:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura,
o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e
da legislação dos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas
sociais.
XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (BRASIL,
1996).
2.3

Organização Didático-Pedagógica da Instituição

2.3.1 Inovações

consideradas

significativas,

disponibilidade dos componentes curriculares

especialmente

quanto

à
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A flexibilidade curricular pode ser exercida através da diminuição de prérequisitos e oferta de disciplinas optativas, possibilitando que os estudantes direcionem
a sua formação para as áreas de interesse. Além disso, a Instituição pode adequar os
seus cursos às novas demandas que as constantes mudanças do conhecimento venham
requerer e ofertar atividades complementares no âmbito da cultura, da sociedade e da
tecnologia.
2.3.2 Oportunidades diferenciadas de integralização curricular

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB (BRASIL, 1996)
explicita algumas questões específicas sobre a integralização curricular em diferentes
níveis e modalidades do ensino. Tais oportunidades diferenciadas devem ser
contempladas nos projetos pedagógicos dos cursos ofertados pelo IFBA:
Ensino Superior
Há possibilidade de redução do período de integralização dos cursos para alunos
com desempenho extraordinário, na forma descrita no Artigo 47, 2º parágrafo, que
prevê a aplicação de instrumentos de avaliação específicos para averiguar a veracidade e
conceder a abreviação dos cursos. Tal procedimento deve estar previsto nas normas
específicas da Instituição.
Além disso, com base no artigo 81 da LDB e na Portaria nº 4.059, de 10 de
dezembro de 2004, é facultada a oferta de disciplinas na modalidade semi-presencial,
desde que não ultrapassem 20 % (vinte por cento) da carga horária total do curso.
Educação de Jovens e Adultos
A LDB assegura a realização de exames supletivos para fins de prosseguimento
nos estudos, destacando em seu artigo 38, § 2º, que os conhecimentos adquiridos por
meios informais podem ser considerados, desde que aferidos por exames.
Educação Profissional e Tecnológica
Com a alteração introduzida pela Lei nº 11741/2008, o artigo 41 da LDB passou
a contemplar a seguinte possibilidade: “O conhecimento adquirido na educação
profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação,
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reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos.”
(BRASIL, 1996)
2.3.3 Atividades práticas e estágio

Os Estágios e as atividades práticas fazem parte do processo de ensinoaprendizagem e objetivam propiciar ao estudante a vivência de situações reais da prática
profissional, desenvolvendo habilidades que serão necessárias futuramente para o
exercício da profissão e as capacidades de articulação das teorias debatidas em sala de
aula com as situações de desafios encontradas no ambiente de trabalho.
2.3.4 Desenvolvimento de materiais pedagógicos

Para o aprimoramento da prática pedagógica são necessárias ações de apoio no
que tange às atividades didáticas. A construção de materiais pedagógicas – desde
planejamentos e apostilas a modelos matemáticos e recursos de informática – necessita
de investimento formal da instituição nessa finalidade, através da capacitação dos
docentes e técnico-administrativos.
2.3.5 Incorporação de avanços tecnológicos

Pensar as perspectivas atuais da educação é pensá-las em consonância com as
complexas transformações do mundo contemporâneo, onde a tecnologia abre
possibilidades para produção e disseminação do saber, enquanto aponta novos desafios
no tocante à inclusão social. Assim, é necessário equipar a instituição com máquinas
atualizadas, softwares, projetores de imagem, equipamentos de som, mas também é
fundamental a presença de servidores que façam a mediação entre os aparelhos
eletrônicos e aqueles que não possuem habilidades para manuseá-los.
Além disso, é essencial apresentar as inovações que a tecnologia apresenta e,
paralelamente, refletir sobre os impactos negativos na sociedade e no ambiente,
impulsionando a reflexão crítica e o exercício investigativo da solução de problemas
pelos discentes.
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2.4

Políticas de Ensino

A prática educativa que se desenvolve no Instituto Federal da Bahia tem por
princípio o sujeito histórico-crítico descrito na Missão, e desenvolve-se a partir do
compromisso com a educação profissional, vislumbrada na formação daqueles que irão
ocupar os pontos que surgem constantemente no mercado de trabalho e solicitam
profissionais qualificados. O trabalhador egresso do Instituto Federal da Bahia será
capaz de executar as técnicas inerentes à área de conhecimento como também de
compreender a realidade na qual está inserido, analisando-a criticamente e agindo sobre
ela, em busca de transformações em todos os âmbitos da vida coletiva e individual.
Através da integração entre cultura , ciência e tecnologia, o IFBA propiciará a estes
profissionais a capacidade de compreender as técnicas, questioná-las e ressignificá-las
com autonomia.
De acordo com o Projeto Pedagógico Institucional – PPI do IFBA, o ensino tem
como princípios:
“I. A vinculação estreita com a ciência e tecnologia destinada à
construção da cidadania, da democracia, da defesa do meio
ambiente e da vida, bem como a criação e produção
solidária em uma perspectiva emancipadora;
II. A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão de
forma verticalizada entre os diversos níveis e modalidades
de ensino e áreas técnicas/tecnológicas;
III. Formação do indivíduo com conhecimentos técnicos bem
como princípios éticos e de responsabilidade, valorizando a
cidadania, o respeito mútuo, a solidariedade e o espírito
coletivo, objetivando uma sociedade mais justa;
IV. Compromisso com as realidades locais dos campi, visando
atender as carências existentes e combater as desigualdades
objetivando o desenvolvimento socioeconômico, ambiental
e tecnológico regional.
V. Incentivo às ações de inclusão dos alunos com necessidades
especiais e lacunas na formação básica;
Incentivo
à
ações
de
interdisciplinariedade
e
transdisciplinariedade;
VII. Desenvolvimento de ações para preservação dos aspectos
históricos e culturais da área de abrangência do IFBA, bem
como da memória do próprio Instituto e de seus campi.”
(IFBA, 201_)
Compreende-se como ensino as atividades vinculadas aos cursos regulares em
todos os níveis e modalidades, tais como aulas presenciais, aulas à distância, atividades
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de planejamento, orientações de trabalho de conclusão de curso e de estágio
supervisionado.
Tais atividades devem ter por subsídio as concepções de currículo explicitadas
no PPI e desdobrada nos Projetos Pedagógicos de Curso e outros documentos,
respeitando a referência das bases legais .O currículo é conceituado como a proposta de
ação educativa constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade,
expressando-se por práticas escolares que se desdobram em torno de conhecimentos
relevantes e pertinentes, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e
saberes dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento de suas identidades e
condições cognitivas e sócio-afetivas (BRASIL, 2012, p.2).
Acrescenta-se ainda o compromisso do currículo em articular-se com os
contextos regionais nos quais os campi estão inseridos a fim de promover o
desenvolvimento regional na esfera social, econômica, ambiental e tecnológica. Além
disso, é fundamental ressaltar a atenção ao processo de inclusão das pessoas com
necessidades específicas nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, como também
prever no currículo as condições necessárias para o seu acesso, permanência e êxito.
Para contemplar dimensões tão abrangentes como as descritas acima, é essencial
pensar no currículo para além do simples rol disciplinas e perceber que a sua articulação
perpassa todo o cotidiano escolar, abarcando também as concepções de ser humano e
sociedade, práticas rotineiras e expectativas futuras, para além dos conteúdos. Em
tempo, sugere-se que os conteúdos sejam vistos a partir da ótica transdisciplinar, que
supera o fracionamento dos saberes em disciplinas isoladas e propõe a construção do
conhecimento de forma ampla, permitindo que as diversas áreas do conhecimento
dialoguem e integrem-se, de forma a compreender os fenômenos em sua complexidade
e extensão e não em porções individualizadas.
As concepções de currículo expostas possibilitam o desenvolvimento do ensino
no IFBA de forma verticalizada, possibilitando estabelecer relações e itinerários
formativos do Ensino Médio à Pós-Graduação, inclusive com o compartilhamento de
estrutura física, recursos orçamentários e quadro de servidores.
Perpassando todos os níveis de ensino, as questões relacionadas a inclusão,
acesso, permanência e êxito devem ser consideradas no planejamento, execução e
avaliação das atividades pedagógicas. Para que o direito universal à educação seja
priorizado, incialmente, devem ser observadas algumas atitudes necessárias como
democratização do acesso, possibilitando que os processos de seleção ocorram com
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equidade e considerem as variadas condições dos estudantes, a exemplo de origem
socioeconômica, etnia e gênero e adequação do número de vagas às demandas da
comunidade na qual o campus estiver inserido.
Para que o acesso não se torne inócuo nem fonte de decepções e desistências,
faz-se necessário pensar na permanência dos estudantes, através de ações como:
implantação e execução da Política de Assistência Estudantil, incluindo a ampliação do
programa de bolsas; garantia do atendimento pedagógico e psicossocial para os
educandos, contando com as suas famílias na execução dessas atividades; discussão
permanente com os atores pedagógicos sobre os processos de ensino-aprendizagem
desenvolvidos, estimulando a avaliação e transformação da prática; implantação e
desenvolvimento de recursos para atendimento de questões básicas na atenção à saúde e
bem-estar como refeitórios e serviço médico, exigindo dos demais órgãos públicos a
garantia de segurança, iluminação, transporte coletivo e passarelas para a comunidade.
O êxito desponta como a consolidação de todo o trabalho desenvolvido em
direção ao acesso, permanência, efetiva aprendizagem e desenvolvimento integral dos
sujeitos. Para tanto, surgem algumas diretrizes nos processos pedagógicos, como foco
constante na avaliação e ressignificação das práticas; adequação dos planejamentos às
características dos educandos; ruptura da dicotomia entre ensino médio e ensino
profissional, a fim de garantir a efetivação do ensino integrado; observação das
individualidades para detectar as necessidades de atendimento especializado;
disponibilização de recursos tecnológicos para docentes e discentes; monitoramento da
evasão, para identificar e agir sobre as causas.
A inclusão é transversal a todos os aspectos elencados, pois todo o planejamento
educativo deve adequar-se para acolher e fornecer educação de qualidade para todos,
com destaque para as pessoas com necessidades específicas. O desafio de propiciar a
igualdade de direitos diante das especificidades individuais deve ser o impulso que
movimenta os documentos e práticas cotidianas na direção do reconhecimento da
diversidade no interior do Instituto, considerando que a inclusão “é a transformação da
escola a partir de um conjunto de princípios, como a valorização da diversidade como
elemento enriquecedor do desenvolvimento pessoal e social, o desenvolvimento de
currículos amplos que possibilitem a aprendizagem e participação de todos,o respeito às
diferentes formas de aprender, o atendimento às necessidades educacionais dos alunos,
a acessibilidade física e nas comunicações e o trabalho colaborativo na escola.” (IFBA,
201_)
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Sendo assim, são orientações para educação na perspectiva inclusiva: promoção
da formação continuada dos docentes e técnicos-administrativos, favorecendo mudanças
atitudinais em relação às pessoas com necessidades específicas, assim como capacitação
de toda a comunidade escolar com a mesma finalidade; propiciar o fortalecimento do
Atendimento Educacional Especializado (AEE) através dos Núcleos de Apoio às
Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) e a instalação destes com brevidade
no campus que não possua; adequação da infraestrutura física para garantir a mobilidade
e a utilização adequada dos mobiliários e espaços arquitetônicos.
2.5

Políticas de Extensão

Entende-se por extensão toda e qualquer atividade educacional, científica e
cultural que, articulada com o ensino e com a pesquisa, leva o IFBA a interagir com a
sociedade por intermédio dos seus corpos docente, técnico e discente.
É compreendida como o espaço em que as instituições promovem a articulação
entre o saber fazer e a realidade socioeconômica, cultural e ambiental da região. Os
princípios norteadores para constituição da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica – EPCT colocam em plano de relevância a Extensão (e
indissociáveis do Ensino e Pesquisa). Os institutos, através das práticas extensionistas,
propiciarão a difusão, a socialização e a democratização do conhecimento produzido e
existente nos mesmos.
Logo, Educação, Ciência e Tecnologia, articulados como perspectiva o
desenvolvimento local e regional, possibilitarão, assim, a interação necessária à vida
acadêmica. Entendida a extensão como prática acadêmica integradora da Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - EPCT nas suas atividades de
ensino e de pesquisa com as demandas da maioria da população, consolida a formação
de um profissional cidadão e se credencia junto à sociedade como espaço privilegiado
de produção e difusão do conhecimento na busca da superação das desigualdades
sociais.
2.5.1.1 Fundamentos da política de extensão
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A política de extensão do IFBA precisa levar em conta que dele fazem parte os
corpos docente, técnico e discente, sendo esse último o principal foco a ser considerado
na elaboração das atividades extensionistas.
Pensando nisso, é importante que toda ação a ser desenvolvida propicie aos
estudantes não só experiências em sua área de formação, como também promova a
educação de forma integral, interagindo com os bens culturais e sociais, uma vez que
sua preparação pedagógica tem como uma das finalidades a integração na sociedade.
Além disso, as atividades de extensão devem criar interlocuções entre o IFBA e
a sociedade e vice-versa, propiciando mecanismos de acesso por toda e qualquer pessoa
através de cursos de extensão e outros serviços, contribuindo para o crescimento
profissional, artístico e cultural, melhorando assim a sua qualidade de vida, levando-se
em conta também uma das principais demandas do século XXI: a consciência da
preservação ambiental.
Dessa forma, serão desenvolvidos dois eixos de atuação: o primeiro centrado no
planejamento, organização e realização de todo o conjunto das atividades e o segundo
voltado inteiramente à divulgação destas atividades, de forma a ampliar tanto o universo
de atendimento quanto o conhecimento por parte da comunidade interna e externa.
A criação da Rede Federal de EPCT, por meio da Lei 11.892, de 29 de dezembro
de 2008, estabelece, em seu artigo 6o inciso IV: “desenvolver programas de extensão e
de divulgação científica e tecnológica.” (BRASIL, 2008). No artigo 7º da mesma Lei
encontramos os incisos:
IV desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e
finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação
com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na
produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos
e tecnológicos;
V 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. (BRASIL,
2008)

Neste contexto legal a extensão, entendida como atividade fim da Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – EPCT para ser desenvolvida a
partir de programas e projetos, consiste no: Processo educativo, cultural, social,
científico e tecnológico que promova a interação entre as instituições, os segmentos
sociais e o mundo do trabalho com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de
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conhecimentos científicos e tecnológicos visando o desenvolvimento sócio-econômico
sustentável local e regional.
As ações de extensão serão desenvolvidas a partir de programas e projetos e
atividades de extensão e estas são inerentes às dimensões da extensão tecnológica. Para
melhor compreensão define-se:
Programa: conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão,
preferencialmente de caráter multidisciplinar e integrado a atividades de pesquisa e de
ensino.
Projeto: conjunto de atividades processuais contínuos, de caráter educativo,
social, cultural ou tecnológico com objetivos específicos e prazo determinado que pode
ser vinculado ou não a um programa.
As ações de extensão tecnológica devem ser pautadas pelas seguintes diretrizes:
a) Contribuir para o desenvolvimento da sociedade constituindo um vínculo

que estabeleça troca de saberes, conhecimentos e experiências para a
constante avaliação e vitalização da pesquisa e do ensino;
b) Buscar interação sistematizada da Rede Federal de EPCT com a
comunidade por meio da participação dos servidores nas ações integradas
com as administrações públicas, em suas várias instâncias, e com as
entidades da sociedade civil;
c) Integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, seus

interesses

e

necessidades,

estabelecendo

mecanismos

que

interrelacionem o saber acadêmico e o saber popular;
d) Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da

consciência social, ambiental e política, formando profissionaiscidadãos;
e) Participar criticamente de projetos que objetivem o desenvolvimento

regional sustentável, em todas as suas dimensões.
f) Articular políticas públicas que oportunizem o acesso a educação
profissional estabelecendo mecanismos de inclusão.
Compreender a dinâmica das relações que se processam no mundo do trabalho
representa campo fértil da ação extensionista, como subsídio indispensável para a
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retroalimentação dos processos de ensino e pesquisa, e que desemboca no planejamento
das políticas institucionais. Os Institutos devem prover meios para o ingresso da
comunidade acadêmica no protagonismo das ações de extensão, de modo que o seu
desenvolvimento produza a contínua reflexão da práxis institucional.
A extensão tecnológica diferencia-se pelo atendimento aos segmentos sociais e
ao mundo do trabalho com ênfase na inclusão social, emancipação do cidadão
favorecendo o desenvolvimento local e regional, a difusão do conhecimento científico e
tecnológico, a produção da pesquisa aplicada e a sustentabilidade socioeconômica.
O IFBA está localizado na Bahia, quinto estado do país em extensão territorial,
correspondente a 36,34% da Região Nordeste (IBGE, 2004).

2

Atualmente, conta com

população de 13.825.883 habitantes (SEI, 2005) que habitam 407 municípios. Dentre
eles, estão distribuídos os campi do Instituto.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia é multicampi
por definição já expressa na Lei de Criação dos Institutos Federais – Lei nº 11.892, de
29 de dezembro de 2008. A sua primeira localização geográfica é registrada em
Salvador, com a Escola de Aprendizes Artífices criada em 1909 no centro da cidade e
transferida para o bairro do Barbalho em 1926.
Após sucessivas mudanças nas concepções de educação profissional e nas
políticas públicas que nortearam tais práticas educativas, a instituição transformou por
várias vezes a sua estrutura, finalidades e, inclusive, nomenclatura, chegando à condição
de Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia, o CEFET – BA, através da
promulgação da Lei nº 8711, de 28 de setembro de 1993. O CEFET-BA expandiu-se e,
em 1994, criou as UNEDs - Unidades de Ensino Descentralizadas em Barreiras, Vitória
da Conquista, Eunápolis e Valença.
A fim de expandir a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica foi
implantado o Plano de Expansão em 2005, iniciando a sua 1ª fase com as unidades de
Santo Amaro, Porto Seguro, Simões Filho e Camaçari.
Após o processo de transformação em Instituto Federal ocorrido em 2008, a 2ª fase
do Plano de Expansão desenvolveu-se a partir de 2010, com a instalação de campi em Feira
de Santana, Ilhéus, Jequié, Jacobina, Irecê, Seabra e Paulo Afonso.

2

http://www.sei.ba.gov.br/images/bahia_sintese/bahia_numeros/mapas/branorba_bs.pdf
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No momento, está prevista a 3ª fase da expansão, durante a qual serão implantados
novos campi nas cidades de Santo Antônio de Jesus e Lauro de Freitas. Além disso, os
Núcleos Avançados de Brumado, Euclides da Cunha, Juazeiro também passarão a ser campi
do IFBA.

2.6

Políticas de Pesquisa e Pós-Graduação

Em construção, aguardando material da Pró-Reitoria de Pesquisa, PósGraduação e Inovação (PRPGI).
2.7

Políticas de Gestão

O IFBA fundamentará todos os seus procedimentos de gestão numa perspectiva
democrática. Pensar em gestão democrática implica abrir espaços decisórios à
comunidade acadêmica, possibilitando a manifestação de opiniões e anseios dos
variados segmentos – inclusive, da comunidade externa. Tal conduta exige dos gestores
a abertura ao diálogo, transparência nas ações, publicizando as decisões tomadas e
esclarecendo os mecanismos que levaram às escolhas. Com isso, é reconhecida a
importância dos servidores e dos discentes na discussão dos rumos que a Instituição
escolherá, aliando a gestão democrática ao exercício da participação e da cidadania,
explicitando também nas práticas de gestão o caráter educativo da instituição.
São diretrizes dessa modalidade de gestão:


Constituição e atuação do Conselho escolar;



Elaboração do projeto pedagógico de modo coletivo e participativo;



Definição e fiscalização da verba da escola pela comunidade escolar;



Divulgação e transparência na prestação de contas;



Na avaliação institucional da escola, professores, dirigentes, estudantes e equipe
técnica na eleição direta para diretor (a);



Criar, manter e aperfeiçoar o serviço médico-odontológica e de enfermagem, com
qualidade emtodas as unidades de ensino durante os três turnos, garantindo
assistência psicossocial e médico- odontológico à comunidade interna;



Criar e/ou consolidar instâncias representativas, tais como: Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão, Conselho Escolar, Colegiado de Cursos, Conselho de Classe,
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Conselho de Curso, Conselho Fiscal, Congresso Interno, Ouvidoria, etc., para
reflexões das questões institucionais nos âmbitos: administrativo, financeiro e
pedagógico, assegurando à participação da comunidade do IFBA para colaborar,
efetivamente, no desenvolvimento educacional de qualidade;


Realizar anualmente, com cada segmento de profissionais, seminários integrativos
que possibilitem o partilhar de experiências e construção de uma unidade de ação
nestes segmentos;



Realizar, anualmente, em cada setor administrativo, seminários para propor ações
prioritárias e critérios para ocupação de cargos;



Envidar esforços junto ao MEC para provimento de cargos para atender as
demandas da Instituição;



Garantir o funcionamento, em horário integral e aos sábados, de setores
fundamentais para o fazer pedagógico e a saúde da comunidade (setor gráfico,
biblioteca, serviço médico e audiovisual);



Estabelecer o planejamento participativo anual com todos os segmentos da
Instituição para definir as atividades da gestão, com tratamento igualitário para
todos os cursos/setores;



Garantir os direitos e o cumprimento dos deveres de todos os segmentos da
instituição (docentes, administrativos e estudantes), e acompanhamento, por
profissional de Serviço Social implantando, também, serviço médico-odontológico
em todas as Unidades de Ensino;



Divulgar leis e normas da educação no âmbito da instituição, promovendo estudos e
reflexões na observância de sua aplicabilidade;



Discutir amplamente e Instituir o conceito de gestão democrática em todos os
espaços de trabalho e instâncias do IFBA;



Assegurar os espaços de atuação das entidades representativas dos estudantes e
servidores;



Adotar

o

orçamento

participativo

como

requisito

primordial

para

o

desenvolvimento das condições que garantam um ensino de qualidade;


Criar, manter e aperfeiçoar o serviço médico, odontológico e de enfermagem, com
qualidade, em todas as unidades de ensino durante os três turnos.



Criar projetos para que o SMO (Serviço Médico Odontológico) faça o
encaminhamento dos pacientes para especialistas e implemente projetos de
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planejamento familiar, além de promover palestras de conscientização entre outros
eventos.


Constituir comitê representativo da comunidade, coordenador da elaboração e
acompanhamento da elaboração e execução do orçamento participativo;



Instituir comitê coordenador da implementação do Projeto Pedagógico-Institucional
com representação de todos os segmentos do IFBA;



Instituir espaços alternativos de produção acadêmica, tais como: núcleos temáticos,
grupos de arte e cultura, pesquisa e inovação tecnológica, dentre outros;



Criar mecanismos que deem maior agilidade nas respostas às solicitações dos
estudantes no que se refere à sua vida acadêmica, dinamizando as ações, dando
atenção especial à desburocratização dos processos em todas as instâncias
acadêmico-administrativas;



Melhorar as condições materiais dos setores para garantir maior apoio pedagógico;
Elaborar um calendário anual de reuniões de departamento, coordenações setores,
representantes de turmas; a fim de evitar choque de datas;



Criar as condições para a abertura do IFBA, em todas as suas unidades, nos finais
de semana ,tanto no sentido do atendimento à comunidade para atividades de
extensão como para o desenvolvimento da pesquisa por parte da comunidade
acadêmica;



Manter ciclos periódicos de avaliação e desempenho institucional;



Implementar avaliação periódica dos gestores em todos os âmbitos da estrutura
institucional;



Reafirmar as políticas de atendimento aos estudantes aumentando o número de
bolsas de iniciação científica, de extensão e de estágio;



Garantir assistência psicossocial e médico-odontológica à comunidade interna do
IFBA;



Criar mecanismos de acompanhamento dos egressos, por parte da COTEP;



Assegurar o direito democrático dos cursos noturnos de dispor da presença
essencial de setores administrativos, atendendo às necessidades sentidas por
estudantes e docentes, entre 18 e 22 horas de segunda a sexta e nos sábados de 7 às
13 horas, inclusive no apoio técnico administrativo às Coordenações de Curso.
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Fornecer

por

meio

de

convênios

com

instituições,

encaminhamento/

acompanhamento de estudantes a outros serviços de saúde não oferecidos pelo
SMO, visando sempre amenizar os efeitos da exclusão sócio educacional;


Divulgar o orçamento executado, anualmente, em cada unidade, detalhando a
captação e aplicação de recursos por setores da instituição;



Criar mecanismos que dêem maior agilidade nas respostas às solicitações das
unidades de ensino;



Avaliação anual do desempenho dos ocupantes de chefias, coordenações,
departamentos e diretorias de unidades.



Garantir eleição de coordenador (a), chefes de departamentos e Diretor (a), de
unidade;



São objetivos da Gestão Democrática:



Promover a gestão com foco no atendimento das necessidades da sociedade;



Construir e implementar um modelo de gestão democrática, caracterizado pela
eficácia, eficiência e desenvolvimento contínuo de competências nas relações do
trabalho;



Gerir e manter controle sobre os recursos públicos necessários ao bom desempenho
da gestão;



Buscar a profissionalização no atendimento e do serviço público no IFBA com a
melhoria qualitativa da força de trabalho;



Apoiar os órgãos de controle na prevenção e combate à corrupção, fortalecendo a
auditoria inter na, controle interno administrativo e a correição;



Fortalecer ações em defesa dos princípios éticos no ambiente de trabalho;



Articular os segmentos do IFBA para o fortalecimento da Instituição como
referência no ensino, pesquisa e extensão no âmbito regional;



Simplificação nos processos de atendimento ao cidadão;



Manter o controle da programação plurianual do orçamento e o aperfeiçoamento
dos mecanismos de avaliação;



Ampliar os fóruns de participação da comunidade interna e externa.



São Mecanismos de monitoramento da Gestão Democrática:



Regulamentações transparentes e isonômicas sobre as políticas de qualificação,
afastamento, transferências, mudanças de regime de trabalho, bolsas, auxílios,
projetos de pesquisa e extensão, etc.;
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Combate ao assédio moral;



Controle institucional geral e local sobre as indicações dos diretores pró-tempore;



Funcionamento regular do conselho de campus;



Transparência e democratização da gestão dos recursos do instituto;



Critérios públicos e transparentes para a indicação de cargos comissionados nas
áreas administrativas;



Rediscussão ampla na comunidade sobre o Termo de Acordo e Metas assinado pelo
CONIF sem passar pelos órgãos institucionais do IFBA;



Instituir urgentemente a Ouvidoria e Correição do IFBA



Promover todo e qualquer tipo de informação referente ao funcionamento do
Campus para as três classes (docentes, administrativos e estudantes).



Incentivar a discussão dos diferentes assuntos referente a Instituição pelas
comunidades interna e externa do IFBA.

2.8

Responsabilidade Social da IES

Cada Campus deve apresentar a contribuição à inclusão social e ao
desenvolvimento sócio-econômico de sua região.
3. CRONOGRAMA

DE

IMPLANTAÇÃO

DOS

CURSOS

E

DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO

3.1

Educação Básica

O curso de Ensino Médio oferecido pelo IFBA foi extinto.
3.2

Educação Profissional

No que se refere à educação profissional de nível médio as Tabelas 1 a 3
ilustram o quantitativo de alunos matriculados no ano de 2012 e a projeção até o ano de
2018.
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Tabela 1 - Alunos matriculados na educação profissional - 2012
Modalidade

Subsequente

Nº de alunos
matriculados
1º Sem

Campus
Barreiras
Camaçari

322

Eunápolis

233

Feira de Santana

182

Ilhéus

400

Irecê

166

Jequié

221

Jacobina

237

Paulo Afonso/ Euclides da
Cunha/ Juazeiro
Porto Seguro

717

260

Salvador/
Salinas
Margaridas
Simões Filho

das

Seabra
Santo Amaro
Valença
Vitória da Conquista/ Brumado
Subtotal

Integrado

Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira de Santana
Ilhéus
Irecê
Jequié
Jacobina
Paulo Afonso/ Euclides da
Cunha/ Juazeiro
Porto Seguro
Salvador/ Salinas das
Simões Filho
Seabra

Subtotal

Proeja

Subtotal

824
612
80
92
80
657
5.301
689
301
504
160
160
312
195
240
161
354
1.902
385
80

Santo Amaro
Valença
Vitória da Conquista/ Brumado
Salvador
Barreiras
Porto Seguro
Santo Amaro
Vitória
da
Brumado

218

Conquista/

265
504
492
6.704
175
156
104
111
64
610
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Total

12.615

Fonte: Pró-Reitoria de Ensino.

Tabela 2 - Projeção do Número de Vagas na Educação Profissional, IFBA –
2014-2018
Ano

Campus

2014

2015

2016

2017

2018

Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira de Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória da Conquista
Total
Fonte: (obrigatória)
Nota: (se necessário)

Tabela 3 - Projeção de alunos matriculados na educação profissional –
2014-2018
Campus
Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira de Santana
Ilhéus
Irecê
Jequié
Jacobina
Paulo Afonso/ Euclides
da Cunha/ Juazeiro
Porto Seguro
Salvador/ Salinas das

2014

2015

Ano
2016

2017

2018
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Campus

2014

2015

Ano
2016

2017

2018

Margaridas
Simões Filho
Seabra
Santo Amaro
Valença
Vitória da Conquista
Total
Fonte:

3.3

Educação Superior

Para a educação superior as Tabelas 4 a 6 ilustram o quantitativo de alunos
matriculados no ano de 2012 e a proteção até o ano de 2018.
Tabela 4 - Alunos matriculados na educação superior - 2012
Nº de Alunos Matriculados
anual
109
988
475
1.572
163
80
118
307
263
99
87
294
127
1.538
80
296
376

Campus

Modalidade

Paulo Afonso
Bacharelado/Engenharias
Salvador
Vitória da Conquista
Subtotal
Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Licenciatura
Porto Seguro
Salvador
Simões Filho
Santo Amaro
Valença
Vitória da Conquista
Subtotal
Tecnologia
Eunápolis
Salvador
Subtotal
Total

3.486

Fonte: Pró-Reitoria de Ensino.

Tabela 5 - Projeção do Número de Vagas na Educação Superior, IFBA –
2014-2018
Modalidade Campus
Bacharelado

Barreiras
Camaçari

Ano
2014

2015

2016

2017

2018
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Eunápolis
Feira

de

Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória

da

Conquista
Subtotal
Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira

de

Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Licenciatura

Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória
Conquista

Subtotal
Barreiras
Tecnologia

Camaçari
Eunápolis

da

54

Feira

de

Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória

da

Conquista
Subtotal
Total
Fonte: (obrigatória)
Nota: (se necessário)

Tabela 6 - Projeção de alunos matriculados na educação superior – 20142018
Modalidade/Campus

Licenciatura

Tecnologia
Bacharelado /
Engenharia

2014

Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Simões Filho
Valença
Vitória da
Conquista
Eunápolis
Salvador
Paulo Afonso
Salvador
Vitória da
Conquista

Fonte:
Nota:

3.4

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

2015

Ano
2016

2017

2018
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A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação são atividades coordenadas pela PróReitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI), órgão de assessoramento da
Reitoria do IFBA.
Tem como atribuições planejar, superintender, coordenar e acompanhar as
atividades de ensino, em nível de pós-graduação, bem como aquelas ligadas ao
desenvolvimento de pesquisas e inovações, fixando diretrizes para o planejamento e
execução dessas atividades, verificando a compatibilização dos planos setoriais com
essas diretrizes e zelando pelo fiel cumprimento das normas regimentais, em
consonância com a Câmara específica de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.
3.4.1 Pesquisa

A Tabela 7 apresenta o quantitativo de projetos de pesquisa concluídos e em
execução para o ano de 2012.
Tabela 7 - Projetos de pesquisa concluídos e em execução - 2012
Campus
Barreiras
Camaçari
Eunápolis
F. Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória da Conquista
Total

Projetos de pesquisa
Em execução
02
22
03
03
02
24
00
08
00
25
10
09
03
20
00
50
181

Concluídos
02
03
03
00
01
05
02
00
00
01
00
02
01
10
00
46
76

Total
04
25
06
03
03
29
02
08
00
26
10
11
04
30
00
96

257

Fonte: Relatório de Gestão 2012.

A Tabela 8 mostra a publicação científica para o ano de 2012 e as Tabelas 9 e 10
informam o número de bolsas de iniciação científica e tecnológica por Campus.
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Tabela 8 - Publicação científica - 2012
Trabalhos publicados em anais revistas indexadas
Campus
Barreiras
Camaçari
Eunápolis
F. Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória da Conquista

Quantitativo
18
15
23
06
05
57
14
08
00
17
00
24
04
55
00
50

296

Total
Fonte: Relatório de Gestão 2012.

PIBIC CNPq

PIVIC IFBA

PIBITI CNPq

PIBITI IFBA

PIVITI IFBA

IC JR
FAPESB

IC JR IFBA

IC JR (EM)
CNPq

60

20

5

1

38

17

2

0

0

0

IC JR (EM)
IFBA

IC-COTAS
IFBA

Total

IC-COTAS
FAPESB

Tabela 9 - Distribuição de Bolsas (Iniciação Científica e Tecnológica) – 2013

30

TOTAL

173

Tabela 10 - Distribuição de Bolsas por Campus
Campus
Camaçari
Eunápolis
Feira de Santana
Ilhéus
Irecê
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Simões Filho
Valença
Vitória da Conquista
TOTAL

Número de Bolsas
5
2
2
1
4
1
7
12
73
4
7
7
47

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.
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A projeção de pesquisas, publicações científicas e bolsas encontram-se
discriminadas na Tabela 11.
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Tabela 11 - Projeção ao desenvolvimento da pesquisa, publicação científica
e bolsas – 2014-2018
Modalidade/Campus

Projetos de Pesquisa

Publicação de Trabalhos

Bolsas de Pesquisa

2014

2015

Ano
2016

2017

2018

Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Simões Filho
Valença
Vitória da Conquista
Total
Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Simões Filho
Valença
Vitória da Conquista
Total
Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Simões Filho
Valença
Vitória da Conquista
Total

Fonte:

3.4.2 Pós-Graduação

As Tabelas 12 e 13 indicam o número de alunos matriculados na Especialização
- PREJA para o ano de 2012 e a projeção dos quantitativos de matrículas para pósgraduação lato e stricto sensu.
Tabela 12 - Alunos matriculados na pós-graduação - 2012
Nível de qualificação

Especialização

Campus

Nº de Alunos
Matriculados

Educação de Jovens e Adultos - EJA - Salvador

21

Computação Distribuida e Ubíqua - Salvador

20

Gestão de Instituições Públicas de Ensino - Salvador

33

58

Técnica em Segurança, Meio Ambiente e Saúde - Salvador

40

Educação de Jovens e Adultos - EJA - Valença

28

Total

159

Fonte: Pró-Reitoria de Ensino.

Tabela 13 - Projeção de alunos matriculados na pós-graduação – 2014-2018
Modalidade/Campus

Lato Sensu

Stricto Sensu

Fonte:
Nota:

3.5

2014

2015

Ano
2016

2017

2018

Barreiras
Camaçari
Eunápolis
F. Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória da Conquista
Total
Barreiras
Camaçari
Eunápolis
F. Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória da Conquista
Total
* Dados não fornecidos pelo Campus.

EXTENSÃO

Por meio da extensão, o IFBA promoverá a difusão, a socialização e a
democratização do conhecimento produzido e existente na Instituição. Ao estabelecer
uma relação dialógica com o conhecimento, a extensão promove a troca de saberes com
a sociedade.
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Tabela 14 - Desenvolvimento Tecnológico
Campus:
INDICADORES
Número de programas
registrados.
Número de projetos registrados.
Número de estudantes
envolvidos.
Número de servidores
envolvidos.
Número de estudantes bolsistas.
Número de servidores bolsistas.
Número de programas
registrados.
Total

2014

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Tabela 15 - Projetos Sociais
Campus:
INDICADORES

2014

Número de programas registrados.
Número de projetos registrados.
Número de estudantes envolvidos.
Número de servidores envolvidos.
Número de estudantes bolsistas.
Número de servidores bolsistas.
Número de comunidades atendidas.

Total

Tabela 16 - Estágio e emprego
Campus:
INDICADORES

2014

Número de estudantes encaminhados
para estágio.
Número de empresas cadastradas
como ofertantes de estágio/emprego.
Número de oferta anual de estágios.
Número de estudantes encaminhados
para o emprego.
Número de empresas cadastradas
com oferta anual de emprego

Total

Tabela 17 - Cursos de extensão ou Formação Inicial e Continuada
Campus:
INDICADORES

2014

2015

2016

2017

2018

60

Número e cursos ofertados
Número de estudantes matriculados
Número de estudantes concluintes

Total

Tabela 18 - Projetos Culturais Artísticos, Científicos, Tecnológicos e
Esportivos
Campus:
INDICADORES

2014

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Número de projetos registrados.
Número de estudantes envolvidos.
Número de servidores envolvidos.
Público alvo atingido.

Total

Tabela 19 - Visitas técnicas
INDICADORES

2014

Número de estudantes envolvidos.
Número de servidores envolvidos.
Número de visitas efetuadas.

Total

Tabela 20 - Empreendedorismo e Associativismo
Campus:
INDICADORES

2014

2015

Número de estudantes envolvidos
nas
ações
de
Empreendedorismo/Associativismo.
Número de servidores envolvidos
nas
ações
de
Empreendedorismo/Associativismo.
Número de empresas júnior.
Número
de
empreendimentos
incubados pela incubadora.
Número de pessoas envolvidas com
hotel de projetos.

Total

Tabela 21 - Acompanhamento de egressos
Campus:
INDICADORES
Número de egressos no mundo do
trabalho atuando na área de
formação.
Número de egressos no mundo do
trabalho atuando em outra área que

2014

2015
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não a de formação.
Número
de
egressos
que
verticalizaram o ensino na área de
formação.
Número
de
egressos
que
verticalizaram o ensino em outra
area que não a de formação.

Total

3.6

EAD (polos)

O Estado da Bahia possui uma dimensão continental, mesmo a interiorização da
oferta de educação de qualidade ocorrendo por meio da presença do IFBA em várias
cidades, não implica diretamente a possibilidade de acesso do aluno à Instituição. Há
vários motivos que geram essa falta de acesso: moradia distante das redes de serviço de
transporte público, horários e ritmos de trabalho não compatíveis com o ensino
presencial e pessoas com deficiências, entre outros. Por isso, o ensino a distância pode
possibilitar o acesso a uma educação de qualidade a um maior número de
pessoas.Considerando ainda a característica básica do uso das tecnologias de
informação e comunicação (TIC) e o encurtamento das distâncias, a Educação a
Distância (EaD) surge como uma forma de atingir as várias localidades, inclusive as
mais remotas, sem necessidade de deslocamento do aluno ou do trabalhador. Além
disso, possibilita a autonomia do aluno ou do profissional em relação a seu tempo de
estudo, uma vez que ele pode gerenciar esse tempo de acordo com a sua
disponibilidade.
A Constituição de 1998 garante a todos os cidadãos o direito à educação. Como
instituição federal, o IFBA precisa contribuir para que isso se torne uma realidade. A
EaD é uma das formas de garantir esse direito, ampliando a oferta institucional sem
gerar grande sobrecarga nas instalações físicas e promovendo a diversificação de cursos
em diferentes níveis de ensino. A legislação específica sobre EAD no Brasil tem por
principal base os artigos estabelecidos na constituição Federal de 1988 e na Lei de
Diretrizes e bases da Educação (LDB) de 1996, de onde derivam outros documentos
oficiais que especificam critérios de regulação, avaliação e supervisão de cursos e
instituições. Destacam-se os seguintes:
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 Portaria Ministerial nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004– regulamentou a
oferta de 20% da carga horária dos cursos presenciais e aulas semipresenciais
nos cursos reconhecidos das Instituições de Educação Superior (IES);
 Decreto nº 5.622, de dezembro de 2005 – regulamentou o art. 80 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB);
 Plano Nacional de Educação – estabeleceu metas e diretrizes para a expansão
da EAD;
 Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006 – estabeleceu os princípios das funções
de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e
cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino;
 Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007 – alterou os dispositivos dos
Decretos nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, e nº 5.773, de 9 de maio de
2006, estabelecendo a exigência de polos de apoio presencial;
 Portaria nº 1 de 10 de janeiro de 2007 – regulou o ciclo avaliativo do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) para a educação
presencial e a distância;
 Portaria nº 40, de 13 de dezembro de 2007 – institui o e-Mec, sistema
eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos
processos de regulação da educação superior no sistema federal de educação;
 Portaria nº 10, de 2 de julho de 2009 – fixou critérios para a avaliação in loco;
 Decreto nº 6.320, de 20 de dezembro de 2007– definiu as responsabilidades
pelas atividades de avaliação, regulação e supervisão da EAD;
 Decreto nº 7.480, de 16 de maio de 2011 – redefiniu as responsabilidades pelas
atividades de avaliação, regulamentação e supervisão da EAD;
 Instrução Normativa nº 1, de 14 de janeiro de 2013 – fixou os procedimentos
do fluxo dos processos de regulação de reconhecimento e renovação de
reconhecimento de cursos na modalidade EAD.

3.6.1 Dados da EaD IFBA até 2013
O IFBA firmou convênio com MEC para oferta do Programa Profuncionário por
meio da Rede e-TEC Brasil. Em Setembro de 2013 iniciou-se a oferta de quatro cursos
técnicos subsequentes semipresenciais da Rede e-TEC Brasil, PROGRAMA
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PROFUNCIONÁRIO, na modalidade de ensino EAD. Os Cursos são Multimeios
Didáticos, Infraestrutura Escolar, Alimentação Escolar e Secretaria Escolar com
aproximadamente 3200 alunos. O IFBA possui 19 polos e-TEC, em 16 Campi e
3núcleos avançados, e 1 polo em parceria com uma Prefeitura Municipal que servem de
suporte para os cursos EAD ofertados. Ainda em 2013 firmou-se uma parceria com o
IFPR para o Curso de Especialização em Propriedade Intelectual e Inovação, ofertado
para os servidores do IFBA.
3.6.2 Infraestrutura de EaD
 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – 19500 usuários;
 Uma Coordenação de Educação a Distância.

3.6.3 Objetivo e ações para PDI 2014 - 2018
Objetivo:
1. Institucionalizar e estruturar a oferta da Educação a Distância no IFBA;
2. Estruturar um data center para atendimento às demandas da EAD IFBA;
3. Ampliar o uso de multimídias, tecnologia de informação e comunicação nos
cursos do IFBA;
4. Ampliar a oferta dos Cursos na modalidade EAD;
5. Garantir a indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão na oferta de
Educação a Distância;

Ações:
1. Disseminar a prática do uso de multimídia, de teleconferência e interação
didática na aprendizagem presencial e a distância.
2. Ampliar a capacitação dos docentes no uso das TICs no processo de ensinoaprendizagem.
3. Capacitar docentes para exercerem o papel de tutores no ensino a distância e
semipresencial.
4. Desenvolver material didático institucional.
5. Estimular a interação constante entre docentes, tutores e estudantes no âmbito do
ensino a distância e presencial.
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6. Fomentar a inserção de componentes curriculares a distância nos currículos de
graduação e pós-graduação.
7. Fomentar a realização de cursos de nivelamento EAD para as diversas
modalidades de ensino;
8. Fomentar a realização de pesquisas sobre EaD e TICs no ensino superior.
9. Implantar salas de informática e videoconferências em todos os Campi do IFBA.
10. Atualizar a infraestrutura de apoio para projetos inovadores, incluindo biblioteca
atualizada e informatizada, laboratórios adequados, preparação dos novos
ambientes de aprendizagem.
11. Normatizar a distribuição de carga-horária docente de forma a possibilitar o
desenvolvimento de ações de ensino, contemplando a educação à distância,
pesquisa, extensão e gestão.
12. Ampliar e fortalecer a educação à distância, como oportunidade para integração,
difusão e ampliação das ofertas educacionais, com a consolidação da oferta
institucional

própria,

nas

formas

presencial

e

via

internet,

e

com

desenvolvimento prioritário nos campi como polos especializados, em função do
foco estratégico.
13. Fomentar o investimento em infraestrutura tecnológica, administrativa e de
pessoal especializado em todos os campi para atuação na educação à distância.
14. Estimular a capacitação de professores e técnicos-administrativos para atuação
na educação à distância.
15. Ofertar

cursos

técnicos

subsequentes,

de

licenciatura,

de

especialização/formação pedagógica, bacharelado em Ciência e Tecnologia e
FIC na modalidade EAD.

3.6.4 OFERTA DE CURSOS SEMIPRESENCIAIS E A DISTÂNCIA
POLOS EAD 2014 - 2018
Equipar 22 polos.

INFRAESTRUTURA
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Criar um Data Center para atender e dar suporte a todas as demandas de TI
da EaD. Equipar todos os Campi, tornando-os polos EAD.

CURSOS E PROGRAMAS
ANO

CURSO

PREVISÃO DE
ALUNOS

CEPROEJA – Curso de Especialização

200

latu senso em Educação de Jovens e Adultos –
modalidade a distância.
Especialização

em

Propriedade

20

Curso para Recepção servidores de

800

Intelectual e Inovação;
acordo com art24 da lei 12772/2012
Curso de nivelamento para ingresso nos
cursos técnicos da modalidade integrada

2013
2014
2018

5000

-

Curso de nivelamento em matemática

1500

para ingressos em Cursos de Graduação
Implantação da Portaria Ministerial nº

3000

Cursos da Rede e-TEC

6000

Cursos de capacitação para servidores

3000

4.059

para atuação em EAD
Implantação

de

dois

cursos

de

1000

de

400

graduação
Implantação

de

Curso

Especialização
a) Criação da Comissão de Avaliação em EaD;
b) Ampliar o acesso ao AVA para 50000 usuários.
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4. PERFIL DOS CORPOS DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
A política de gestão de pessoas do Instituto Federal da Bahia deve criar
condições para o crescimento pessoal e profissional, proporcionando um ambiente de
oportunidade de conhecimento, bem como de desenvolvimento de habilidades e de
competências. Tal medida deve considerar como propósito formar servidores capazes de
resolver as demandas institucionais e assim atingir as metas de acordo com a proposta
de política pública da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
As ações que visem à capacitação de servidores fazem parte do planejamento de
cada campus. O objetivo é assegurar a implementação de programas de capacitação e
avaliação, bem como promover contínua discussão em cada campus, a fim de
proporcionar a oferta de programas de qualificação, Pós-Graduação em nível de lato
sensu e strictu sensu (mestrado e doutorado) para a contínua qualificação dos servidores
do Instituto Federal da Bahia.
Os principais objetivos da política de gestão de pessoas deste Instituto são a
promoção de um plano permanente de formação de recursos humanos, o
estabelecimento de um programa institucional de avaliação de desempenho nas diversas
áreas de atuação do Instituto e a definição de um programa de desenvolvimento
institucional de valorização pessoal e profissional.
A instituição deve oferecer ao servidor um meio organizacional propenso para o
desenvolvimento de suas capacidades para o trabalho e instigá-lo a se aprimorar como
cidadão, membro de equipe, servidor público, promotor de política pública e gestor
público.
4.1

Composição

4.1.1 Corpo Docente

Os Docentes obtiveram recentemente nova reestruturação da carreira, através da
Lei nº 12.772/2012, que discorre sobre o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal. Esta legislação alterou ainda dispositivos constantes nas leis: 11.784/2008
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(Plano de Carreiras de Magistério do Ensino Básico Federal) e a 8.745/93 (Contratação
de professores substitutos, visitantes e estrangeiros)
O ingresso nos cargos de provimento efetivo de Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, de que trata o inciso I do caput do art. 106 da Lei 11.784, de 2008, far-se-á́
no Nível 1 da Classe D I e no cargo de provimento efetivo de Professor Titular de que
trata o inciso II do caput do art. 106 desta Lei, no Nível Único da Classe Titular.
São requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos integrantes do Plano de
Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico os presentes
no art. 106 dessa Lei, em seus incisos e parágrafos seguintes, em:
 Cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico: possuir
habilitação especifica obtida em licenciatura plena ou habilitação legal
equivalente;
 Cargo de Professor Titular do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico: ser
detentor do titulo de doutor ou de Livre-Docente.
A experiência no magistério, assim como a experiência profissional não
acadêmica são pontuadas nas provas de títulos dos editais de concurso público da
Instituição e aferidas na prática de desempenho didático.
4.1.2 Os Critérios de Seleção e Contratação

Para ingresso na carreira docente no IFBA, existem duas possibilidades:
 Ingresso por meio de concurso público (composto por provas objetivas, prática
de desempenho didático e de títulos).
 O concurso público referido poderá́ ser organizado em etapas, conforme
dispuser o edital de abertura;
 O edital do concurso público disporá́ sobre as habilitações especificas
requeridas, para ingresso nos cargos de que trata; e
 Poderá considerar a avaliação psicológica de habilidades emocionais,
requeridas para o ingresso ao cargo.
 Ingresso por meio de processo seletivo simplificado para contratação de
professores substitutos (composto por provas objetivas, prática de desempenho
didático e de títulos).
4.1.3 Políticas de Qualificação, Plano de Carreira e Regime de Trabalho
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Em uma visão de totalidade do quadro de servidores do IFBA, as diretrizes
ligadas ao desenvolvimento de pessoas são:


A função estratégica dos servidores no instituto federal.



A valorização e a capacitação contínua dos servidores, para o desenvolvimento
das suas potencialidades e sua realização profissional e como cidadão, para o
aperfeiçoamento da prestação do serviço público realizado por este instituto;
Os docentes, integrantes da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e

Tecnológico e do Plano de Carreira do Ensino Básico Federal, possuem regime de
trabalho de 40 ou 20 horas e 40 horas com Dedicação Exclusiva. Vale salientar, que no
caso de professor, a 12.772/2012 relata que a adoção do regime de 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho, ocorrerá como exceção, mediante aprovação de órgão colegiado
superior competente, observando 2 (dois) turnos diários completos, sem dedicação
exclusiva, para áreas com características específicas.
4.1.4 Procedimentos para substituição eventual dos professores do quadro

A substituição eventual de professores do quadro do IFBA ocorre, nos termos da
Lei nº 8.745/1993, na categoria professor substituto, por meio de processo seletivo
simplificado, divulgado em Edital Público, para contrato temporário no limite de dois
anos.
4.2

Corpo Técnico-Administrativo

Os Técnicos Administrativos em Educação, TAEs, são regidos pela Lei
11.091/2005. Atualmente a Lei 11.784, de 22 de setembro de 2008 reestruturou várias
carreiras, incluindo a dos TAEs, no entanto, está teve ainda mudanças quanto a
capacitação e a tabela de vencimentos, consoante a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de
2012.
4.2.1 Os Critérios de Seleção e Contratação

O ingresso na carreira de técnico-administrativo no IFBA ocorre por meio de
concurso público (composto por provas objetivas e de desempenho prático, quando for
ao caso). Este poderá seguir os seguintes critérios:
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O concurso público referido poderá́ ser organizado em etapas, conforme dispuser
o edital de abertura.



O edital do concurso público disporá́ sobre as habilitações específicas,
requeridas para ingresso nos cargos de que trata.



Poderá considerar a avaliação psicológica de habilidades emocionais, requeridas
para o ingresso ao cargo.
O servidor técnico-administrativo ingressará nas classes C, D e E, sendo

respectivamente: ensino fundamental, nível intermediário e nível superior.
4.2.2 Políticas de Qualificação, Plano de Carreira e Regime de Trabalho

Em uma visão de totalidade do quadro de servidores do IFBA, as diretrizes
ligadas ao desenvolvimento de pessoas são:


a função estratégica dos servidores no instituto federal;



Valorização e desenvolvimento das potencialidades dos servidores para sua
realização profissional e como cidadão a fim de consequentemente aprimorar a
prestação do serviço público no instituto federal;



Alinhamento das habilidades e competências dos servidores com o planejamento
e os processos de trabalho para o cumprimento dos objetivos institucionais.
A carreira dos servidores técnico-administrativos do IFBA está enquadrada de

acordo com a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e de acordo com a Lei nº 11.784,
de 22 de setembro de 2008, e com novas alterações indicadas pela Lei nº 12.772, de 28
de dezembro de 2012. Os Técnico-Administrativos em Educação possuem regime de
trabalho de 20, 25, 30 ou 40 horas semanais, de acordo com o cargo que ocupam.

70

TITULACAO

BARREIRAS

CAMACARI

EUNAPOLIS

FEIRA DE
SANTANA

ILHEUS

IRECE

JACOBINA

JEQUIE

PAULO
AFONSO

PORTO
SEGURO

REITORIA

SALVADOR

SANTO
AMARO

SEABRA

SIMOES
FILHO

VALENCA

VITORIA DA
CONQUISTA

TOTAL

Tabela 22 - Composição geral do quadro de servidores, considerando a titulação

APERFEICOAMENTO

0

1

2

0

0

2

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

1

12

DOUTORADO

2

2

9

3

2

3

1

2

3

14

10

85

5

2

14

2

23

182

ESPECIALIZACAO

54

35

35

17

15

16

12

16

21

36

79

131

25

7

34

38

59

630

GRADUADO

44

24

41

14

11

13

19

21

25

32

48

92

23

14

20

16

38

495

MESTRADO

39

33

32

23

17

18

9

15

23

31

15

207

39

9

33

32

62

637

NAO GRADUADO

40

15

16

5

8

4

5

2

7

10

68

171

13

11

21

20

25

441
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TITULACAO - TAE

BARREIRAS

CAMACARI

EUNAPOLIS

FEIRA DE
SANTANA

ILHEUS

IRECE

JACOBINA

JEQUIE

PAULO
AFONSO

PORTO
SEGURO

REITORIA

SALVADOR

SANTO
AMARO

SEABRA

SIMOES
FILHO

VALENCA

VITORIA DA
CONQUISTA

TOTAL

Tabela 23 - Composição específica do quadro de servidores, considerando a titulação – categoria técnico-administrativo.

DOUTORADO

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

3

ESPECIALIZACAO

16

20

9

8

8

8

2

8

8

22

75

56

14

1

18

13

22

308

GRADUADO

16

9

12

5

2

4

5

7

10

9

42

32

10

8

10

7

9

197

MESTRADO
NAO
GRADUADO

1

3

1

1

0

0

1

2

1

2

5

7

3

1

1

0

1

30

19

3

3

5

4

2

5

2

4

3

35

84

11

6

13

5

6

210
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1

2

0

0

2

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

1

DOUTORADO

1

2

9

3

2

3

1

2

3

14

9

84

5

2

14

2

23 179

ESPECIALIZACAO

38

15

26

9

7

8

10

8

13

14

4

75

11

6

16

25

37 322

GRADUADO

6

11

8

1

0

5

8

3

6

4

0

20

0

3

0

2

6

MESTRADO

38

30

31

22

17

18

8

13

22

29

10 200 36

8

32

32

61 607

NAO GRADUADO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

TOTAL

JACOBINA

SANTO
AMARO
SEABRA
SIMOES
FILHO
VALENCA
VITORIA DA
CONQUISTA

IRECE

0

SALVADOR

CAMACARI

APERFEICOAMENTO

JEQUIE
PAULO
AFONSO
PORTO
SEGURO
REITORIA

TITULACAO - DOCENTE

BARREIRAS

EUNAPOLIS
FEIRA DE
SANTANA
ILHEUS

Tabela 24 - Composição específica do quadro de servidores, considerando a titulação – categoria docente.
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CARGA
HORÁRIA
- TAE

BARREIRAS

CAMACARI

EUNAPOLIS

FEIRA DE
SANTANA
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IRECE

JACOBINA

JEQUIE

PAULO
AFONSO

PORTO
SEGURO

REITORIA

SALVADOR

SANTO
AMARO

SEABRA

SIMOES
FILHO

VALENCA

VITORIA DA
CONQUISTA

TOTAL

Tabela 25 - Composição específica do quadro de servidores, considerando a carga horária – categoria técnicoadministrativo.
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0

0
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0

0

0
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0

2

0

0

2

1

3

0

0

34

1

0

1

0

1

48

40

16

2

6

1

0

0

1

1

3

0

1

40

2

0

2

2

18

95

DE

66

55

70

32

26

36

24

24

38

61

22 312 49

19

59

59 109 1061

SANTO
AMARO
SEABRA
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FILHO
VALENCA

JACOBINA

2

SALVADOR

IRECE

1

JEQUIE
PAULO
AFONSO
PORTO
SEGURO
REITORIA

CAMACARI

20

EUNAPOLIS
FEIRA DE
SANTANA
ILHEUS

CARGA HORÁRIA - DOCENTE EFETIVO

BARREIRAS

Tabela 26 - Composição específica do quadro de servidores, considerando a carga horária – categoria docente.
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Tabela 27 - Composição específica do quadro de servidores, considerando a carga horária – categoria docente substituto
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Tabela 28 - Composição específica do quadro de servidores, considerando a carga horária – categoria docente
temporário/expansão
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AFASTAMENTO NO PAIS C/ ONUS/EST/DOUTORADO/MESTRADO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

1

0

0

0

0

5

AFASTAMENTO PARA PRESTAR COLABORACAO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

4

CASAMENTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

DOACAO VOLUNT.DE SANGUE,
ART 97,INC.I,8112/90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

PAULO
AFONSO
PORTO
SEGURO

AFASTAMENTOS - TAE

BARREIRAS

Tabela 29 - Composição específica do quadro de servidores, considerando afastamentos – categoria técnico-administrativo
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EXERCICIO PROVISORIOART. 84 P. 2.L.8112/90

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

LICENCA GEST (120 DIAS)
ART. 207 LEI 8112/90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

3

LICENCA P/TRATO DE
INTERESSE PARTICULAR

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

4

LICENCA PARA CAPACITACAO
LEI 9527/97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

LICENCA PATERNIDADE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

LICENCA PATERNIDADE,
ART. 208, LEI 8112/90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

LICENCA PREMIO
POR ASSIDUIDADE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

LICENCA TRAT DE SAUDE,
ART 202,LEI 8112/90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

4

LICENCA TRATAR INT.PARTIC.
ART.91 LEI 8.112/90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

SUSPENSAO DISCIPLINAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

SUSPENSAO TEMPORARIA ADMINISTRATIVA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1
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AFAST P/ PRESTAR COLABORACAO A OUTRA ICT-LEI 10973

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

2

AFAST. ESTUDO/MISSAO EXTERIOR-ART 95,8112/90

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

AFAST. EXERC. MANDATO ELETIVO P/PREFEITO

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

PAULO
AFONSO
PORTO
SEGURO

AFASTAMENTOS - DOCENTE

BARREIRAS

Tabela 30 - Composição específica do quadro de servidores, considerando afastamentos – categoria docente.
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AFASTAMENTO NO PAIS C/ ONUS/EST/DOUTORADO/MESTRADO
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0
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0

12
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2

5
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CASAMENTO, ART.97,INC. III, ALINEA A,LEI 8112/90

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

EXERCICIO PROVISORIO-ART. 84 P. 2.L.8112/90

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

LICENCA GEST (120 DIAS)ART. 207 LEI 8112/90

2

0

0

0
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LICENCA MOTIVO DE DOENCA PESSOA FAMILIA (60 DIAS)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

LICENCA P/TRATO DE INTERESSE PARTICULAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1
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LICENCA TRAT DE SAUDE, ART 202,LEI 8112/90
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LICENCA TRATAR INT.PARTIC. ART.91 LEI 8.112/90

0

0

0

0

0
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1

0
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1
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4.3

Cronograma e Plano de Expansão dos Corpos Docente e Técnico-Administrativo

Tabela 31 - Projeção do Número de Docentes Efetivos por Titulação, IFBA – 2014-2018.
Titulação
Campus

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

Pós-Doutorado

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira

de

Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo
Afonso
Porto
Seguro
Salvador
Santo
Amaro

IFBA – Plano de Desenvolvimento Institucional

82

Seabra
Simões
Filho
Valença
Vitória da
Conquista
Total

IFBA – Plano de Desenvolvimento Institucional

83

Tabela 32 - Projeção do Número de Capacitação de Docentes, IFBA – 20142018
Ano

Campus

2014

2015

2016

2017

Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira

de

Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória

da

Conquista
Total

IFBA – Plano de Desenvolvimento Institucional

2018
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Tabela 33 - Projeção do Número de Técnico-Administrativos por Formação/Titulação, IFBA – 2014-2018
Campus/
Reitoria

Titulação
Ens. Fundamental

Ensino Médio

Graduação

Mestrado

Doutorado

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira

Especialização

de

Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo
Afonso
Porto
Seguro
Salvador
Santo
Amaro
Seabra
Simões
IFBA – Plano de Desenvolvimento Institucional

85

Filho
Valença
Vitória da
Conquista
Reitoria
Total

IFBA – Plano de Desenvolvimento Institucional

86

Tabela 34 - Projeção do Número de Capacitação de Técnicos
Administrativos, IFBA – 2014-2018.
Ano

Campus

2014

2015

2016

2017

2018

Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira

de

Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo
Afonso
Porto
Seguro
Salvador
Santo
Amaro
Seabra
Simões
Filho
Valença
Vitória da
Conquista
Reitoria
Total

5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES
5.1

Estrutura Organizacional

O IFBA é organizado em estrutura multicampi e de acordo com art. 7º, Capítulo
III do seu Estatuto (Anexo 3).
IFBA – Plano de Desenvolvimento Institucional
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Os órgãos executivos e de assessoramento do IFBA, distribuídos pelos níveis de
sua estrutura, são os seguintes:
I - REITORIA
1. Gabinete
2. Procuradoria Federal
3. Auditoria Interna
4. Comissão de Ética
5. Órgãos de Assessoramento
a. Comissão Permanente de Pessoal Docente
b. Comissão Interna de Supervisão do Plano de Cargos e Carreira dos
Técnicos Administrativos em Educação
c. Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação
d. Ouvidoria
e. Correição
f. Assessoria de Relações Internacionais
g. Assessoria Especial
6. Diretoria Sistêmica com status de Câmpus de Educação a Distância (EAD)
7. Pró-Reitorias
a. Pró-Reitoria de Ensino
b. Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
(Gerência de Desenvolvimento de Bibliotecas)
c. Pró-Reitoria de Extensão
d. Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
e. Pró-Reitoria de Administração
8. Diretorias Sistêmicas
a. Diretoria de Gestão de Pessoas
b. Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação
c. Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional
Reitoria
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Os Institutos Federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por 1
(um) Reitor e 5 (cinco) Pró-Reitores. Poderão ser nomeados Pró-Reitores osservidores
ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da
carreira dos técnico-administrativos do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de
efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica. A
reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço físico
distinto de qualquer dos campi que integram o Instituto Federal, desde que previsto em
seu estatuto e aprovado pelo Ministério da Educação. Os Reitores serão nomeados pelo
Presidente da República, para mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução,
após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal,
atribuindo-se o peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo docente, de 1/3 (um
terço) para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 (um terço)
para a manifestação do corpo discente. Poderão candidatar-se ao cargo de Reitor os
docentes pertencentes ao Quadro de Pessoal Ativo Permanente de qualquer dos campi
que integram o Instituto Federal, desde que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de
efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que
atendam a, pelo menos, um dos seguintes requisitos:
I.
II.

possuir o título de doutor;
ou estar posicionado nas Classes DIV ou DV da Carreira do Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, ou na Classe de Professor Associado da
Carreira do Magistério Superior.
O mandato de Reitor extingue-se pelo decurso do prazo ou, antes desse prazo,

pela aposentadoria, voluntária ou compulsória, pela renúncia e pela destituição ou
vacância do cargo. Os Pró-Reitores são nomeados pelo Reitor do Instituto Federal, nos
termos da legislação aplicável à nomeação de cargos de direção.
Pró-reitorias
A Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), dirigida por um(a) Pró-Reitor(a)
nomeado(a) pelo(a) Reitor(a), é o órgão executivo que planeja, desenvolve, controla e
avalia a execução das políticas do ensino, nos diversos níveis e modalidades, bem como
da assistência estudantil, promovendo ações que garantam a articulação entre o ensino, a
pesquisa e a extensão, assegurando também a capacitação do corpo funcional.
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A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, dirigida por um(a) PróReitor(a) nomeado(a) pelo(a) Reitor(a), é o órgão executivo que planeja, superintende,
coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas de desenvolvimento e a
articulação entre as Pró-Reitorias e os Câmpus.
A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), dirigida por um(a) Pró-Reitor(a)
nomeado pelo(a) Reitor(a), é o órgão executivo que planeja, superintende, coordena,
fomenta e acompanha as atividades e políticas de extensão e relações com a sociedade,
articuladas ao ensino e à pesquisa, junto aos diversos segmentos sociais.
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI), dirigida por
um(a) Pró-Reitor(a) nomeado(a) pelo(a) Reitor(a), é o órgão executivo que planeja,
superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas de pesquisa,
integradas ao ensino e à extensão, e as políticas de pós-graduação.
A Pró-Reitoria de Administração, dirigida por um(a) Pró-Reitor(a) nomeado(a)
pelo Reitor, é o órgão executivo que planeja, superintende, coordena, fomenta e
acompanha as atividades e políticas de planejamento, administração, gestão
orçamentária, financeira e patrimonial.
Diretorias Sistêmicas
As diretorias sistêmicas, dirigidas por Diretores nomeados pelo(a) Reitor(a), são
órgãos responsáveis por planejar, coordenar, executar e avaliar os projetos e atividades
na sua área de atuação, de forma articulada com as demais áreas.
São Diretorias Sistêmicas de acordo com o regimento em vigor no IFBA:




Diretoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação
Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional
Diretorias Gerais de Campus
Em conformidade com o Art. 23 os Campi do IFBA são administrados por

Diretores-Gerais e têm seu funcionamento estabelecido pelo Regimento Geral e pelo
seu Regimento Interno, observada a legislação pertinente. Os Diretores-Gerais são
escolhidos e nomeados de acordo com o que determina o art. 13 da Lei nº. 11.892/2008,
para mandato de 04 (quatro) anos contados da data da posse, permitida uma recondução,
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e possuem competência para administrar e dirigir os campi no limite da delegação que
lhe foi conferida e em obediência à legislação pertinente. Poderão candidatar-se ao
cargo de Diretor-Geral do campus os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira
docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnico-administrativos do
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, desde que
possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de
educação profissional e tecnológica e que se enquadrem em pelo menos uma das
seguintes situações:
•preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor do
Instituto Federal; •possuir o mínimo de 2 (dois) anos de exercício em cargo ou função
de gestão na instituição; ou
•ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para o exercício de cargo
ou função de gestão em instituições da administração pública.
Organograma Institucional e Acadêmico
(desenvolver)
5.2

Órgãos Colegiados: competências e composição e formas de participação
dos professores e alunos nos órgãos colegiados.

A administração do Instituto terá como órgãos superiores o Colégio de
Dirigentes e o Conselho Superior. As presidências do Colégio de Dirigentes e do
Conselho Superior serão exercidas pelo Reitor do Instituto Federal. O Colégio de
Dirigentes, de caráter consultivo, será composto pelo Reitor, pelos Pró-Reitores e pelo
Diretor-Geral de cada um dos campi que integram o Instituto Federal. O Conselho
Superior, de caráter consultivo e deliberativo, será composto por representantes dos
docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da
instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do
Instituto Federal, assegurando-se a representação paritária dos segmentos que compõem
a comunidade acadêmica.
O Conselho Superior e o Colégio de Dirigentes têm suas composições,
funcionamento e atribuições definidas no Estatuto do IFBA.
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O Conselho Superior delega, ao Congresso do IFBA, por meio do regimento em
vigor a atribuição de apreciar e deliberar sobre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI)
ou outra temática estabelecida pelo Conselho Superior.
A cada dois anos, a reitoria do IFBA realizará, ordinariamente, o Congresso do
IFBA para avaliar e atualizar o Projeto Pedagógico Institucional e, extraordinariamente,
quando o Conselho Superior o convocar para avaliar e deliberar sobre outros temas
relevantes para a Instituição.
O Congresso do IFBA, fórum democrático, será realizado pela Reitoria, sob a
coordenação da Pró-Reitoria de Ensino – PROEN.
São membros do Congresso do IFBA:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Delegados natos, com direito a voz e voto;
Delegados eleitos, com direito a voz e voto, no total de 300, sendo 100 por cada
segmento (discente, docente e técnico-administrativo), obedecendo à paridade;
Convidados, com direito a voz;
Observadores;
Visitantes;
Autoridades;
Equipe de apoio.
Os delegados natos são os Conselheiros do CONSUP, Pró-Reitores(as) e

Diretores(as) de Câmpus.
Os delegados eleitos serão escolhidos em reunião convocada pelo respectivo
Diretor(a) do Câmpus obedecendo aos critérios constantes no Regimento do Congresso,
a ser aprovado no Conselho Superior do IFBA.
O Temário e o Regimento do Congresso do IFBA serão elaborados pela PROEN
e aprovados pelo Conselho Superior do IFBA, preferencialmente, no ano anterior à sua
realização.
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, integrante da administração geral
da Instituição, tem funções normativas, consultivas e propositivas sobre matéria
acadêmica, didático-pedagógica, científica, artístico-cultural e esportiva, sendo
composto da seguinte forma:
I. Reitor(a), como presidente;
II. Pró-Reitor(a) de Ensino, como vice-presidente;
III. Pró-Reitor(a) de Extensão;
IV. Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Inovação;
V. Representante designado pelo Conselho de cada um dos Câmpus;
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VI. Três representantes docentes;
VII.
Três representantes técnico-administrativos;
VIII.
Três representantes discentes: um da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, um do Ensino Superior e um da Pós-Graduação.
O Conselho Superior do IFBA delega, através do regimento do Instituto, ao
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão as seguintes atribuições:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Apreciar e deliberar sobre assuntos de natureza didático-pedagógica e técnicocientífica da pesquisa e extensão;
Apreciar e propor ao Conselho Superior a política geral do IFBA em matéria de
ensino, pesquisa e extensão;
Apreciar e deliberar sobre política e programas de pesquisa e extensão
tecnológica;
Criar, modificar, extinguir e desativar temporariamente cursos em todos os
níveis, excetuando-se aqueles cujo Conselho de Câmpus solicite parecer do
Conselho Superior;
Apreciar e deliberar sobre normas e organização dos cursos em todas as
modalidades de ensino;
Analisar e aprovar programas e projetos de ensino, extensão e pós-graduação
propostos pelos órgãos acadêmicos, após apreciação pelas respectivas câmaras;
Propor modificações e alterações que entender pertinentes ao Regimento;
Apreciar e deliberar sobre normas relativas à creditação e certificação de
competências profissionais, nos termos da legislação vigente;
Julgamento de recursos das decisões originadas dos Câmpus, em matéria
didático-pedagógica, científica, artístico-cultural e esportiva, cabendo recurso ao
Conselho Superior;
Exercício de fiscalização e o controle do cumprimento de suas decisões;
Apreciar e deliberar sobre outras matérias referentes à Ensino, Pesquisa e
Extensão;
Elaborar, aprovar e reformar seu próprio regimento;
Apreciar e deliberar, ad referendum ao Conselho Superior, áreas estratégicas da
pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica.
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão constitui-se das seguintes Câmaras:

I. Câmara de Ensino;
II.Câmara de Extensão;
III. Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.
As Câmaras são órgãos colegiados da estrutura do Conselho, responsáveis pela
análise e estudos de matérias relacionadas com a sua área acadêmica, cuja conformação
será definida em regulamento próprio.
A Câmara de Ensino possui como atribuições:
I.
II.
III.

Acompanhar as ações previstas no plano de desenvolvimento institucional, nos
planos de ação e em projetos e programas vinculados ao ensino;
Analisar e emitir parecer sobre as propostas encaminhadas pela Pró-Reitoria de
Ensino;
Apreciar e aprovar os relatórios das atividades desenvolvidas;
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IV.

Subsidiar a Pró-Reitoria de Ensino no tocante às políticas de sua área de atuação.
A Câmara de Extensão possui como atribuições:

I.

Acompanhar as ações previstas no plano de desenvolvimento institucional, nos
planos de ação e em projetos e programas vinculados à extensão;
II. Avaliar e aprovar os planos de trabalho e relatórios dos projetos de extensão,
quando couber;
III. Estabelecer critérios para expedição de editais para financiamento de projetos de
extensão com recursos do Instituto Federal da Bahia;
IV. Opinar sobre os pedidos de convênios e parcerias nacionais e internacionais
atinentes às dimensões de extensão, analisando a conveniência e as
oportunidades desses acordos no desenvolvimento acadêmico do Instituto
Federal da Bahia;
V. Subsidiar a Pró-Reitoria de Extensão no tocante às políticas de sua área de
atuação.
A Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação possui como atribuições:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Acompanhar as ações previstas no plano de desenvolvimento institucional, nos
planos de ação e em projetos e programas vinculados à pesquisa, pós-graduação
e inovação;
Apreciar e propor ações de políticas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e
inovação do Instituto Federal da Bahia;
Contribuir para a definição das estratégias de atuação em pesquisa, pósgraduação, desenvolvimento tecnológico e inovação do Instituto Federal da
Bahia;
Propor ações incentivo à cultura e à difusão da ciência, pesquisa e do
desenvolvimento tecnológico de inovação;
Propor ações visando à cooperação científica e tecnológica entre o Instituto
Federal da Bahia, a iniciativa privada e demais instituições;
Reconhecer o mérito de ações de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e
inovação desenvolvidas no Instituto Federal da Bahia e propor iniciativas para
premiar tais ações;
Apreciar e propor políticas de pós-graduação no Instituto Federal da Bahia,
visando à oferta e qualificação;
Subsidiar a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação no tocante às políticas de sua
área de atuação.
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão reunir-se-á ordinariamente a cada

três meses e, extraordinariamente, quando convocado pelo presidente ou por iniciativa
de seus membros, requerida por um terço deles.
O mandato dos Conselheiros representantes dos docentes, dos técnicoadministrativos e seus respectivos suplentes é de dois anos, sendo permitida uma
recondução.
Os representantes docentes e técnico-administrativos serão eleitos pelos seus
pares, em pleito direto, podendo ser eleitos somente os docentes e técnicoIFBA – Plano de Desenvolvimento Institucional

94

administrativos do quadro permanente, com experiência mínima de um ano na
Instituição.
Os representantes discentes e seus respectivos suplentes terão mandato de um
ano e serão eleitos pelos seus pares, em pleito direto, sendo permitida uma recondução.
As normas de funcionamento do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
constarão de Regulamento próprio, aprovado pelo Conselho Superior do IFBA.
O Conselho de Câmpus, órgão propositivo e consultivo que tem a finalidade de
colaborar para o aperfeiçoamento do processo educativo e de zelar pela correta
execução das políticas do Instituto Federal da Bahia em cada Câmpus, integrado por
membros titulares e suplentes, designados por Portaria do(a) Reitor(a), tem a seguinte
composição:
I. Diretor(a) Geral do Câmpus;
II. Diretores(as), Chefes ou Coordenadores(as) dos órgãos que congregam as Áreas
de Conhecimento Acadêmicas do Câmpus, no limite de 1/5 do Conselho;
III. Dois representantes do corpo docente, em efetivo exercício, eleitos por seus
pares;
IV. Dois representantes do corpo técnico-administrativo, em efetivo exercício,
eleitos por seus pares;
V. Dois representantes do corpo discente, com matrícula regular ativa, eleitos por
seus pares e de modalidades de ensino diferentes;
VI. Um representante dos egressos, que não seja servidor(a) do IFBA, indicado pela
entidade de classe que os represente no município ou eleito por seus pares em
reunião ordinária convocada pela Direção Geral do Câmpus especificamente
para este fim;
VII.
Um representante dos pais de estudantes, que não seja servidor(a) do
IFBA, eleito por seus pares, em reunião ordinária convocada pela Direção Geral
do Câmpus especificamente para este fim;
VIII.
Representantes de instituições econômicas e da sociedade civil do
município ou região na qual se encontra o Câmpus, no limite de 1/5 do
Conselho.
A composição do Conselho de Câmpus de que trata o caput poderá ser
modificada pelo regimento interno do Câmpus, a ser elaborado de acordo com o
parágrafo único do Artigo 22 do regimento em vigor.
A composição do Conselho do Câmpus deverá garantir a representação paritária
dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica - discentes, docentes e técnicos
administrativos.
O Conselho Superior, através do regimento em vigor, delega ao Conselho de
Câmpus as seguintes atribuições:
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I. Subsidiar o Diretor(a) Geral do Câmpus com informações da comunidade,
relativas a assuntos de caráter administrativo, de ensino, de pesquisa e de
extensão;
II. Assessorar a Direção Geral do Câmpus na divulgação das atividades da
Instituição junto à sociedade;
III. Apreciar sobre as diretrizes e metas do Câmpus e zelar pela execução de sua
política educacional;
IV. Apreciar sobre o calendário acadêmico de referência do Câmpus;
V. Apreciar, em primeira instância, sobre a abertura de novos cursos ou suspensão
dos existentes;
VI. Apreciar, nos termos da legislação em vigor e em primeira instância, sobre
mudanças no regime de trabalho docente;
VII.
Apreciar e propor questões sobre temas importantes para o
desenvolvimento administrativo e acadêmico do IFBA;
VIII.
Apreciar sobre questões submetidas a sua apreciação.
O Conselho de Câmpus se reunirá ordinariamente a cada 30 dias ou
extraordinariamente por convocação do(a) Diretor(a) Geral do Câmpus ou de 1/3 dos
seus membros efetivos.
O Comitê de Tecnologia da Informação, integrante da administração geral da
Instituição, tem funções normativas, consultivas e propositivas que visam auxiliar o(a)
Reitor(a) na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação.
Compete ao Comitê de Tecnologia da Informação:
I.
II.

III.
IV.

Estabelecer a política e as diretrizes de Tecnologia da Informação para a
melhoria contínua da gestão, em alinhamento à missão, às estratégias e às metas
da Instituição;
Propor o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e o Plano
Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), observadas as diretrizes
estabelecidas na política de Tecnologia da Informação definidas pelo governo
federal, respeitadas as peculiaridades técnicas e funcionais do IFBA;
Analisar, supervisionar e priorizar, em conformidade com as políticas do IFBA e
de seu PDTI, o planejamento anual de aquisições, contratações e serviços de
Tecnologia da Informação e Comunicação;
Estabelecer estratégias e diretrizes relacionadas à gestão dos recursos da
Tecnologia da Informação, promover a sua implementação e zelar pelo seu
cumprimento.
O Comitê Gestor de Segurança da Informação é um órgão colegiado, parte

integrante da estrutura do Comitê de Tecnologia da Informação, responsável pela
Política de Segurança da Informação e Comunicação da Instituição.
5.3

Órgãos de apoio às atividades acadêmicas.
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(informações ainda não localizadas)
6. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
6.1

Corpo Discente

O exercício da formação do ser humano no IFBA é feito com forte preocupação
social, especialmente com os membros do corpo discente que têm vulnerabilidade
econômica de se manterem no Instituto. Ao mesmo tempo, muitos alunos,
independentemente de sua capacidade econômica, têm dificuldades de acompanhar seus
respectivos cursos por variadas razões, mesmo tendo sido aprovados em processos
seletivos em boas colocações. Desta forma, faz o Instituto a pensar e desenvolver
programas tanto de apoio financeiro, via bolsas, como de apoio pedagógico.
Assim, o IFBA oferece também apoio psicológico, requerido em variadas
situações, tanto por questões de saúde como por dificuldades de aprendizagem e
vulnerabilidade social. Além disso, o acompanhamento dos egressos é importante não
apenas pelas demandas de educação continuada como pela possibilidade de os exalunos fornecerem importantes informações sobre a adequação da formação gerada no
âmbito do Instituto.
6.2

Programa de apoio Pedagógico e Financeiro

Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e
tecnológico, com melhoria da qualidade.
Ampliação do recurso financeiro da Política de Assistência Estudantil
Aumento do quantitativo de bolsas com o objetivo de suprir as necessidades
básicas do educando, proporcionando condições para sua permanência e melhor
desempenho na escola. Especificamente, esta ação está ligada ao pagamento de material
escolar, despesas com transporte, moradia, bolsa de incentivo profissional (PINA)
dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja
pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho do aluno na escola.
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6.3

Política de Assistência Estudantil

O IFBA através da sua missão em promover a formação do cidadão históricocrítico oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada,
ciente de sua função social verificou-se a necessidade de criar mecanismos que
garantam a “proteção integral” prevista nas legislações educacionais bem como no
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Diante dessa demanda a Política de Assistência Estudantil é um arcabouço de
princípios e diretrizes que orientam a elaboração e implantação de ações que garantam o
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.
A partir disso pensou-se a estrutura da Política de Assistência Estudantil através
dos seguintes programas:










Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes;
Programa de Educação para Diversidade;
Programa de Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidades Educativas
Específicas;
Programa de Assistência à Saúde;
Programa de Acompanhamento Psicológico;
Programa de Acompanhamento Pedagógico;
Programa de Incentivo à Educação Física e Lazer;
Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural;
Programa de Incentivo à Formação de Cidadania
Tabela 35 Programas da Política de Assistência Estudantil

Quantitativo de alunos
atendidos por programa/2013

Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes
Programa de Educação para Diversidade
Programa de Apoio a Pessoas com Necessidades Educativas Específicas
Programa de Assistência à Saúde
Programa de Acompanhamento Psicológico
Programa de Acompanhamento Pedagógico
Programa de Incentivo à Educação Física e Lazer
Programa de Incentivo à Educação Artística e Lazer
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Programa de Incentivo à formação de Cidadania

Tabela 36 Programas da Política de
Assistência Estudantil
Programa de Assistência e Apoio
aos Estudantes
Programa de Educação para
Diversidade

2014

2015

2016

2017

2018

Programa de Apoio a Pessoas com
Necessidades Educativas
Específicas
Programa de Assistência à Saúde
Programa de Acompanhamento
Psicológico
Programa de Acompanhamento
Pedagógico
Programa de Incentivo à
Educação Física e Lazer
Programa de Incentivo à
Educação Artística e Lazer
Programa de Incentivo à
formação de Cidadania

Tabela 37 Modalidades do PAEE

Quantitativo de alunos atendidos/2013

Bolsa de Estudo
Bolsa Pina
Bolsa Alimentação
Aux. Moradia
Aux. Transporte Municipal
Aux. Transporte Inter
Aux. Cópia e impressão
Aux. Aquisição e Viagens
Outros

Tabela 38 Modalidades do PAEE

2014

2015

2016

Bolsa de Estudo
Bolsa Pina
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Bolsa Alimentação
Aux. Moradia
Aux. Transporte Municipal
Aux. Transporte Inter
Aux. Cópia e impressão
Aux. Aquisição e Viagens
Outros

6.4

Estímulos à permanência (programa de nivelamento, atendimento
psicopedagógico)

O IFBA desenvolve ações afirmativas para a permanência dos alunos. Entre
essas ações destacam-se as de caráter mais pedagógico, avaliação global por meio de
conselho de classe, serviço de orientação educacional para acompanhamento das
dificuldades e desempenho dos alunos da Educação Básica. Assim como a Política de
Assistência Estudantil.
Organização estudantil (espaço para participação e convivência estudantil)
No IFBA existem agremiações estudantis, divididas na seguinte forma:
1. Grêmio Estudantil: (Grêmio Livre Estudantil Charles Chaplin): espaço para
participação e convivência dos estudantes do ensino médio, técnico e EJA;
2. Centros Acadêmicos (CA’s): espaço para participação e convivência dos
estudantes do ensino superior.
6.5

Acompanhamento dos egressos

Desenvolver uma sistemática de acompanhamento de egressos, através do
estabelecimento de políticas a serem implantadas em todos os Campi, com os seguintes
objetivos:






Criar e disseminar a cultura do acompanhamento de egresso junto ao aluno;
Realizar pesquisa qualitativa da laboralidade, por amostragem simples;
Incentivar a participação do egresso em curso de educação continuada;
Dar subsídios a avaliação dos currículos, programas e conteúdos desenvolvidos
pela escola, objetivando a elevação da qualidade do ensino e da sintonia entre a
escola e a comunidade;
Cadastrar os egressos do IFBA, mantendo dados atualizados, a fim de
disponibilizar informações atualizadas aos ex-alunos, objetivando informá-los
sobre eventos, cursos e oportunidades oferecidas pela instituição;
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6.6

Promover encontros periódicos objetivando a coleta de informações que
propiciem subsídios para a avaliação e adequação dos currículos dos cursos por
meio de informações obtidas por ex-alunos;
Avaliação da eficácia dos cursos quanta a inserção e permanência dos egressos
no mercado de trabalho.
Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades Especiais

A Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 garante que “a educação é
direito de todos e dever do Estado e da família”. Devendo visar “pleno desenvolvimento
da pessoa” (art. 205) e a “igualdade de condição de acesso e permanência na escola” (art
206, Inc. I), ainda o “dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de acesso e permanência na escola” (art. 208 V). Fávero (2007) testifica que
uma das preocupações na área jurídica é a aplicação do principio da igualdade para se
alcançar justiça. Ainda que o direito a educação seja garantido por lei a todos, no real
cenário da educação brasileira percebemos a exclusão da diversidade. Nesse sentido,
transformar a escola segregacionista, a qual deixa de fora os alunos que não
correspondem a determinados critérios, torna-se uma tarefa complexa (MACEDO,
(2001 b) apud AMARO e MACEDO 2005). Freitas (2006) postula que ascensão à
inclusão na educação enceta-se no âmbito político na década de 90, através dos acordos
internacionais, os quais amparam os movimentos brasileiros de uma escola voltada à
diversidade. A conferência Mundial de Jontiem na Tailândia 1990, foi o primeiro evento
Internacional que esteve discutindo a “educação para todos”, apresentou como objetivo
promover oportunidades de uma educação duradoura. Assim, assegurar uma escola que
inclua em suas atividades, currículos, serviços que efetivamente correspondem às
necessidades de seus alunos. Em um segundo momento é retomado a discussão na
Conferência Mundial de Educação Especial em Salamanca, Espanha, em junho de 1994,
resultando na Declaração de Salamanca, um documento norteador de uma nova
educação inclusiva. Passou a incluir além das crianças com deficiências, aquelas que
estão vivenciando dificuldades temporárias ou permanentes na escola (BEYER, 2006).
A partir desse novo olhar sobre a educação de pessoas com necessidades
especiais a SETEC/MEC (Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica) em
parceria com SEESP 6 (Secretaria de Educação Especial) criaram o projeto TEC NEP.
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O objetivo do projeto é desenvolver políticas públicas sobre as ações que criem
condições de acesso, permanência e saída com sucesso de alunos com necessidades
educacionais especiais em cursos de formação inicial e continuada, técnico e
tecnológico na Rede Federal de Educação Tecnológica, incluindo cursos que habilitem
ou reabilitem esses educandos às atividades laborais permitindo acesso ao mundo
produtivo e a sua independência financeira. Essas ações contam estrategicamente com a
implantação de núcleos de apoio em todas as IFs (Instituições Federais de Educação
Tecnológica), denominados de NAPNE / Núcleo de Apoio aos Alunos com
Necessidades Educacionais Especiais.
6.7

O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais
Específicas – NAPNE tem como metas:







Promover a inclusão e a permanência de Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas – PNEEs na Instituição e no mundo do trabalho;
Identificar o público-alvo potencial na região de entorno do Câmpus;
Sensibilizar a comunidade escolar para a convivência com a diversidade;
Estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas, associações,
cooperativas, ONGs, órgãos representativos de PNEEs e de atendimento às
pessoas com necessidades educacionais específicas;
Fomentar a sustentabilidade do processo inclusivo, mediante aprendizagem
cooperativa em sala de aula e a constituição de redes de apoio.

6.7.1 Atividades







Promover ações de sensibilização da comunidade escolar quanto às ações de
inclusão social;
Levantar a demanda de necessidades das PNEEs, mediante a criação de sistemas
de informação, da promoção de pesquisas na comunidade e do estabelecimento
de uma interface com os órgãos governamentais responsáveis pelo Censo
Escolar e pelo Censo Demográfico, para atender a todas as variáveis implícitas à
qualidade do processo formativo desses alunos;
Contribuir para a adequação dos Projetos Político Pedagógicos de modo a
contemplar a educação inclusiva, oferecendo informações atualizadas à Direção
de Ensino, bem como aos demais gestores do Câmpus;
Articular os diversos setores da instituição nas atividades relativas à inclusão,
dando a conhecer as ações prioritárias;
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Estabelecer contato com instituições ou organizações que atendam alunos com
necessidades educacionais específicas, com vistas a desenvolver trabalhos em
conjunto;
Firmar parcerias com órgãos públicos e instituições que desenvolvem atividades
de inclusão e de atendimento a pessoas com necessidades educacionais
específicas;
Divulgar as ações do TEC NEP / NAPNE para a comunidade em geral;
Representar o NAPNE nas ocasiões em que se fizer necessário;
Zelar pelo bom andamento dos trabalhos;
Coordenar as reuniões do NAPNE.









Subsidiar o Coordenador do NAPNE nas atividades do Núcleo;
Elaborar propostas e projetos;
Propor adaptações que garantam o acesso e a permanência dos discentes com
Necessidades Educacionais Específicas no Câmpus;
Participar do planejamento, execução e avaliação das ações do NAPNE;
Elaborar cursos de capacitação aplicada ao NAPNE;
Sistematizar as atividades propostas pela comunidade educativa para
atendimento das PNEEs;
Elaborar instrumentos de avaliação que sejam abrangentes e criteriosos e através
dos quais seja possível identificar claramente as habilidades e competências
desenvolvidas pelo aluno(a).
Assessorar os docentes nas atividades didático e pedagógicas de atendimento às
PNEEs.
Elaborar o material didático pedagógico a ser utilizado, em consonância com as
necessidades específicas de cada grupo de alunos (as);
Disponibilizar materiais para atender as Necessidades Educacionais Específicas
dos alunos (a);









Tabela 39 Deficiência/ Necessidades
Específicas

Alunos novos 2013

Atendidos 2013

Deficiência Auditiva
Deficiência Visual
Deficiência Física
Deficiência Intelectual
TDAH
Autismo
Dificuldades de Aprendizagem

Tabela 40 Deficiência/
Necessidades
Específicas

Alunos novos
2014

Alunos novos
2015

Alunos novos
2016
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Deficiência Auditiva
Deficiência Visual
Deficiência Física
Deficiência Intelectual
TDAH
Autismo
Dificuldades de
Aprendizagem

Tabela 41 Deficiência/
Necessidades
Específicas
Deficiência
Auditiva
Deficiência
Visual
Deficiência
Física
Deficiência
Intelectual
TDAH
Autismo
Dificuldades de
Aprendizagem

Atendimento
2014

Atendimento
2015

Atendimento
2016

Atendimento
2017

Atendimento
2018

7. INFRAESTRUTURA
7.1

Infraestrutura física

Nesta parte será detalhada a infraestrutura física e acadêmica do IFBA, bem
como as ferramentas de promoção e acessibilidade e de atendimento diferenciado a
pessoas com deficiência (Decreto 5296/*04 e Decreto 5773/06). Por fim, é apresentado
o cronograma de expansão da infra-estrutura para o período de vigência deste PDI.
7.2

Biblioteca

7.2.1 Quantificar acervo por área de conhecimento
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Tabela 42 - Projeção do Número do Acervo Bibliográfico (Títulos,
Exemplares e Periódicos), IFBA – 2014-2018
Modalidade

Ano

Campus/
Reitoria

2014

2015

2016

Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira

de

Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Títulos

Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória

da

Conquista
Reitoria
Total
Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira

de

Santana
Exemplares

Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
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Modalidade

Ano

Campus/
Reitoria

2014

2015

2016

Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória

da

Conquista
Reitoria
Total
Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira

de

Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Periódicos

Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória

da

Conquista
Reitoria
Total
Fonte: (obrigatória)
Nota: (se necessário)

7.2.2 Espaço físico para estudo
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Tabela 43 - Projeção do Número de Espaços físicos para Estudo (Salas,
Gabinetes), IFBA – 2014-2018
Modalidade

Ano

Campus/
Reitoria

2014

2015

2016

Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira

de

Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Salas

Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória

da

Conquista
Reitoria
Total
Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira

de

Santana
Gabinetes

Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
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Ano

Campus/

Modalidade

Reitoria

2014

2015

2016

2017

2018

Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória

da

Conquista
Reitoria
Total
Fonte: (obrigatória)
Nota: (se necessário)

7.2.3 Horário de funcionamento

Cada Campus deve especificar o horário de funcionamento de suas bibliotecas.

7.2.4 Pessoal técnico-administrativo

Tabela 44 - Projeção do pessoal técnico-administrativo da biblioteca
(Títulos, Exemplares e Periódicos), IFBA – 2014-2018
Modalidade

Ano

Campus/
Reitoria

2014

2015

2016

Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Assistente em

Feira

de

Administração Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
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Ano

Campus/

Modalidade

Reitoria

2014

2015

2016

Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória

da

Conquista
Reitoria
Total
Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira

de

Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Bibliotecário

Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória

da

Conquista
Reitoria
Total
Auxiliar

de Barreiras
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Ano

Campus/

Modalidade

Reitoria

Biblioteca

2014

2015

2016

2017

2018

Camaçari
Eunápolis
Feira

de

Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória

da

Conquista
Reitoria
Total
Fonte: (obrigatória)
Nota: (se necessário)

7.3

Espaços Físicos

Tabela 45 - Projeção de Infraestrutura Física, IFBA – 2014-2018
Modalidade

Ano

Campus/
Reitoria

2014

2015

2016

Barreiras
Sala de Aula
(quantitativo)

Camaçari
Eunápolis
Feira de Santana
Ilhéus
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Modalidade

Ano

Campus/
Reitoria

2014

2015

2016

Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória

da

Conquista
Total
Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira de Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Laboratório
(quantitativo)

Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória

da

Conquista
Total
Oficina

Barreiras
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Modalidade
(quantitativo)

Ano

Campus/
Reitoria

2014

2015

2016

Camaçari
Eunápolis
Feira de Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória

da

Conquista
Total
Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira de Santana
Ilhéus
Biblioteca
(quantitativo)

Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
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Ano

Campus/

Modalidade

Reitoria

2014

2015

2016

Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória

da

Conquista
Total
Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira de Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Sala de Docentes
(quantitativo)

Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória

da

Conquista
Total
Estrutura

Barreiras

Administrativa

Camaçari

(quantitativo)

Eunápolis
IFBA – Plano de Desenvolvimento Institucional

2017

2018

113

Ano

Campus/

Modalidade

Reitoria

2014

2015

2016

2017

2018

Feira de Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória

da

Conquista
Reitoria
Total
Fonte: (obrigatória)
Nota: (se necessário)

7.4

Recursos tecnológicos e de áudio visual

Tabela 46 - Projeção do Número de Recursos TIC (Computadores de
Mesa), IFBA – 2014-2018
Campus/Reitoria

Total de computadores de mesa
2014

2015

2016

2017

Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira de Santana
Ilhéus
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Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória da Conquista
Reitoria
Total
Fonte: (obrigatória)
Nota: (se necessário)

Tabela 47 - Projeção do Número de Recursos TIC (Notebooks), IFBA –
2014-2018
Campus/Reitoria

Total de notebooks
2014

2015

2016

2017

Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira de Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
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Vitória da Conquista
Reitoria
Total
Fonte: (obrigatória)
Nota: (se necessário)

Tabela 48 - Projeção do Número de Recursos TIC (Servidor de Rede Físico
e Virtual), IFBA – 2014-2018
Campus/Reitoria

Total de Servidores de Rede Físico e Virtual
2014

2015

2016

2017

2018

Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira de Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória da Conquista
Reitoria
Total
Fonte: (obrigatória)
Nota: (se necessário)

Tabela 49 - Projeção do Número de Recursos TIC (Sala de Videoconferência),
IFBA – 2014-2018
Campus/Reitoria

Total de salas de videoconferência
2014

2015

2016

2017
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Barreiras
Camaçari
Eunápolis
Feira de Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória da Conquista
Reitoria
Total
Fonte: (obrigatória)
Nota: (se necessário)

Tabela 50 - Projeção do Número de Recursos TIC, Campus A ou Reitoria –
2014-2018
Ano

Recurso

2014

2015

2016

2017

2018

Computador de mesa
Notebook
Servidor de Rede físico e virtual
Salas de videoconferência
Fonte: (obrigatória)
Nota: (se necessário)

7.5

Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a
portadores de necessidades especiais.
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Diante desse contexto, transformar o IFBA numa Escola Inclusiva requer o
entendimento que a inclusão significa a transformação do sistema educacional, de forma
a organizar os recursos necessários para alcançar os objetivos e as metas para uma
educação de qualidade para todos. Compreendida enquanto movimento de
transformação, a inclusão é um processo que se fundamenta em três fatores: o primeiro
é a presença do aluno na escola enquanto sujeito de direito, estar na escola, junto aos
demais colegas da sua faixa etária e na sua comunidade; o segundo é a participação, o
relacionamento livre de preconceito e discriminação, em ambiente acessível para que
realmente todos participem das atividades escolares, com um currículo aberto e flexível;
o terceiro fator é a construção de conhecimentos, que significa o aluno estar na escola,
participando, aprendendo e se desenvolvendo. Portanto, este Instituto tem como
principal desafio garantir a todos a igualdade de direitos, tratando-os de acordo com as
diferenças que possuem.
Assim sendo, para implementar a política de educação inclusiva adotada no
Brasil e por este Instituto, as Unidades do IFBA deverão ser dotadas de infraestrutura
necessária ao atendimento às pessoas com necessidades específicas, conforme
orientação da Resolução n.º 04/2009 do Conselho Nacional de Educação.
7.6

Cronograma de expansão da infraestrutura para o período de vigência do
PDI

Em construção
8. AVALIAÇÃO

E

ACOMPANHAMENTO

DO

DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL
A avaliação Institucional visa tornar-se um instrumento para o aprimoramento
da gestão, através do conhecimento das potencialidades, e dificuldades institucionais,
subvencionando as tomadas de decisões, buscando o desenvolvimento organizacional.
Com a instituição do SINAES e percebendo essa importância em 2004 o antigo
CEFET, inicia o processo de Avaliação Institucional através da constituição de uma
comissão para estudar os documentos legais e elaborar os instrumentos de avaliação.
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Em 2005 é elaborada a avaliação global e dos aspectos didático-pedagógicos de todas as
modalidades de ensino em todos os campi, abrangendo as dimensões estabelecidas na
Lei nº. 10.861/2004; em 2006, com a avaliação dos aspectos didático-pedagógicos da
educação superior; no biênio 2007-2008, de modo similar à realizada em 2005 e, em
2009, com a análise das graduações oferecidas pelo Instituto.
O SINAES foi instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 e
fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação
superior, a orientação da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional,
da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos seus
compromissos e responsabilidades sociais.
Os princípios fundamentais do SINAES são: Responsabilidade social com a
qualidade da educação superior; Reconhecimento da diversidade do sistema; Respeito à
identidade, à missão e a história das instituições; Globalidade da avaliação.
O SINAES integra modalidades principais de instrumentos de avaliação, em
diferentes momentos. Iniciando pela autoavaliação, a qual é coordenada pela Comissão
Própria de Avaliação de cada IES. Avaliação-externa, realizada por comissões externas
designadas pelo INEP. Avaliação dos Cursos de Graduação, por meio de visitas in loco
de comissões externas. Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE), que se
aplica aos estudantes do primeiro e do último ano do curso.
8.1

Metodologia e dimensões de avaliação.

A autoavaliação do IFBA é realizada através retrospectiva crítica, configurando
um diagnóstico para explicitação dos vários propósitos institucionais e assim realizar
uma avaliação, através de uma abordagem qualitativa e quantitativa, que proporcione a
melhoria e o fortalecimento institucional (Plano de autoavaliação institucional, 2005).
O Plano de autoavaliação institucional apresenta como foco as seguintes dimensões:
I.
II.
III.

A missão e o plano de desenvolvimento institucional;
A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas
formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à
produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;
A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se
refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento
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IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural;
A comunicação com a sociedade;
As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas
condições de trabalho;
Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação
com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária
nos processos decisórios;
Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca,
recursos de informação e comunicação;
Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da
auto-avaliação institucional;
Políticas de atendimento aos estudantes;
Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade
dos compromissos na oferta da educação superior.
A avaliação Institucional compreende dois momentos importantes. A avaliação

global, a qual ocorre a cada três anos que tem por objetivo avaliar todos os aspectos
institucionais, em todos os campi, através da participação de todos os seguimentos
internos da instituição e da comunidade externa. Já a avaliação dos aspectos didáticospedagógicos, com periodicidade semestral ou anual, com a participação de discentes e
docentes (Relatório de autoavalição institucional 2007-2009).
8.2

Comissão Própria de Avaliação (CPA)

O SINAES estabelece que a Comissão Própria de Avaliação (CPA), órgão
colegiado formado por todos os segmentos da comunidade acadêmica e de
representantes da sociedade civil organizada, vedada a composição que privilegie a
maioria absoluta de um dos segmentos, tem por atribuições a condução dos processos
de avaliação internos da Instituição, a sistematização e a prestação de informações
solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), consideradas as diretrizes, critérios e estratégias emanadas da Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). A Lei estabelece, ainda,
como diretriz que a CPA terá atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos
colegiados existentes na instituição.
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Para colaborar na condução da autoavaliação institucional em cada Campus,
foram criadas as Comissões Setoriais de Avaliação (CSA) que desenvolvem as
atividades juntamente com a CPA.
Na perspectiva de atender as necessidades de regulação do Estado e
institucionalizar uma prática sistemática de avaliação, a CPA realiza periodicamente a
autoavaliação institucional (global e dos aspectos didático-pedagógicos), de acordo com
o SINAES, articulando regulação e avaliação educativa, possibilitando a participação
dos segmentos da comunidade interna – alunos, docentes e técnicos – e da comunidade
externa – pesquisa junto aos egressos e empresas.
A CPA, por compreender que a melhor forma de se autoavaliar é através de uma
avaliação participativa e global, decidiu envolver na sua análise todos os níveis e
modalidades de ensino e não somente da Educação Superior. Assim, podem participar
do processo avaliativo todos os Campi e alunos regularmente matriculados.
9. ASPECTOS FINACEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

O Instituto Federal da Bahia – IFBA, por ser uma autarquia federal, ligada ao
ministério da Educação tem seus recursos garantidos pelo governo federal provenientes
do tesouro nacional. Esses Recursos são descentralizados todos os anos para os
institutos de forma que possam executar e garantir a realização dos programas de
governo estabelecidos pelo PPA, porém esses recursos apesar de ser em sua maioria do
Tesouro Nacional têm demonstrado serem insuficientes para garantir a execução de
todos os projetos, sendo necessária a busca incessante por complementação no
Ministério através das emendas, recursos próprios, convênios e plano de expansão
visando à sustentabilidade financeira da instituição.
A vinculação do PDI do IFBA com o Plano Plurianual (PPA) do Governo
Federal se dá através dos Programas e Ações de Governo, cujo demonstrativo da
Execução dos Programas de Governo no exercício de 2012 sob a responsabilidade do
IFBA é apresentado no quadro Detalhamento das Despesas.
O Planejamento Estratégico do IFBA define as políticas de Gestão e subsidia os
Gestores na construção do Planejamento Tático e Operacional, por meio do Plano de
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Metas e Ações definindo prioridades, objetivando assim, dentre outros escopos a
adequada alocação de recursos, ordenando o pleno equilíbrio entre receita e despesa e
cumprindo as metas físicas e financeiras estabelecidas na Proposta Orçamentária da
Instituição.
A metodologia de elaboração das metas para o IFBA é fundamentada nos
Objetivos Estratégicos indicados no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),
documento norteador desse planejamento, no Acordo de Metas do MEC, nos Programas
e Ações do Governo constantes da Lei Orçamentária (LOA) do IFBA, Plano
Pedagógico Institucional (PPI), Plano de Expansão, orçamento Matriz CONIF
disponibilizado à Reitoria, visando também, buscar outras fontes, que viabilizem o
alcance efetivo das metas programadas.
Cabe ressaltar que o IFBA continua mantendo os seus compromissos na
execução dos seus programas e ações, com as Políticas Públicas para a Educação
Profissional, tais como:
- a redução das desigualdades sociais, com a implantação das cotas nos
processos seletivos para alunos oriundos das Escolas Públicas e portadores de
necessidades especiais (PNE);
- a implantação dos programas de assistência ao educando (fornecimento de
alimentação, auxílios-fardamento, materiais didáticos, bolsas, utilização de interpretes
de libras e material didático específico para atendimento aos PNE e etc.);
- o comprometimento com uma escola pública de qualidade, investindo na
modernização de salas de aula e laboratórios, no aperfeiçoamento dos seus currículos e
na ampliação dos cursos ofertados em todos os níveis de ensino, investindo na
qualificação de docente e técnico - administrativo;
- os programas de extensão atendendo demandas internas e externas, com
convênio para pagamento de bolsas, cursos de formação continuada e programa de
acompanhamento de estágios na área de atuação dos cursos ofertados pela Instituição;
- a elaboração e acompanhamento dos Planos de Trabalho encaminhados ao
Ministério da Educação – MEC e ao Poder Legislativo visando à obtenção de novos
recursos para investimento na educação profissional e a busca pelas Emendas
Parlamentares;
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- o atendimento do Plano de Expansão do Instituto com novos Campi, abrange
municípios do estado da Bahia, promovendo educação profissional, integrando as ações
acadêmicas com as atividades produtivas locais, trazendo desenvolvimento econômico,
social e tecnológico na microrregião e seu entorno.
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Quadro 2 – Previsão Orçamentária
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

204.79

217.15

230.27

244.18

258.93

274.58

291.18

0.113,64

5.749,20

1.145,78

2.071,30

7.118,04

7.879,83

9.140,79

Custeio

3.750.

4.053.

4.383.

4.740.

5.129.

5.551.

6.010.

básico

553,16

815,09

095,62

738,14

304,88

597,88

681,93

Custeio

181.17

192.04

203.57

215.78

228.73

242.45

257.00

7.632,99

8.290,97

1.188,43

5.459,73

2.587,32

6.542,56

3.935,11

19.861

21.053

22.316

23.655

25.075

26.579

28.174

.927,49

.643,14

.861,73

.873,43

.225,84

.739,39

.523,75

Recursos a
Receber

Outros
Investimento
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