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APRESENTAÇÃO

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é o instrumento de planejamento e gestão que 

considera a identidade da Instituição de Ensino, no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à 

missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura 

organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou pretende desenvolver.

Na elaboração de um documento tão importante para a instituição, cabe explicitar o modo pelo 

qual o documento foi construído e a interferência que exercerá sobre a dinâmica da Instituição, 

tendo como pressuposto o atendimento ao conjunto de normas vigentes. A participação de 

todos é fundamental para a elaboração de um PDI que identifique e reflita as expectativas e 

projetos de toda a comunidade universitária para os próximos anos.

A metodologia de elaboração do presente PDI do Campus de Simões Filho, ocorreu em duas 

etapas distintas. A primeira fase constou da apresentação de um documento-base contendo 

todos os itens e informações básicas que deveriam constar do documento. Nessa etapa, a 

comissão local realizou diversas reuniões de forma que os servidores pudessem se sentir a 

vontade para contribuir com o que achassem importante para o enriquecimento do PDI. Durante 

a elaboração do documento local, se buscou a apresentação de dados atualizados, levando-se 

em consideração os cenários de ameaças, oportunidades, assim como o Termo de Acordo de 

Metas e Compromissos (TAMC) firmado entre o MEC e o IFBA. Almejou-se também a construção 

de um retrato da realidade local, tanto da instituição quanto da região de inserção da mesma, de 

forma a se poder construir o cenário mais real possível sendo que este pudesse alicerçar o 

planejamento de longo prazo que deve ser o PDI e que o mesmo pudesse ser o mais consistente 

possível a ponto de nortear as ações institucionais pelo período de cinco anos. Na segunda fase a 

comissão local apresentou uma prévia do documento deixando-o disponível no site do Campus

para que a comunidade pudesse analisá-lo e contribuir com novas sugestões para o texto 

existente. Ao final, a comissão local de posse das contribuições enviadas por email, concluiu o 

documento apresentando-o à Direção Geral e posterior publicação do mesmo e 

encaminhamento à Comissão Coordenadora Geral do PDI e Reitoria.
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1 PERFIL INSTITUCIONAL

1.1 Histórico

No início da década de 1980 é instalado no município de Simões Filho, no bairro de 

Pitanguinha, em uma fazenda, onde se encontra uma das nascentes do rio Ipitanga, (um dos 

principais abastecedores de água da região metropolitana) a Unidade do Centro de 

Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC), procedente de Salvador, mais precisamente do 

bairro de Monte Serrat.

Criado na década de 1970 pela Lei nº 6.344/76, o qual se firmou como importante centro de 

formação de Técnicos de Nível Superior, Tecnólogos. Naquela época, o Estado vivia um 

período de mudanças, reformas e desenvolvimento: crescimento das atividades industriais, 

principalmente o Centro Industrial de Aratu (CIA) e o Pólo Industrial de Camaçari. 

O CENTEC atuou por duas décadas formando profissionais em cursos de graduação 

tecnológica em manutenção elétrica e mecânica, processos petroquímicos, produção 

siderúrgica, telecomunicações e administração hoteleira. Durante esse período, firmou-se 

como Instituição modelo pela qualidade de ensino, como também, pelas excelentes 

instalações físicas de salas de aula e laboratórios, muitas vezes, reconhecida e requisitada 

pelas indústrias para serviços de ensaios e análises químicas. 

Em 1993, por força da Lei nº 8.711, de 28 de setembro de 1993, o CENTEC e a Escola Técnica 

Federal da Bahia (ETFBA) fundiram-se para formar o Centro Federal de Educação Tecnológica 

da Bahia (CEFET-BA). A Unidade de Simões Filho passou funcionar como extensão da então 

Sede, situada no bairro do Barbalho, em Salvador, sendo chamada de Centro de 

Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos (CTDRH).

Somente em 2006, incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo 

Federal, através das políticas definidas para a expansão da Educação Profissional no País, 

focada na necessidade de desenvolvimento socioeconômico e cuja concretização somente 

seria possível pela profissionalização em massa, é que a Unidade de Simões Filho tomou 

impulso, diante da sua inclusão no rol das unidades do Plano de Expansão I, pré-definidas 
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para o Estado da Bahia, juntamente com as novas Unidades de Camaçari, Santo Amaro e 

Porto Seguro. 

Com a transformação do CEFET-BA, em 2008, em Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (IFBA), a Unidade de Simões Filho foi transformada em Campus, através 

da Lei nº 11.892/2008, ganhando autonomia administrativa e financeira. Desde então, o

Campus encontra-se em fase de transição com a proposta de ofertar cursos de nível superior 

e Educação de Jovens e Adultos (EJA), devido ao novo formato do IFBA com status de 

universidade A importância estratégica deste Campus para a região é de fundamental 

relevância por oferecer suporte de recursos humanos com capacidade técnica reconhecida 

para a área industrial que se faz cada vez mais presente nos municípios da Região 

Metropolitana de Salvador (RMS). 

Ao herdar as instalações do antigo CENTEC, o Campus de Simões Filho se destaca dos demais 

pela grande disponibilidade de espaço físico, o que lhe confere um potencial de crescimento, 

limitado, obviamente, pela disponibilidade de recursos financeiros e humanos. Portanto, 

como ponto forte, pode-se destacar esta potencialidade de expansão da Instituição, porém 

condicionada a um tratamento diferenciado por parte do MEC com o objetivo de 

aproveitamento das potencialidades locais. 

Além da infraestrutura, o Campus conta com um quadro de pessoal técnico e docente que se 

compromete com os objetivos institucionais e proporciona à comunidade local um ensino 

profissional gratuito e de qualidade. No quadro de pessoal técnico estão presentes 

profissionais de administração, bibliotecários, técnicos de laboratórios e audiovisual, 

comunicação, serviço social, pedagogia, psicologia, transporte, saúde, enfim um elenco de 

profissionais atuando dentro de uma estrutura singular na região com capacidade de 

oferecer o suporte necessário ao desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

O corpo docente é composto de profissionais das áreas das ciências naturais, ciências 

humanas, linguagem, matemática, desenho e áreas técnicas relacionadas com os cursos de 

Mecânica, Metalurgia, Eletroeletrônica e Petróleo e Gás. Como reflexo da política de 

expansão e fortalecimento das instituições de ensino profissionalizante, num prazo de dois 
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anos, pretende-se ampliar o quadro de mestres e doutores por conta da participação de 

alguns professores em programas de Capacitação Profissional.

O quantitativo de docentes por titulação, tomando-se como base o ano de 2009, registra

apenas cinco docentes somente com graduação o que corresponde a um percentual de 

11,4% do total dos docentes do Campus. Enquanto 88,6% do total desse quadro possuem

títulos de pós-graduação, assim distribuídos: docentes com especialização são 19, 

correspondendo a 43,2% do total; docentes com mestrado são 13, representando 29,5%;

docentes com doutorado são sete, equivalendo a 15,9% do total de professores. 

1.2 Inserção Regional

O município de Simões Filho, antigo distrito de Água Comprida, tem sua história marcada 

pela herança colonialista portuguesa. Sua história se inicia com o cultivo da cana-de-açúcar 

que perdurou entre os séculos XVI e XVII. Posteriormente, com a devastação das matas, 

apareceram os Engenhos de Bois de Moenda. O local onde atualmente é o centro urbano 

era ocupado pela Usina de Engenho Novo. A emancipação do distrito de Água Comprida se 

deu através de esforços de um grupo de moradores que, por volta de 1960 se reuniram,

liderados pelo Sr. Walter José Tolentino Álvares, para tratar dos problemas comunitários.

Antes pertencente ao município de Salvador, o distrito foi emancipado em 07 de novembro 

de 1961, através da Lei Estadual nº 1538, passando a ser denominado de Simões Filho, em 

homenagem ao jornalista Ernesto Simões Filho que havia exercido os mandatos de 

Deputado Estadual e Federal, Ministro da Aviação e da Educação, além de ter sido candidato 

a Governador da Bahia e Senador da República.

A região viveu o grande ciclo da produção açucareira nos séculos XVI e XVII, sendo esta sua 

primeira contribuição à vida socioeconômica do Estado. Hoje, integrado à RMS, Simões Filho 

ampliou sua participação na vida econômica e social da Bahia, tornando-se um dos seus mais 

atraentes pólos de investimentos. Situado geograficamente a uma altitude de 52 metros do 

nível do mar, o município fica há 22 Km da capital do Estado numa área de 192,163 Km2, que

corresponde a quase 4% da área da RMS. A região possui um relevo de baixada litorânea, 
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planícies marinhas e fluviomarinhas com tabuleiros pré-litorâneos. De acordo com a 

Superintendência de Estudos Econômicos (SEI), a cidade possui uma geologia diversificada 

composta por arenitos, conglomerados/brechas, depósitos costeiros (areias de praias), 

depósitos fluviais, gnaisses e metatexitos. Tem, ainda, uma tipologia climática que varia de 

úmido a sub-úmido com vegetação predominante de floresta ombrófila densa, formações 

pioneiras com influência fluviomarinha (mangue).

A cidade localizada, estrategicamente, na RMS, conta com importantes cidades vizinhas 

como Camaçari, Candeias, Lauro de Freitas, São Sebastião do Passé e São Francisco do 

Conde, dentre outros municípios situados no Recôncavo Baiano. Registra em 2008 uma 

população estimada de 114.649 pessoas residentes com densidade demográfica aproximada 

de 596,62 hab./km2, correspondendo a 3,0% da população da RMS, conforme apresenta a

Tabela 1.

Tabela 1 - População estimada para Região Metropolitana de Salvador – 2008

Municípios
Área
(Km2)

População Estimada
(2008)1

Região Metropolitana de Salvador – RMS 4.056,92 3.767.902
Salvador 706,799 2.948.733
Camaçari 759,802 227.955
Lauro de Freitas 59,905 153.016
Simões Filho 192,163 114.649
Candeias 264,487 81.306
Dias D´Ávila 207.504 53.821
São Sebastião do Passé 538,320 40.321
Mata de São João 670,380 37.201
Vera Cruz 252,759 35.060
Pojuca 318,205 30.221
São Francisco do Conde 266,631 29.829
Itaparica 115,922 19.897
Madre de Deus 11,141 15.432
Fonte: IBGE, 2009.

Nota: 1Estimativa da população em Jul/2008. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/ 
Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Salvador#cite_note-IBGE_Pop_2008-1>.  Acesso em: 06 mai. 2009.
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No contexto econômico, pode-se considerar o Centro Industrial de Aratu (CIA) e o Complexo 

Petroquímico de Camaçari (COPEC) como sendo os dois marcos mais importantes para a 

economia local. A atividade agropecuária, com baixa representatividade, também se faz 

presente no município, destacando-se o cultivo de banana, coco-da-baía, cacau (amêndoa), 

manga, goiaba, laranja e pimenta do reino e a criação de bovinos, suínos e ovinos (Prefeitura 

Municipal de Simões Filho).

O município possui um Produto Interno Bruto (PIB) de 2,152 bilhões de reais, ocupando o 5º 

lugar da Região. Possui uma economia que gira em torno de importantes atividades, dentre 

elas, as referentes ao Centro Industrial de Aratu (CIA), conforme ilustra a Tabela 2 que 

dispõe a distribuição do PIB para o Estado, RMS e alguns municípios.

Tabela 2 – Produto Interno Bruto da RMS – 2006

Estado / Região / Município
PIB

(R$ Milhões)
2006

Estado da Bahia 96.558
Região Metropolitana de Salvador (RMS) 48.130
Salvador 24.072
Camaçari 9.534
São Francisco do Conde 6.673
Candeias 2.236
Simões Filho 2.152
Lauro de Freitas 1.770
Demais municípios 1.691
Fonte: SEI, 2009.

Pode-se observar que os cinco municípios mais bem classificados detêm mais de 92% do PIB 

regional e 46,2% do PIB estadual. Isso se deve, em grande parte, a presenças importantes 

como o Pólo Industrial, complexo, centro e distritos industriais. Simões Filho, por sua vez, 

representa apenas 4,5% do PIB da RMS se comparado com Salvador (50%), Camaçari (19,8%) 

e São Francisco do Conde (13,8%).  

De acordo com a SEI, em 2006, a participação do setor industrial na composição do PIB 

municipal foi de 48,9%, seguido dos setores de serviço e da agropecuária com 
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Gráfico 1  
Composição do Produto Interno Bruto

 Simões Filho - 2006

Serviços
0,3%

Indústria
48,9%Comércio

50,8%

respectivamente, 50,8% e 0,3%. O Gráfico 1 apresenta a composição do PIB municipal de 

Simões Filho para as áreas de serviços, industrial e comercial.

Gráfico 1 – Composição do Produto Interno Bruto de Simões Filho - 2006

Fonte: SEI (2006).

Na composição setorial da região, destacam-se os segmentos da indústria, da construção 

civil e o de serviços industriais de utilidade pública, principalmente água e energia, que 

assumem importância na RMS. Na cidade de Camaçari, encontra-se instalado o Pólo 

Industrial de Camaçari, um dos maiores da América Latina e o complexo automotivo. As 

atividades de refino e logística de petróleo, realizada pela Refinaria Landulfo Alves (RLAN), 

são desenvolvidas no município de São Francisco do Conde. Já o município de Candeias

destaca-se pela extração de petróleo e gás e pela indústria de transformação. 

Conforme dados da SEI, no primeiro trimestre de 2009, os segmentos que tiveram 

resultados favoráveis de crescimento no Estado foram os de alimentos e bebidas, em 

primeiro lugar, com acréscimo de produção de 13,6%, e minerais não metálicos, com 13,0%. 

No acumulado de doze meses, a taxa de produção industrial registrou uma queda de 1,1%, 

valor igual ao da indústria de transformação. Os gêneros da indústria de transformação que 

mantiveram resultados positivos foram: celulose, papel e produtos de papel com 22,2%, 

alimentos e bebidas com 7,4%, minerais não-metálicos com 11,8% e borracha e plástico com 

3,0%. Dentre os gêneros que tiveram taxas negativas, destacam-se: o de refino de petróleo e 
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produção de álcool (-1,7%), de metalurgia básica (-7,0%), de produtos químicos (-10,5%) e 

veículos automotores (-10,9%), este último representou a maior queda do gênero.  

Dentro do setor industrial de transformação, que consiste atualmente no foco de atuação do 

IFBA - Campus de Simões Filho, e para o qual, tem-se formado profissionais de nível técnico 

através dos cursos de Manutenção Mecânica Industrial, Metalurgia, Eletromecânica e 

Petróleo e Gás, observou-se, uma queda nos níveis de produção, no mês de março, com a 

indústria de metalurgia básica apresentando uma redução de 37,2%, refino de petróleo e 

produção de álcool com queda de 1,7% e produtos químicos também com queda de 3,3%2. 

Conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o mercado de 

trabalho formal dentro da RMS apresentou resultados negativos logo nos primeiros meses 

do ano de 2009, com a perda de 237 postos de trabalho no município de Simões Filho, sendo 

que a indústria de transformação apresenta o maior valor com a eliminação de 165 

empregos, acompanhado do segmento de serviços com redução de 109 postos de trabalho, 

conforme disposto na Tabela 3. 

Tabela 3 - Mercado de trabalho em Simões Filho, postos de trabalho – 2006-2009

Segmento 2006 2007 2008 2009
Trabalhadores do mercado formal 194 83 -181 -237
Indústria 96 -49 -58 -165
Serviços 32 126 -82 -109
Fonte: CAGED, 2009.

O setor de serviços foi o menos afetado pela crise econômica mundial porque depende, em 

menor escala, de demandas externas. É um setor em que a produção e o consumo se 

processam internamente como também sofre uma influência direta dos investimentos 

públicos, com maior peso para a saúde e educação. 

O cenário favorável ao segmento de serviços, no qual se encontram inseridas as atividades 

educacionais, é um forte indício da grande demanda local e regional de professores 

                                                     
2 Dados da SEI – Relatório de Pesquisa Industrial Mensal (PIM)/ março de 2009.
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devidamente habilitados. Portanto, vem reforçar o nosso papel enquanto Instituto Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia de ofertar à sociedade cursos de licenciatura nas áreas das 

ciências, matemática e também nas diversas áreas tecnológicas, uma vez que o programa de 

profissionalização do atual governo prevê, também, a oferta de cursos técnicos através da 

rede estadual de educação, o que amplia bastante o alcance do ensino técnico. 

1.3 Situação do IFBA

A análise do ambiente apresentada nessa seção corresponde àquela informada para a 

Instituição como um todo e disposta no PDI do IFBA, destacando aspectos concernentes a 

inserção do Campus na região em que se localiza.

1.3.1 Análise do Ambiente Externo

A análise do ambiente externo compreende a identificação dos fatores ambientais que 

influenciam o desempenho da Instituição, integrados com os aspectos econômico, político, 

legal, social, demográfico, educacional, cultural e tecnológico da comunidade na qual a 

instituição está inserida.

Cenários 

O Quadro 1 apresenta o cenário econômico da RMS, onde materializam-se a realidade e o 

futuro do IFBA, imerso na sociedade, sob a influência direta das políticas públicas e no 

turbilhão das mudanças estruturantes do mundo do conhecimento, dialeticamente, 

mudando e evoluindo a cada momento. 
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Quadro 1 – Cenário econômico da Região Metropolitana de Salvador

Região Metropolitana de Salvador

Econômico

 Investimentos em infraestrutura de estradas e subsídios para a implantação de Indústrias;

 Implantação do parque metal-mecânico;

 Investimentos na produção de energia elétrica;

 Potencialidades da verticalização petroquímica, da implantação na área de alimentos (ração), têxtil (fiação 
de sisal) e construção civil (pré-moldados e painéis, alocados no segmento de extração mineral e 
beneficiamento);

 Presença acentuada da atividade informal;

 Investimentos na área de Petróleo & Gás

Da análise do ambiente externo, identificamos as oportunidades e as ameaças presentes e 

futuras que poderão afetar a instituição. As oportunidades e as ameaças são fatores 

externos de criação ou destruição de valor, os quais a instituição não pode controlar, mas 

que emergem ou da dinâmica competitiva do mercado ou de fatores demográficos, 

econômicos, políticos, tecnológicos, sociais e legais e influenciam a dinâmica da instituição. 

Oportunidades

I. Apesar da atual crise financeira por que passa o mundo, as perspectivas para a 
Educação Profissional são bastante promissoras devido à política do Governo Federal 
de expansão da Educação Profissional e ampliação do orçamento, sendo prevista, 
para o IFBA, a implantação de mais 08 (oito) Campi em diversas regiões do Estado da 
Bahia, favorecendo a busca de outras fontes de orçamentos, tais como emendas, 
convênios etc;

II. Proximidade de importantes centros industriais como o pólo petroquímico de 
Camaçari e Centro Industrial de Aratu;

III. Ainda, em nível de Governo Federal, podemos destacar as Políticas do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), que tem aberto novas oportunidades de emprego 
para os estudantes egressos do IFBA, assim como também os projetos voltados à 
indústria do petróleo que abrem perspectivas bastante promissoras de 
desenvolvimento econômico e geração de novos empregos; 
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IV. Internamente, o IFBA ofertará novos cursos, como as Licenciaturas, a serem 
implantadas em vários Campi, e a perspectiva de novos investimentos para 
estruturação e modernização do Instituto;

V. Estabelecimento de parcerias com a Prefeitura Municipal de Simões Filho, 
organizações não governamentais e empresas da região para o desenvolvimento de 
novos projetos voltados para a promoção do desenvolvimento social e econômico 
local.

Ameaças

Como ameaça, observa-se a possibilidade da ampliação da crise financeira, provocando 

redução na oferta de postos de trabalho, adiando assim as políticas de expansão. Destaca-

se, ainda a ausência de recursos suficientes para capacitação dos servidores e, para custeio e 

manutenção dos Campi criados na política expansionista da Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT). Maior oferta de EPT por organizações concorrentes.

Além disso, destaca-se também: a mudança no cenário político nacional com as eleições 

para Presidente da República em 2010, trazendo descontinuidade das atuais políticas de 

expansão do ensino profissional; e a indefinição, por parte do Ministério da Educação, da 

oferta de vagas de novos servidores necessários ao processo de expansão do ensino 

profissional.

1.3.2 Análise do Ambiente Interno

Tem por objetivo identificar as fragilidades e as qualidades da instituição. Deve ser 

estabelecida uma comparação com outras instituições do setor e avaliar os aspectos 

inerentes às diversas áreas da instituição: 

I. Recursos Humanos;

II. Financeira;

III. Pedagógica;

IV. Patrimonial;

V. Gestão;

VI. Comunicação;
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VII. Marketing.

Da análise do ambiente interno, identificam-se os pontos fortes e os pontos fracos da 

instituição fazendo um paralelo com a análise do ambiente externo. Os pontos fortes e 

pontos fracos são fatores internos da criação da destruição de valor como ativos, habilidades 

ou recursos que a instituição tem disponível. São potenciais que podem ser desenvolvidos e 

aproveitados pela instituição de forma que possa aumentar seu crescimento e melhorar sua 

qualidade. 

Pontos Fortes

 Desenvolvimento de importantes atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas 
para as novas tecnologias de produção dos biocombustíveis de acordo com a parceria 
estabelecida com a SECTI / Governo do Estado da Bahia;

 Bom nível de qualidade técnica dos servidores;

 Incentivo à qualificação dos servidores;

 Liberação de novos concursos públicos para servidores;

 Ampliação do número de cursos, vagas e da capilaridade do IFBA em todo o Estado;

 Expansão da oferta de cursos de educação inicial e continuada para a comunidade;

 Amplas instalações físicas com espaços bem definidos de laboratórios, salas de aula, 
salas de apoio e administração;

 Recursos orçamentários previstos no projeto da expansão da educação profissional;

 Corpo docente em processo de qualificação profissional;

 Disponibilidade de área para futuros projetos de expansão;

 Boa estrutura de oficinas e laboratórios.

Pontos Fracos

 Carência de políticas voltadas à inclusão social (étnica, gênero, necessidades 
específicas, pessoas com deficiências etc.);

 Recursos orçamentários insuficientes;

 Quadro reduzido de servidores e necessidade de qualificação em EPT;

 Necessidade de ampliação, manutenção, modernização e criação da estrutura física, 
dos laboratórios e de equipamentos;
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 Necessidade de uma política de gestão por competência e comprometimento;

 Meios de difusão da informação intrainstitucional ineficazes;

 Necessidade de criação de uma política mais eficiente de divulgação institucional.

 Ausência de políticas de acessibilidade adequada para portadores de necessidades 
especiais;

 Instalações físicas antigas, necessitando de reformas elétricas, hidráulicas e prediais;

 Ausência de auditório de grande porte;

 Insuficiência de espaço para prática esportiva dos estudantes (processo de 
construção de ginásio de esportes);

 Ausência de políticas de gestão por competência;

 Insuficiência de políticas de assistência ao educando de baixa renda (serviço médico, 
alimentar etc.); 

 Insuficiência de recursos de Outros Custeios e Capital (OCC).

 Biblioteca com espaço insuficiente.

1.4 Filosofia, Princípios e Valores

O Campus de Simões Filho, em conformidade com a missão do IFBA, tem um papel 

fundamental como instituição de educação profissional e tecnológica que é o de oferecer 

através de sua estrutura a formação profissional, seja no âmbito da formação inicial e 

continuada, seja na formação técnica de nível médio ou no ensino superior, de forma a 

qualificar a população do município, dentro das necessidades geradas pelos arranjos 

produtivos locais, o que certamente trará melhorias não somente à economia local como 

também para sua população, ampliando os horizontes de empregabilidade contribuindo 

com a melhoria dos indicadores sociais.

1.5 Finalidades e Objetivos Institucionais             

I. Oferecer cursos técnicos de nível médio, na forma integrada, voltados à demanda do 
mercado de trabalho da região e de acordo com os arranjos produtivos locais para o 
público concluinte do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e 
adultos, destinando 50% das vagas. 
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II. Oferecer cursos técnicos de nível médio, na forma subsequente, voltados à demanda 
do mercado de trabalho da região e de acordo com os arranjos produtivos locais para 
o público concluinte do ensino médio. 

III. Oferecer cursos de licenciatura visando à formação de docentes para atuarem na 
educação profissional e básica destinando, para isso, 20 % das vagas da instituição;

IV. Desenvolver pesquisa aplicada prioritariamente nas áreas correlatas com as linhas de 
atuação do Campus de forma a proporcionar o desenvolvimento econômico e social 
do município de Simões Filho e municípios vizinhos;

V. Promover atividades de extensão que proporcionem melhoria da qualidade de vida 
das comunidades próximas ao Campus de Simões Filho; 

VI. Estabelecer parcerias com importantes organismos e empresas da região buscando o 
intercâmbio de conhecimento e tecnologia.   

1.6 Visão de Futuro

Pretende-se proporcionar ao IFBA Campus de Simões Filho posição de destaque no cenário 

da educação técnica e superior na RMS, consolidando sua atuação como centro de 

excelência não somente no campo do ensino, mas também no desenvolvimento da pesquisa 

aplicada, respaldada na criação e na consolidação de núcleos de pesquisa cujas linhas de 

atuação possam aliar os recursos institucionais às necessidades regionais, visando o 

desenvolvimento humano e econômico da região no qual se encontra inserido. É importante 

também que se enfatize a importância das atividades de extensão articuladas com o mundo 

do trabalho e que essas possam estar consoantes com os objetivos gerais garantindo o 

desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos.

Idealizado como instituição de educação técnica e tecnológica com perfil voltado para a 

indústria não somente pela sua estrutura física, mas também pela sua localização estratégica 

próxima aos grandes centros industriais da RMS, o Campus de Simões Filho tem uma visão 

muito clara das demandas e das tendências de crescimento do setor industrial do estado e, 

por isso, tem utilizado como referencial na escolha de seus cursos, o modelo da flexibilidade 

curricular aliado à maximização de uso dos recursos físicos e de pessoal.
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1.7 Diretrizes Gerais do IFBA

Em consonância com a missão do IFBA e as diretrizes da legislação atual, bem como os 

programas de Governo, o PDI se estrutura a partir das seguintes diretrizes:

I. Fortalecimento em nível estadual, nacional e internacional da identidade do IFBA;

II. Implantação do IFBA e sua estrutura de Campi;

III. Políticas de fortalecimento do ensino e da ampliação do número de vagas no Estado 
da Bahia;

IV. Definição de políticas institucionais visando o fortalecimento da imagem do IFBA 
como Instituição de Ensino Superior;

V. Implantação de políticas de fortalecimento e ampliação da pesquisa e da pós-
graduação;

VI. Fortalecimento de políticas de extensão nos processos institucionais;

VII. Implantação de políticas administrativas de fortalecimento e ampliação da 
democratização nos processos institucionais;

VIII. Melhoria constante da infraestrutura em todas as atividades institucionais e os 
investimentos contínuos para promover a acessibilidade às pessoas com 
necessidades especiais;

IX. Promover políticas institucionais visando a inclusão social (étnica, gênero, 
necessidades especiais etc.);

X. Investimentos constantes em formação, capacitação e qualificação profissional de 
todos os servidores;

XI. Implantar, desenvolver e consolidar uma política de Educação a Distância – EAD no 
IFBA.

XII. Criação de novos cursos: Educação Profissional e Superior com ênfase nos cursos de 
licenciaturas.

1.8 Objetivos, Políticas e Metas de Ensino

Objetivo

Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação 

Profissional e Educação Superior de qualidade.
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Políticas 

As políticas de ensino do Campus de Simões Filho convergem para a proposta da Instituição, 

de um ensino que tem por princípio a vinculação estreita com a ciência e a tecnologia 

destinada à construção da cidadania, da democracia, de defesa do meio ambiente e da vida, 

de criação e produção solidárias em uma perspectiva emancipadora. Deve buscar ainda a 

articulação com a pesquisa e a extensão de forma verticalizada entre os diversos níveis e 

modalidades de ensino e áreas técnicas/tecnológicas, promovendo oportunidades para uma 

educação continuada.

Nesse sentido, o Campus de Simões Filho deverá ter os seguintes objetivos como políticas de 

ensino:

 Ampliar o número de vagas nos cursos oferecidos; 

 Ofertar 10% das vagas para os cursos da modalidade PROEJA; 

 Ofertar 20% das vagas para os cursos de licenciatura; 

 Ofertar 50% das vagas para os cursos técnicos na forma integrada; 

 Manutenção dos cursos técnicos na forma subsequente, ofertando 20% do total das 
vagas; 

 Implantar cursos preparatórios para o processo seletivo do IFBA (Pré-técnico), em 
parceria com a Prefeitura Municipal local, visando aumentar a inserção de 
estudantes da rede pública do município de Simões Filho e contribuir para a melhoria 
do nível de conhecimentos básicos dos estudantes ingressos na instituição, o que 
poderá refletir em uma redução da repetência e evasão, contribuindo assim para o 
cumprimento do percentual de 90% eficiência e 80% de eficácia do Termo de Acordo 
de Metas e Compromissos (TAMC);

 Incentivar programas de esportes a serem desenvolvidos com a comunidade local 
visando a redução de incidência dos casos de jovens envolvidos com as drogas e a 
violência;

 Estimular projetos voltados para o fomento da Economia Solidária, no âmbito da 
reciclagem e destinação dos produtos e subprodutos do processo de produção de 
biodiesel, utilizando a usina de biodiesel do Campus em parcerias diversas;

 Ampliar a oferta de aulas de reforço escolar, objetivando a melhoria do desempenho 
dos alunos nos cursos técnicos e a elevação das taxas de eficiência e eficácia de 
forma e cumprir com o TAMC que deverá ser de 90%;
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 Desenvolver programas de monitoria, bolsas de estudo e intercâmbios 
interinstitucionais, aproveitando potencial dos estudantes com alto desempenho 
escolar e nos exames nacionais como ENEM e olimpíadas promovidas pelo MEC;

 Gestão junto a Reitoria com o objetivo de ampliar o quadro permanente de docentes 
e técnicos;

 Implantar e modernizar laboratórios e salas de aula atendendo à demanda dos cursos 
e ao avanço tecnológico;

 Implantar infraestrutura para a prática esportiva dos alunos;

 Estabelecer política interna de qualificação de docentes e técnicos;

 Criar mecanismos para redução de evasão, abandono e repetência;

 Promover o fortalecimento de políticas de assistência ao educando;

 Criar mecanismos que assegurem o acompanhamento pedagógico em todos os níveis 
e modalidades de ensino;

 Adequar os espaços e os tempos escolares às necessidades dos estudantes, em 
particular, aos que possuam necessidades educativas especiais;

 Qualificar os servidores nas atividades acadêmicas relacionadas aos estudantes com 
necessidades educativas especiais;

 Atualizar, periodicamente, o acervo bibliográfico da Instituição;

 Criar programas permanentes de avaliação e acompanhamento das atividades de 
ensino;

 Articular parcerias com empresas, possibilitando a oferta de estágio curricular;

 Criar mecanismos para o fortalecimento dos programas de intercâmbio 
interinstitucional no Brasil e no exterior.

Metas

Considerando os objetivos e políticas acima assinalados, busca-se alcançar as seguintes 

metas:

 Ampliar as vagas para as licenciaturas: o IFBA oferecerá 20% das vagas para as 
licenciaturas globalmente, porém cada Campus oferecerá pelo menos uma 
licenciatura;

 Ofertar, no mínimo, 50% de vagas e matrículas no Ensino Técnico de Nível médio, 
principalmente integrado; 

 Ofertar, no mínimo, 20% das vagas em cursos de Licenciaturas;
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 Ofertar, no mínimo, 10% de vagas e matrículas para a Educação de Jovens e Adultos 
(EJA);

 Elevar, para 90%, a taxa de conclusão média de cursos profissionalizantes;

 Elevar, para 90%, a taxa de conclusão média de cursos de nível superior;

 Adotar o ENEM como critério de seleção e acesso aos cursos de nível superior do 
IFBA.

 Alcançar uma taxa de relação Professor/Aluno igual a 20 nos cursos presenciais.

As atividades de ensino referentes às ações dos docentes diretamente vinculadas a cursos e 

programas regulares de todos os níveis e modalidades de ensino ofertados pelo IFBA 

compreendem, dentre outras:

I. Aulas (presenciais ou à distância)

II. Atividades de manutenção de ensino;

III. Atividade complementar de ensino.

As aulas, além das presenciais, poderão ser ministradas na modalidade de ensino à distância 

desde que previstas no Projeto Pedagógico do Curso, aprovado pelo Conselho Superior.

Ações necessárias para implantação de Educação a Distância (EAD):

 Viabilizar processos de credenciamento institucional para oferta de cursos de EAD;

 Elaborar projeto para implantação dos cursos na modalidade de EAD;

 Criar núcleos de EAD, no IFBA, para sistematizar essa modalidade em todos os Campi;

 Capacitar servidores e professores-tutores para atuarem nas atividades de EAD;

 Implementar a Portaria nº 4.059 do MEC que permite a utilização de até 20% da 
carga horária dos cursos de nível superior na modalidade semi-presencial;

 Adquirir equipamentos, software gerenciador das atividades de EAD e ambientes 
para o desenvolvimento dessas atividades;

 Criar uma biblioteca virtual dotada de acervo bibliográfico suficiente para auxiliar os 
alunos durante a realização dos cursos à distância;

 Oferecer cursos de EAD em todas as modalidades regulamentadas pelo MEC.

Serão consideradas Atividades de Manutenção de Ensino as ações didático-pedagógicas dos

docentes relacionadas a estudo, planejamento, preparação, desenvolvimento e avaliação 

das aulas ministradas nos cursos e nos programas regulares do IFBA.
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Serão consideradas Atividades Complementares de Ensino as ações dos docentes

diretamente vinculadas a matrizes curriculares e programas dos cursos regulares do IFBA 

e/ou que incidam diretamente na melhoria das condições de oferta de ensino, 

compreendendo:

I. Orientação de trabalho de conclusão de curso como monografias, dissertações de 
mestrado e teses de doutorado;

II. Orientação de estágio curricular supervisionado;

III. Orientação de trabalho de iniciação científica e tecnológica e iniciação científica 
júnior;

IV. Atendimento ao discente; 

V. Orientação acadêmica.

As atividades complementares de ensino regulamentadas pelo Conselho Superior serão 

consideradas relevantes se coerentes com o planejamento e com o desenvolvimento das 

aulas para a Coordenação de Curso e/ou Departamento Acadêmico em articulação com a 

Coordenação do Programa de Graduação e/ou Pós-Graduação, quando o docente atuar 

nestes níveis de ensino.

Nas Tabelas 4 e 5 apresenta-se, respectivamente, as projeções até 2013 das ofertas de vagas 

nos cursos técnicos e de formação inicial e continuada.

Tabela 4 - Projeção de oferta de vagas anuais no processo de seleção – 2009-2013

Curso
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Total 280 250 450 490 530

Subsequente Eletromecânica - 40 40 80 80 80
Mecânica 40 40 80 80 80
Metalurgia 40 40 80 80 80
Petróleo e Gás 40 40 80 80 80

Integrado Eletromecânica 40 30 30 30 30
Mecânica 40 30 30 30 30
Petróleo e Gás 40 30 30 30 30

EJA 40
Licenciatura Tecnológica em
Eletromecânica

40 80 80

Fonte: Campus de Simões Filho.
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Tabela 5 - Projeção de oferta de vagas anuais em cursos de FIC – 2009-2013

Curso
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Total 370 120 120 900 990
Convênio Cidade da Criança 90 120 120 200 200
Prominp 280 210 300
Pronatec 490 490

As Tabelas 6 e 7 ilustram de forma sintetizada a oferta de educação profissional de nível 

médio nas formas integrada e subsequente e especifica a projeção de discentes

matriculados para ambas formas de oferta. 

Tabela 6 - Discentes matriculados na educação profissional - 2009

Forma de oferta Nº de discentes matriculados Nº de discentes matriculados
1º Sem 2º Sem

Total 1055 938

Integrada 317 317
Subsequente 738 621
Fonte: GRA.

Tabela 7 - Projeção de discentes matriculados na educação profissional – 2009-2013

Objetivos
Meta
(%)

Ano
2009 2010 2011 2012 2013

Ampliar número 
de vagas

22 938 1100 1200 1200 1200

Fonte: DEPEN.

No que concerne à educação superior no ano de 2009 não houve cursos ofertados. A Tabela 

8 especifica a projeção até o ano de 2013 para este nível de ensino.

Tabela 8 - Projeção de discentes matriculados na educação superior – 2009-2013

Objetivos Metas (%)
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Ofertar cursos
no nível
superior

80 150 215

Fonte: DEPEN.
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1.9 Pesquisa e Pós-Graduação

Pós-Graduação

O Campus de Simões Filho conta em sua estrutura com uma Coordenação Técnica de 

Pesquisa denominada de Coordenação de Projetos Institucionais, que tem por finalidade 

elaborar, planejar e executar a política de pesquisa científica e tecnológica na instituição.

A pesquisa no IFBA deve ter, por princípio, a vinculação estreita com a ciência e a tecnologia 

destinada à construção da cidadania, da democracia, da defesa do meio ambiente e da vida, 

de criação e produção solidárias em uma perspectiva emancipadora. Deve buscar a 

articulação com o ensino e a extensão, de forma verticalizada, entre os diversos níveis e as 

modalidades de ensino e as áreas técnicas/tecnológicas, promovendo oportunidades para 

uma educação continuada. 

Dentre os resultados desta política destaca-se o prêmio de inovação da Bahia Gás e o 

primeiro registro de patente do Campus com o projeto Bananeira.

Neste sentido, a instituição terá os seguintes princípios:

 Estimular a realização de atividades de pesquisa e de inovações tecnológicas;

 Implantação de uma Usina de Biodiesel em parceria com a Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia até abril de 2012, visando o 
desenvolvimento de pesquisas científicas voltadas para a tecnologia de produção de 
biodiesel;

 Implantação, em 2012, de um sistema de automação na usina de biodiesel com 
projeto desenvolvido pelos docentes e alunos, buscando-se a otimização do processo 
com a redução do consumo de energia;

 Implantação, em 2013, com a participação de docentes e estudantes, de um sistema 
de aquecimento solar na usina de biodiesel visando redução de consumo energético 
do processo;

 Organizar as atividades de pesquisa em projetos vinculadas a linhas e grupos de 
pesquisa;

 Estimular a formação e consolidação de grupos de pesquisa que favoreçam o 
fortalecimento da área específica de conhecimento bem como a articulação entre as 
diversas áreas;

 Implementar um programa permanente de fomento, avaliação e acompanhamento 
das atividades de pesquisa;
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 Alocar recursos para a pesquisa, de acordo com as prioridades institucionais, com 
critérios de mérito científico e com as especificidades de cada área do conhecimento;

 Estimular a socialização e a divulgação interna e externa da produção científica do 
IFBA;

 Articular e apoiar o relacionamento com agências de fomento de forma a garantir o 
pleno desenvolvimento das atividades de pesquisa para projetos de iniciação 
científica, especializações, mestrados, doutorados e pós-doutorados;

 Estimular o estabelecimento de acordos de cooperação com universidades, 
instituições, organizações e redes de pesquisa, visando a aprimorar a qualidade da 
pesquisa e a formação dos envolvidos;

 Melhoria das instalações dos laboratórios com vistas ao atendimento aos projetos de 
pesquisa.

Respeitando-se os princípios acima indicados, serão consideradas atividades de pesquisa, a 

produção do conhecimento, realizada por grupos de pesquisa ou servidor individualmente, 

no sentido do desenvolvimento tecnológico, científico, artístico e cultural, bem como, no 

sentido da qualificação da ação pedagógica dos docentes do IFBA. Além disso, serão 

consideradas atividades resultantes da pesquisa ou complementares a ela:

 Publicação de artigos científicos em revistas científicas, congressos, simpósios e 
seminários, nacionais ou internacionais;

 Participação em congressos, simpósios, seminários e outros eventos técnico-
científicos de abrangência local, regional, nacional e internacional como moderador, 
debatedor, coordenador, secretário ou palestrante;

 Produção de livro técnico ou científico, capítulo de livro;

 Editoração, organização e/ou tradução de livros técnicos/científicos;

 Inventos e demais produtos de pesquisa como registro de patente;

 Produção de manual técnico e/ou didático e relatório técnico, desde que resultante 
de projeto de pesquisa devidamente aprovado pelo departamento acadêmico e 
depositado na biblioteca;

 Participação, como editor-chefe, associado ou membro de conselho científico, em 
editoras de revistas científicas indexadas;

 Orientação ou co-orientação de monografias, dissertações ou teses;

 Outras atividades correlatas de interesse institucional, tais como: projetos de 
pesquisa e outras avaliações.
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1.9.1 Pesquisa

As Tabelas de 9 a 11 refletem os dados de 2009 relativos a projetos de pesquisa concluídos e 

com execução prevista para aquele ano, além de publicações científicas e distribuição de 

bolsas. Fornece também dados referentes à projeção do desenvolvimento das mesmas.

Tabela 9 - Projetos de pesquisa em execução - 2009

Em execução Total

6 6
Fonte: DEPEN.  

Tabela 10 - Distribuição de bolsas de iniciação científica e tecnológica – 2007-2009
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1 1 2 4 5 5
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.

Tabela 11 - Projeção ao desenvolvimento da pesquisa, publicação científica e bolsas

Objetivos Metas (%)
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Ampliar o número de pesquisas desenvolvidas 6 8 10 10 10
Ampliar o número de trabalhos publicados 2 3 4 4
Ampliar o número de bolsas ofertadas 5 6 7 8 8
Fonte: Núcleo de Pesquisa de Simões Filho.                                                                                           

1.10 Objetivos e Políticas de Extensão 

Objetivos 

A atividade de extensão do IFBA tem os seguintes objetivos:

 Reafirmar a extensão como processo acadêmico indispensável à formação do 
estudante, à qualificação do corpo técnico/docente e ao intercâmbio com a 
sociedade;
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 Estruturar, desenvolver, implementar, avaliar e reavaliar sistemática e 
periodicamente ações, projetos e programas multi, inter ou transdisciplinar e 
interprofissional;

 Propiciar ao estudante, prioritariamente, na sua área de formação profissional, o 
acesso a atividades que contribuam para a sua formação artística, 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;

 Estender à sociedade os resultados das atividades de ensino e pesquisa, por meio da 
elaboração e difusão de publicações e outros produtos acadêmicos;

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

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

 Incentivar ações permanentes voltadas para a Formação Inicial e Continuada (FIC) 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.

Serão consideradas atividades de extensão as ações de caráter comunitário, incluindo 

atividades de divulgação artística, esportivo, cultural, científica e tecnológica, remuneradas 

ou não, de iniciativa da Instituição ou de servidores, compreendendo:

I. Elaboração, coordenação ou aula em cursos de educação continuada aprovada pela 
Pró-Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria de Ensino;

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

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

IV. Orientação de estagiário-bolsistas em projeto de extensão registrados na Pró-Reitoria 
de Ensino;

V. Coordenação ou participação como membro de comissão técnica ou de programa de 
eventos técnico-científicos comprovados pela Pró-Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria 
de Ensino;

VI. Outras atividades correlatas de interesse institucional.
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As Atividades de Extensão, propostas por iniciativa dos servidores, deverão estar de acordo 

com os interesses institucionais e com o regulamento definido pela Pró-Reitoria de 

Extensão.

Políticas

Com relação às políticas de extensão, o Campus de Simões Filho busca seguir os 

norteamentos fornecidos pelo Plano de Desenvolvimento Institucional Geral, almejando 

desenvolver uma política de extensão que esteja em consonância com as definições do 

Fórum de Pró-Reitores de Extensão da Rede Federal de Educação Tecnológica, realizado em 

maio de 2009, com as propostas oriundas das Universidades Públicas, bem como com as 

contribuições contidas no seu PPI, tendo como referência a indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão.

Pode-se entender extensão como a iniciativa do IFBA em fomentar uma integração entre a 

realidade socioeconômica, cultural e ambiental da região e o conhecimento da prática. 

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação devem se articular tendo como perspectiva o 

desenvolvimento local e regional, possibilitando, assim, o diálogo necessário à vida 

acadêmica.

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.

O pensamento do Campus de Simões Filho adere ao pensamento que o Instituto explana em 

seu PDI GERAL, ao afirmar que a extensão é uma atividade acadêmica que tem por objetivo 

articular as atividades de ensino e de pesquisa com as demandas existentes. O resultado 

desse processo é a formação de um profissional cidadão, além do credenciamento da 

Instituição junto à sociedade como um espaço privilegiado de produção e difusão do 

conhecimento na busca da superação das desigualdades sociais.

É comum a existência, no âmbito do IFBA, de demandas sociais que exigem uma relação

permanente entre a instituição e a comunidade e isto deve estar refletido no dia a dia, 
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envolvendo necessariamente ações, tais como a democratização das informações (que 

podem ser traduzidas em ações como cursos de formação inicial e continuada, eventos, etc), 

o desenvolvimento social e tecnológico (que pressupõe pesquisa, prestação de serviços, 

projetos tecnológicos) e a melhoria da qualidade de vida da população (ações voltadas para 

o desenvolvimento social da comunidade, incluindo a educação especial e a área cultural).

A extensão tem um grande leque de atuação e, consequentemente, cria um manancial de 

dados que precisa ser sistematizado com objetivo de dar visibilidade à contribuição da 

extensão no contexto local, regional e nacional. 

Dimensões 

1. Projetos Tecnológicos: atividades de pesquisa e/ou desenvolvimento em parceria 
com instituições públicas ou privadas que tenham uma interface de aplicação;

2. Serviços Tecnológicos: consultoria, assessoria, prestação de serviços para o mundo 
produtivo;

3. Eventos: ações de interesse técnico, social, científico, esportivo, artístico e cultural 
favorecendo a participação da comunidade externa e/ou interna;

4. 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, 
geração de oportunidades e melhoria das condições de vida;

5. Estágio e Emprego: compreende todas as atividades de prospecção de oportunidades 
de estágio/emprego e a operacionalização administrativa do estágio 
(encaminhamento e documentação);

6. Cursos de Extensão: ação pedagógica de caráter teórico e prático com critérios de 
avaliação definidos e oferta não regular; 

7. Projetos Culturais Artísticos e Esportivos: compreende ações referentes a atividades 
culturais, artísticas e esportivas;

8. Visitas Técnicas e Gerenciais: interação das áreas educacionais da instituição com o 
mundo do trabalho;

9. Empreendedorismo/cooperativismo: compreende o apoio a formação 
empreendedora e ao desenvolvimento do cooperativismo;

10. Acompanhamento de egressos: constitui-se no conjunto de ações implementadas 
que visam acompanhar o itinerário profissional do egresso na perspectiva identificar 
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cenários junto ao mundo produtivo e retroalimentar o processo de ensino, pesquisa 
e extensão;

11. Relações Internacionais: tem por finalidade intercâmbios e cooperações 
internacionais como um instrumento para a melhoria do ensino, da pesquisa e da 
extensão. 

Dentro da realidade dos cursos de FIC, as Tabelas 12 e 13 apresentam os dados referentes 

ao quantitativo atual de cursos e à projeção de vagas dos mesmos. 

Tabela 12 - Cursos de Formação Inicial e Continuada - 2008

Quantitativo Número de treinados Carga horária total

7 162 1.460
Fonte: DEPEN.

Tabela 13 - Projeção da oferta de Cursos de Formação Inicial e Continuada – 2009-2013

Objetivo
Meta: Cursos FIC/ano

2009 2010 2011 2012 2013

Ampliar a oferta de cursos de FIC 19 25 30 36 40
Fonte: DEPEN.

Os dados referentes à projeção de número de estágios, visitas técnicas, ofertas de serviços, 

projetos sociais e eventos realizados pelos estudantes do Campus de Simões Filho são 

mostrados nas Tabelas de 14 a 18.

Tabela 14 – Projeção do número de estágios para estudantes do IFBA – 2009-2013

Objetivo
Meta: Cartas de estágios emitidas/ano

2009 2010 2011 2012 2013

Prospectar a oferta de estágios para a inclusão de um maior 
número de estudantes do IFBA no mundo do trabalho

68 150 250 250 250

Fonte: DEPEN.
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Tabela 15 – Projeção do número de visitas técnicas para estudantes – 2009-2013

Objetivos
Meta: Visitas/ano

2009 2010 2011 2012 2013
Prospectar uma maior interface acadêmica com o mercado 
do trabalho por meio de visitas técnicas

12 15 15 15 15

Fonte: DEPEN.

Tabela 16 - Projeção da oferta de serviços – 2009-2013

Objetivos
Meta: Serviços Tecnológicos 

realizados/ano
2009 2010 2011 2012 2013

Viabilizar atendimento de consultorias, assessorias, projetos e 
prestação de serviços ao mundo produtivo 2 3 3 4

Fonte: DEPEN.

Tabela 17– Projeção da oferta de projetos sociais – 2009-2013

Objetivos
Meta: Projetos realizados/ano

2009 2010 2011 2012 2013

Ampliar a realização de projetos sociais, culturais, artísticos e 
esportivos

2 3 4 4 5

Tabela 18 - Projeção de eventos – 2009-2013

Objetivos
Meta: Eventos realizados/ano

2009 2010 2011 2012 2013
Ampliar a realização de eventos 
educacionais, científicos, 
tecnológicos, artísticos e culturais e 
esportivos.

5 6 6 6 6

Fonte: DEPEN.

Atividades de Extensão em Consonância com o TAMC

 Ampliar a realização de oficinas pedagógicas nas áreas de artes, ciências exatas, 
linguagens e ciências naturais, com a participação dos docentes do Campus em 
parceria com a ONG Cidade da Criança, para os professores da rede de ensino 
municipal, com carga horária de 80 horas e com o objetivo de contribuir com a 
melhoria da qualidade do ensino no município de Simões Filho. Pretende-se ainda 
manter as parcerias já estabelecidas e buscar outras a fim de incrementar o projeto.
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 Transformar em 2012, as oficinas pedagógicas com os docentes da rede municipal de 
ensino em um programa de pós-graduação Lato Sensu visando o incentivo a 
qualificação e a consequente melhoria da qualidade do ensino público.

 Ofertar em média cinco cursos de extensão em tecnologia de soldagem por ano, à 
comunidade do município de Simões Filho, em parceria com a ONG Cidade da 
Criança.

 Ofertar anualmente para a comunidade local o curso pré-IFBA, visando o aumento da 
inclusão em nossos cursos técnicos da comunidade local.

2 GESTÃO INSTITUCIONAL

Objetivo

Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas 

áreas de gestão de pessoas, recursos físicos e organizacionais.

Políticas 

A gestão democrática deve ser o embasamento para a consolidação do projeto da instituição 

de ensino e de formação. Gerir democraticamente uma Instituição de ensino pressupõe a 

abertura de novos espaços e rumos para o desenvolvimento de projetos institucionais. 

Pressupõe, ainda, transparência no trato administrativo, socializando todos os atos e as 

decisões que afetam as relações trabalhistas, educativas e sociais no IFBA.

Assim, a gestão do IFBA deve estar apoiada na concepção de que as pessoas são agentes de 

mudança e, portanto, cada um (discentes, servidores, pais ou representantes da 

comunidade), é indispensável na construção da gestão. Desta forma, o grande desafio é 

garantir a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, mantendo a autonomia 

pedagógica, administrativa e financeira de forma democrática. A proposta deve ainda 

garantir o cumprimento dos direitos e deveres de todos os segmentos da instituição.
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Neste cenário, as decisões e os procedimentos organizativos precisarão ser acompanhados e 

constantemente avaliados mutuamente entre a gestão e os demais setores da comunidade 

escolar como forma de reorientação de rumos e ações, visando à tomada de decisões. 

Neste sentido, a gestão terá como estratégias:    

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

 Construir e implementar um modelo de gestão democrática caracterizado pela 
eficácia, pela eficiência e pelo 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 do serviço público no IFBA com a 
melhoria qualitativa da força de trabalho;

 Apoiar os órgãos de controle na prevenção e no combate à corrupção, fortalecendo a 
auditoria interna, o 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, na pesquisa e na 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.

2.1 Organização administrativa

Em conformidade com o Capítulo III, Art. 27 e 28, do Estatuto do IFBA (Anexo 3), os Campi

serão dirigidos por Diretores-Gerais, conforme organograma da Figura 1, nomeados pelo 

Reitor para mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução, após processo de 

consulta à comunidade do respectivo Campus, atribuindo-se o peso de 1/3 (um terço) para a 

manifestação do corpo docente, de 1/3 (um terço) para a manifestação dos técnico-

administrativos e de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo discente.

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 
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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:

I. Preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor do Instituto 
Federal;

II. Possuir o mínimo de 2 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na 
instituição; ou

III. Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para o exercício de cargo ou 
função de gestão em instituições da administração pública.

Figura 1 – Organograma atual do Campus de Simões Filho
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2.2 Organização e Gestão de Pessoal

Plano de Qualificação Institucional (PQI)

O Plano de Qualificação Institucional (PQI) tem por objetivo o estabelecimento de metas 

para que a Instituição possa consolidar o ensino, a pesquisa e a extensão em consonância 

com as expectativas e as necessidades das comunidades interna e externa bem como traçar 

diretrizes para a qualificação dos seus servidores.

O referido plano deverá:

I. Fornecer subsídios para evitar o prevalecimento da decisão individual no processo de 
qualificação;

II. Estabelecer relação entre as áreas e linhas de pesquisa do IFBA e a realidade local, 
regional e nacional;

III. Definir procedimentos para acompanhamento do processo de qualificação 
institucional e de sua avaliação;

IV. Promover a criação de condições para a continuidade do trabalho na Instituição após 
a conclusão da qualificação.

Qualificação dos Servidores da Instituição

Nesta seção, apresentam-se dados referentes à qualificação dos docentes e técnico-

administrativos, respectivamente nas Tabelas 19 e 20 contendo a projeção de qualificação 

de 2009 até o ano de 2013. Em seguida, as Tabelas 21 e 22 apresentam o quantitativo de 

docentes por titulação no ano de 2008 e a perspectiva de ampliação no índice de 

qualificação até 2013.

Tabela 19 - Projeção da qualificação dos docentes – 2009-2013

Formação Acadêmica 2009 2010 2011 2012 2013
Graduação 6 5 4 4 3
Especialização 13 13 13 13 12
Mestrado 17 17 17 17 18
Doutorado 7 8 9 9 10

Total 43 43 43 43 43
Fonte: DEPEN.
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Tabela 20 - Projeção da qualificação dos técnico-administrativos – 2009-2013

Formação Acadêmica 2009 2010 2011 2012 2013

Ensino Fundamental 3 3 3 3 3
Nível médio 16 13 8 5 5
Graduação 14 16 18 21 21
Especialização 11 12 14 12 12
Mestrado 1 3 3

Total 44 44 44 44 44
Fonte: DEPEN.

Tabela 21 - Corpo docente efetivo por titulação – 2008-2009

Ano Graduação Especialização Mestrado Doutorado Total

Total 2009 06 13 17 7 43

Total 2008 10 15 12 8 45

Fonte: DIREH.

Tabela 22 - Projeção da titulação por corpo docente efetivo – 2009-2013

Titulação

Quantidade do Corpo Docente Efetivo/Ano

2009 2010 2011 2012 2013

Graduação 6 5 4 4 3

Especialização 13 13 13 13 12

Mestrado 17 17 17 17 18

Doutorado 7 9 9 9 10

Pós-Doutorado

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP / Departamentos Acadêmicos/Unidades de Ensino.

As Tabelas 23 e 24 indicam o quantitativo de docentes efetivos por carga e horária e sua 

projeção até 2013.

Tabela 23 – Número de docentes efetivos por carga horária - 2009

Regime DE 20h Total

Carga Horária 43 1 44
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – DGR / Departamentos Acadêmicos/Unidades de Ensino.
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Tabela 24 - Projeção de docentes efetivos por carga horária – 2009-2013

Projeção De Docentes Efetivos/Carga Horário

Regime de Trabalho 2009 2010 2011 2012 2013

DE 43 46 50 50 50

40h 2 9 9

20h 1 1 1 1 1

Total 60

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP / Departamentos Acadêmicos/Campi.

As Tabelas 25 e 26 indicam o quantitativo de técnico-administrativos por carga horária e sua 

projeção até 2013.

Tabela 25 - Número de técnico-administrativos por titulação – 2006-2008

Titulação 

     Técnico-Administrativos por Titulação
Total

2008

Total

2007

Total

2006
Ensino 

Fundamental
Ensino 

Médio
Graduação Especialização Mestrado Doutorado

Nº de 

Técnicos
5 9 15 15 44 30 30

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – DGR / Departamentos Acadêmicos/Campi.

Tabela 26 - Projeção de técnico-administrativos por titulação – 2009-2013

Titulação

Quantidade de Técnico-Administrativos/Titulação

2009   2010     2011       2012 2013

Ensino 
Fundamental

3 3 3 3 3

Ensino Médio 16 13 8 5 5

Graduação 14 16 20 21 21

Especialização 11 12 14 17 17

Mestrado 1 4 4
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – DGR / Departamentos Acadêmicos/Unidades de Ensino.
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As Tabelas 27 e 28 apresentam o quantitativo de técnico por carga horária e sua projeção 

por formação e carga horária até 2013.

Tabela 27 – Número de técnico-administrativos por carga horária - 2008

Carga Horária
40h 30h 20h Total

Nº de técnicos 42 2 44

Total 2008 42 2 44
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – DGR / Departamentos Acadêmicos/Campi.

Tabela 28 - Projeção de técnico-administrativos por formação e carga horária – 2009-2013

Técnico-Administrativos por Carga Horária
2009 2010 2011 2012 2013
40 h 40h 40h 40h 40h

Ensino Fundamental 3 3 3 3 3
Nível Médio 16 13 8 5 5
Graduação 14 16 20 21 21
Especialização 11 12 14 17 17
Mestrado 1 4 4

Total 44 44 46 50 50
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – DGR / Departamentos Acadêmicos/Campi.

2.3 Políticas de Atendimento aos discentes

Formas de Ingresso

 ENEM – Estão destinadas 50% das vagas em todo o Instituto Federal da Bahia para 
serem ocupadas nos cursos superiores (graduações, licenciaturas e tecnologias).

 Plataforma Freire – Através da Plataforma Freire ficam destinadas 20% das vagas em 
todos os cursos de licenciatura a serem ocupadas por docentes da rede pública 
estadual e municipal.

 Quotas para as diferentes etnias – O IFBA Campus de Simões Filho destina 
anualmente 50% das vagas do exame de seleção para atender ao sistema de quotas 
para os estudantes de escolas pública e de diferentes etnias (afrodescendentes, 
índios, outros).
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Políticas de Apoio Psicossocial e Pedagógico

 O IFBA Campus de Simões Filho possui em sua estrutura administrativa um Núcleo de 
Atendimento Psicossocial formado por duas psicólogas e duas assistentes sociais, que 
prestam atendimento diário principalmente ao corpo discente, tanto de forma 
individualizada como também na viabilização dos programas institucionais de 
assistência estudantil. Dentre os programas podemos destacar a Assistência 
Estudantil, que teve um grande incremento no último ano de 2011 devido ao 
aumento dos investimentos por parte do Governo Federal.

 Existe também dentro da estrutura administrativa do IFBA Campus de Simões Filho 
uma Coordenação Técnica Pedagógica cujas atribuições remetem às questões de 
aprendizagem que envolvem os cursos do Campus, diagnosticando problemas dentro 
do processo ensino-aprendizagem e apontando soluções viáveis para que sejam 
sanados. Atualmente o setor conta com duas pedagogas que se revezam nos três 
turnos atendendo a todos os cursos. 

 Estão previstos para o ano de 2012 a inclusão de programas de apoio a estudantes 
com elevado desempenho (TAMC) como programas de monitoria, bolsas de incentivo 
a pesquisa e inserção desses estudantes no projeto Programa de Formação de 
Recursos Humanos da Petrobras.

 Criação no Campus do Núcleo de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais 
para que em conjunto com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, possam 
elaborar em conjunto projetos de adequação das instalações físicas do campus de 
forma a atender as pessoas com necessidades especiais.

 A Coordenação de Estágios e Egressos do IFBA Campus de Simões Filho é o órgão 
vinculado ao Departamento de Ensino que orienta e acompanha os estudantes ao 
final do curso durante o processo do Estágio Supervisionado. Esse setor também 
possui a atribuição de acompanhamento dos egressos no mercado de trabalho, 
porém não o tem feito a contento devido déficit de pessoal no setor. Para os 
próximos anos planeja-se o incremento de pessoal técnico administrativo, a fim de 
atender com eficiência a demanda do setor.    

3 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

3.1 Organização Didático-Pedagógica

O Campus de Simões Filho busca desenvolver uma prática educativa que conduza à 

profissionalização e à formação cidadã, permeada pela sólida formação humana e científica, 
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em conformidade com a atualidade na formação de trabalhadores. Nesse sentido, a 

organização didático-pedagógica do instituto, bem como as orientações que regem o ensino, 

estão compiladas no documento “Organização Didática do Ensino Profissional de Nível 

Técnico” e nas “Normas Acadêmicas do Ensino Superior do CEFET”. Esses documentos 

institucionais atualmente vigentes norteiam todas as ações no âmbito da organização de 

todos os cursos ofertados pelo Campus. 

Além dos documentos já mencionados, cada curso tem sua orientação prevista nos Projetos 

dos Cursos, os quais possuem versões específicas para os cursos subsequentes, que visam a 

formação profissional de nível técnico e para os cursos integrados, que conduzem à 

formação técnica articulada ao ensino médio. 

Além dos documentos institucionais, as atividades acadêmicas desenvolvidas pelo Campus

se pautam na legislação educacional brasileira tendo como principal referência os capítulos II 

(Seção I, IV e IV-A) e III da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); 

as Diretrizes Curriculares do Ensino Médio, as Diretrizes Curriculares do Ensino Técnico, e 

respectivos referenciais curriculares da área de indústria bem como as orientações contidas 

nos Eixos Tecnológicos do Catálogo Nacional dos Cursos de Educação Tecnológica, além dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino das ciências, suas linguagens e respectivas 

tecnologias. Complementam o conhecimento utilizado na condução didático-pedagógica a 

Resolução nº 04/1999 CNE/CEB que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Profissional de Nível Técnico; o Decreto nº 5.154/2004 que regulamenta a Educação 

Profissional na LDB; as Diretrizes Institucionais para Elaboração dos Planos de Curso do 

Ensino Médio Profissional e Técnico Subsequente do IFBA; o Parecer nº 39/2004 CNE/CEB e 

a Resolução nº 01/2005 que atualiza essas diretrizes a partir do Decreto nº 5.154/2004.

Soma-se às orientações legais o arcabouço teórico atual da Educação Profissional, mais 

especificamente as vertentes relacionadas ao Trabalho e à Educação, que compreende a 

formação técnica e tecnológica numa perspectiva crítica enquanto promotora da cidadania e 

do trabalho.
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Princípios Metodológicos

Tendo como pano de fundo a vocação do Instituto que desenvolve ensino para a formação 

técnica-profissional e tecnológica de trabalhadores e a preocupação com sua inserção no 

mundo do trabalho, bem como uma consolidada autonomia na condução da carreira ante as 

mudanças de uma sociedade em constante transformação, a formação profissional se 

consolida a partir: do trabalho, como princípio educativo e como processo de formação 

humana; da pesquisa, como princípio educativo e da crença no constante devir como 

elemento para a transformação e inovação; da interdisciplinaridade, enquanto concepção do 

conhecimento e da reconstrução deste, além da integração entre todas as áreas do ensino.

Nesse sentido, são incentivadas práticas que organizadas, ora individualmente, ora em 

conjunto, busquem integrar áreas de conhecimento, além de abordar o conhecimento a 

partir de suas múltiplas determinações, mantendo a significação. Nesse processo, a prática 

consiste numa etapa essencial, pois permite a aplicação dos conhecimentos científicos e 

técnicos apropriados e permite o desenvolvimento da tecnologia. A pesquisa como princípio 

educativo rompe com o mero adestramento e coloca o problema, a investigação, como 

etapa central do processo de construção, incentivando a inovação e produção tecnológica e 

científica.

A interdisciplinaridade proporciona o diálogo e mantém a unidade, a significação e a 

integração que conduz a uma postura mais coletiva na construção do conhecimento e na 

formação para o trabalho, tão exigidos para a sociedade moderna e consequentemente para 

a inserção profissional. 

Compreende-se também a ciência como fonte sistemática de produção do conhecimento 

sobre os processos técnicos entendidos como “melhor modo de determinado fazer”, 

promovendo um maior uso da tecnologia, a fim de promover as alterações de produtos e 

processos desenvolvidos para atenuar e/ou melhorar as condições de vida, resolvendo

problemas que de algum modo afetam a população. Prioriza-se atividades tanto individuais 

quanto coletivas, a exemplo de feiras, pesquisas e experimentos, relatórios, visitas técnicas.
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Processos de Avaliação

Na perspectiva mencionada de orientação da formação do educando a avaliação é 

concebida em todas as suas instâncias como um instrumento de gestão para o 

desenvolvimento e a melhoria da qualidade do ensino, bem como da implementação e 

revisão dos objetivos institucionais na formação dos trabalhadores. Busca também alcançar 

a recondução desses processos desenvolvidos no Campus, levando em conta suas 

referências com a realidade e a atualidade do mundo do trabalho, consoante com as 

demandas regionais e do mercado de trabalho e suas exigências. 

Nesse sentido, a avaliação num plano macro possibilita a análise das ações institucionais e 

do desenho curricular dos cursos amparadas na vocação da região metropolitana e da 

situação geográfica do Campus e suas demandas locais, e permitindo o redesenho da oferta 

de cursos que favoreçam o desenvolvimento local a partir da inserção profissional de 

trabalhadores com qualidade técnica e política.

Na esfera do ensino, a avaliação orienta e conduz os processos de construção do 

conhecimento permitindo a recondução de processos e suas correções sempre que 

necessário com vistas à aprendizagem do educando e seu sucesso, amparada pelos 

princípios pedagógicos já mencionados, que regem a construção do conhecimento. Nesse 

sentido a avaliação processual busca apoiar o educando na sua formação e na construção de 

conhecimento. No processo de avaliação, a autonomia na construção do conhecimento e o 

regime de colaboração entre pares e entre professor e educando, conduzem também à 

responsabilidade do educando na sua autoformação.

Obedecidos os princípios acima, nos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrados a avaliação 

se dá no decorrer do período letivo, organizado em 4 unidades didáticas, com previsão de 

recuperação de aprendizagens no processo. Essas etapas constituem todas as ações e 

atividades curriculares de cunho didático-pedagógico desenvolvidas coletivamente através 

de ensino e eventos (feiras de conhecimento e semanas de cultura, semana da saúde 

seminários técnicos), bem como aquelas de cunho individual como orientação, atendimento, 
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pesquisa e trabalho em projeto dos próprios cursos, além dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso.

O processo de avaliação se dá no âmbito qualitativo considerando os sujeitos e seus 

avanços; respeitando a diversidade, as perspectivas e possibilidades de cada educando; 

sustentando a perspectiva da educação inclusiva e se constituindo numa demanda a mais 

para a escola. Nesse processo são essenciais outros diagnósticos dos setores de suporte 

como o NAPS (Núcleo de Atenção Psicossocial) e a COTEP (Coordenação Técnica Pedagógica) 

que apresentam as demandas mais subjetivas do educando buscando compreender no 

sujeito que aprende aquele que sente, sonha, tem perspectivas e busca conquistá-las. Nos 

cursos integrados, a avaliação busca considerar as faixas etárias, períodos de 

desenvolvimento e características de seus sujeitos em formação. No caso específico do 

grupo de faixa etária entre 14 e 19 anos busca-se oferecer uma formação que contemple 

não só uma profissionalização de qualidade, mas também uma possível inserção no mercado 

e a consolidação de uma personalidade formada nos valores da justiça, da solidariedade e da 

ética, bem como que considere suas perspectivas sobre a vida, o mundo, o mercado de 

trabalho, os estudos etc.

Nos cursos subsequentes a avaliação obedece aos mesmos princípios e tem o suporte dos 

mesmos setores técnicos, todavia se desenvolve no decorrer do semestre a partir de três 

blocos de atividades, com recuperação no processo. No semestre ocorre inicialmente o 

Conselho Diagnóstico que busca identificar possíveis problemas e avaliar o andamento dos 

trabalhos nas turmas e o Conselho Final que busca revisar qualitativamente resultados dos 

estudantes e suas possibilidades.

Ambos cursos, subsequente e integrado, podem fazer jus ao Conselho de Curso em que se 

avaliam resultados de estudantes reprovados, aproveitamento de disciplinas, transferências, 

reintegração de cursos, dentre outros processos.
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Práticas Pedagógicas Inovadoras

Buscando garantir o propósito da formação delineada no PPI e considerando que as ações de 

ensino se constituem em práticas que precisam ser reformuladas e reorientadas, o Campus

de Simões Filho vem apostando, por um lado, na constituição de práticas coletivas através 

de eventos de integração que promovem a iniciativa, a inovação, a colaboração e a 

solidariedade e por outro, investindo nas atividades práticas através do trabalho em 

laboratórios e visitas técnicas, oportunizadas por sua localização privilegiada. 

Também tem incentivo o uso de novas ferramentas e tecnologias da comunicação e da 

informação no processo de construção do conhecimento e comunicação, a exemplo das 

redes sociais que têm se constituído numa extensão do tempo pedagógico, dinamizado 

aprendizados de saberes, de valores, de debate, democracia e constituição da cidadania de 

nossos estudantes.

Políticas de Estágio, Prática Profissional e Atividades Complementares

O estágio consiste numa atividade didático-pedagógica essencial na formação do educando 

tendo em vista o seu caráter integrador e desafiador que o coloca frente à realidade do 

trabalho e seu movimento, buscando solucionar as questões cotidianas e dar respostas às 

demandas da sua competência técnica. Nesse sentido, a Coordenação de Estágio, localizada 

no Departamento de Ensino, busca apoiar o educando através da aproximação com as 

empresas da região, garimpando oportunidades de estágios e seleções, encaminhando 

estudantes e preparando-os para entrevistas, testes, além do suporte ao desenvolvimento 

do estágio e de estudos com egressos.

Política e Práticas de Educação à Distância

O Campus de Simões Filho tem investido em estruturas de laboratórios e agregado 

apetrechos tecnológicos aos vários ambientes institucionais de modo a permitir o acesso dos 
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estudantes e professores às tecnologias, ampliando espaços e tempos de produção do 

conhecimento. 

O uso do Moodle como suporte complementar a prática pedagógica já é uma realidade para 

muitas das disciplinas e já são desenvolvidos cursos experimentais utilizando-se deste 

ambiente.

Políticas de Educação

No âmbito da educação, o Instituto vem cumprindo seu papel na região, desenvolvendo 

ensino técnico e tecnológico de qualidade, mas também promovendo interfaces com outras 

esferas públicas, a exemplo da Secretaria Municipal de Educação, através da promoção de 

cursos de formação de professores e da formação de turmas de cursos pré-técnicos para 

atender a comunidade local.

No âmbito da formação docente, há também a oferta do curso de Licenciatura em 

Eletromecânica e o pólo UAB (Universidade Aberta do Brasil) em consórcio com outras 

instituições, abrigado em nossas dependências.

Resguardando a política social, os estudantes do Campus são contemplados através de ações 

de atenção e apoio aos estudantes, a exemplo das bolsas do Programa de Assistência ao 

Educando e do recurso da merenda escolar, do planejamento do refeitório, medidas simples 

porém tão necessárias à instituição, beneficiando estudantes e servidores. 

Essas ações têm como viés a compreensão do papel do Campus de Simões Filho na 

dinamização e apoio à educação em outras esferas do ensino, como parte do seu 

compromisso social e da sua visão de unidade e trabalho integrado.

3.2 Oferta de Cursos e Programas

Atualmente, no Campus de Simões Filho, os cursos estão em acordo com os projetos 

aprovados pelo CONSUP e atendem aos pré-requisitos exigidos na legislação vigente, bem 
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como ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC. Existem três tipos de modalidades 

de cursos: cursos técnicos de nível médio (integrado e subsequente) e cursos superiores. 

Os cursos técnicos integrados têm como público alvo os estudantes oriundos do ensino 

fundamental, proporcionando-lhes a formação técnica simultaneamente ao cumprimento 

do ensino médio. Já os cursos técnicos subsequentes têm como público alvo os estudantes 

oriundos do ensino médio, proporcionando-lhes somente a formação técnica.

Dentre os cursos oferecidos, pode-se destacar o Curso Técnico em Mecânica, que na forma 

integrada oferece, anualmente, 30 novas vagas e que funciona no turno matutino, em 

regime anual com carga horária de 3.200 horas e duração mínima de 04 anos. Já na forma 

subsequente, o curso técnico em mecânica oferece, anualmente, 80 novas vagas e funciona 

no turno noturno, em regime semestral, com carga horária de 1.200 horas e duração mínima 

de 02 anos.

Outro curso oferecido na formas integrada e subsequente é o Curso Técnico em 

Eletromecânica, que na forma integrada oferece, anualmente, 30 novas vagas e funciona no 

turno vespertino, em regime anual com carga horária de 3.200 horas e duração mínima de 

04 anos. O mesmo curso oferecido na forma subsequente dispõe de 80 novas vagas anuais e 

funciona no turno noturno, em regime semestral, com carga horária de 1.200 horas e 

duração mínima de 02 anos.

Há também o Curso Técnico de Petróleo e Gás ofertado nas duas formas (integrado e 

subsequente), sendo que quando oferecido integralmente conta com 30 novas vagas por 

ano, funcionando no turno vespertino, em regime anual, com carga horária de 3.200 horas e 

duração mínima de 04 anos. Quando oferecido subsequentemente este curso conta com 80 

vagas por ano, funcionando no turno noturno, em regime semestral com carga horária de 

1.200 horas e duração mínima de 02 anos.

Além dos cursos supracitados, há também o Curso Técnico de Metalurgia ofertado na forma 

subsequente sendo ofertadas anualmente 80 novas vagas para este curso,  que funciona no 

turno noturno, em regime semestral com carga horária de 1.200 horas e duração mínima de 

02 anos.
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Cursos Superiores

Dentre os cursos de nível superior, pode-se destacar o Curso de Licenciatura Tecnológica  em 

Eletromecânica, no qual são ofertadas anualmente 100 novas vagas para este curso, que 

funciona no turno noturno, em regime semestral, com carga horária de 340 horas e duração 

mínima de 04 anos. Do total de vagas,  40 vagas são destinadas aos aprovados na seleção do 

IFBA, 20 vagas aos aprovados pelo ENEM, 20 vagas são destinadas ao SISU e 20 vagas 

destinam-se à Plataforma Freire (não havendo candidatos para esta serão convocados 

estudantes aprovados em segunda lista no processo seletivo do IFBA).

4 INFRAESTRUTURA

4.1 Infraestrutura física

Salas de aula: existe um total de 19 salas de aula no pavilhão acadêmico todas dotadas de 

quadro branco e carteiras com capacidade para 40 pessoas.

Laboratórios de informática: 02 laboratórios de informática climatizados com 20 

computadores cada um e um projetor multimídia

Salas de audiovisual: 02 salas de audiovisual com TV, ar condicionado, aparelho multimídia e 

80 poltronas cada uma.

Sala de apoio de audiovisual: 01 sala de apoio com equipamentos diversos para uso nas salas 

de áudio e salas de aula.

Sala de apoio para assistentes de alunos: uma sala para apoio aos serviços de assistência de 

estudantes no pavilhão acadêmico.

Sala de desenho técnico: 01 sala de desenho técnico dotada de 20 pranchetas para as aulas 

de desenho técnico.
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Laboratório de Eletrônica: 01 laboratório de eletrônica geral equipado com 20 kits 

protoboard, 10 osciloscópios, 10 fontes, 20 multímetros digitais, diversos componentes 

eletrônicos, e bancadas para 20 estudantes.

Laboratório de Equipamentos Industriais: 01 laboratório de Equipamentos Industriais dotado 

de 03 bancadas de teste para bombas hidráulicas, 02 bancadas didáticas para o estudo de 

sistemas de refrigeração industrial, 02 bombas centrífugas, 02 turbinas a vapor, 01 

permutador de calor, 02 motores de combustão interna ciclo otto, 01 motor de combustão 

interna  ciclo diesel, 04 brocas de perfuração de poço de petróleo, 02 segmentos de coluna 

de perfuração, 04 skids para prática de alinhamento, diversos tipos de válvulas de uso 

industrial, diversos elementos de máquinas, 01 armário de ferramentas.

Laboratório de Eletrotécnica: 01 Laboratório de Eletrotécnica dotado de 03 bancadas para 

estudo de instalações e ligações elétricas industriais, diversos motores elétricos, 02 

transformadores de rede elétrica, 20 alicates amperímetro, 20 multímetros digitais, vários 

contactores e disjuntores e demais componentes elétricos, um conjunto moto/gerado, 

armário de ferramentas, diversas bancadas  com capacidade para 30 estudantes.

Laboratório de Metalurgia: 01 laboratório de Metalurgia dotado de um forno a carvão 

mineral, 01 forno a óleo combustível, uma máquina de jato de areia, 01 baia para 

armazenamento de carvão mineral, 01 baia para armazenamento de areia de modelagem, 

02 bancadas para preparo de areia de modelagem, 03 bancadas para preparação de moldes 

em areia, 05 cadinhos, diversas caixas de modelagem, diversos modelos em madeira. 

Laboratório de Automação, Controle e Instrumentação: 01 laboratório de Automação 

dotado de 02 bancadas para estudo de circuitos pneumáticos, 01 bancada para estudo de 

circuitos hidráulicos, 01 bancada para estudos de manutenção em circuitos hidráulicos, 01 

bancada para estudos de manutenção em circuitos pneumáticos, 02 inversores de 

frequência, 01 calibrador de manômetros, 02 válvulas de controle, diversos manômetros, 

solenoides, termopares e termômetros, 05 computadores para estudo de sistemas 

supervisórios e simuladores de automação.
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Laboratório de Metalografia e Ensaios: 01 laboratório de Metalografia e Ensaios dotado de 

01 máquina para ensaios de tração de 20 Ton, uma máquina para ensaio de tração para 50 

Ton, 01 máquina para ensaios de compressão, 01 máquina para ensaios de torção, 01 

máquina para ensaios impacto, 02 fornos de 1200°C para tratamentos térmicos, 02 politrizes 

elétricas, uma máquina mesoton para corte de precisão, 01 politriz computadorizada, 01 

máquina para embutimento de amostras metalográficas, 01 durômetro Rockwel e Vickers, 

02 máquinas para testes de riscamento, 02 microscópios metalográficos, 02 máquina 

universal de ensaios de 20 KN, 01 estufa, 01 máquina de banho maria.

Laboratório de Metrologia: 01 Laboratório de Metrologia dotado de 01 projetor de perfil, 01 

dispositivo contraponto, 01 desempeno de granito, 20 paquímetros 0,05mm/1/128”, 20 

paquímetros 0,02mm/0.001”, 30 réguas graduadas, 20 micrômetros externos 0,01mm, 20 

micrômetros externos 0,001”, 15 micrômetros internos 0,005mm e 0,001mm, 20 

goniômetros, 02 calibradores traçadores de altura, 40 relógios comparadores, 01 conjunto 

de calibres telescópicos, 01 paquímetro digital, 02 micrômetros digitais, 03 micrômetros 

com hastes intercambiáveis, 10 bases magnéticas, 04 torquímetros de estalo, 01 nível de 

precisão, 01 paquímetro de 450 mm, 02 paquímetros de profundidade, 01 tacômetro 

analógico, 05 transferidores simples, 01 aparelho de projeção.

Laboratório de Usinagem: 01 laboratório de Usinagem dotado de 11 tornos convencionais, 

02 fresadoras ferramenteiras, 01 retífica vertical, 01 retífica horizontal, 03 furadeiras de 

coluna, 01 furadeira de bancada, 01 máquina de afiar ferramentas, 04 plainas limadoras, 01 

furadeira de precisão, 01 serra fita, 01 torno CNC, 01 centro de usinagem CNC, 01 

esmerilhadeira de coluna, 01 fresadora pantográfica, 01 ferramentaria de apoio às 

atividades do laboratório. Possui 03 bancadas, dotadas de morsas com capacidade para 10 

estudantes em atividades de ajustagem mecânica.

Usina Piloto de Biodiesel: 01 unidade piloto de fabricação de biodiesel em convênio com a 

SECTI para finalidades didáticas e para pesquisa aplicada aos biocombustíveis. A usina piloto 

é formada por uma área de tancagem externa, na qual ficam localizados 05 tanques de 

armazenamento para a matéria-prima, produtos e subprodutos do processo. Anexada aos 

tanques existe uma casa de abrigo aos equipamentos de utilidades como bombas d’água, 
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compressor de ar e bomba de vácuo. Os equipamentos de processo da planta piloto ficam 

localizados no interior do pavilhão das oficinas e laboratórios e são basicamente reatores, 

decantadores, filtros, tanques pulmão, agitadores, centrífugas, torres de destilação, 

condensadores, permutadores de calor, válvulas tubulações e acessórios. 

Almoxarifado dos laboratórios: espaço destinado ao armazenamento de materiais e 

ferramentas utilizadas nos laboratórios.

Laboratório de Física: 01 laboratório de física com equipamentos e kits didáticos para 40 

estudantes.

Laboratório de Química e Biologia: 01 Laboratório de Química e Biologia com bancadas e kits 

didáticos para 30 estudantes.

Laboratório de Química do Petróleo: 01 Laboratório de Química do Petróleo com 

equipamentos e bancadas para 20 estudantes.

Laboratório de Estudo de Materiais: 01 Laboratório para estudo dos materiais com 

equipamentos e bancadas para 15 estudantes.

Cantina: Espaço da cantina concedido a terceiros através de contrato específico.

Restaurante da Merenda Escolar: Espaço dotado com infraestrutura de cozinha e refeitório 

para elaboração e distribuição da merenda escolar.

Refeitório dos servidores: Espaço com infraestrutura de refeitório para os servidores do 

Campus.

Almoxarifado da Merenda Escolar: Sala climatizada para armazenamento dos gêneros 

utilizados no preparo da merenda escolar

Vestiário do Pessoal Terceirizado: Espaço dotado de armários e banheiro para pessoal 

terceirizado.

Sala da Divisão de Serviços Auxiliares, Manutenção e Transportes: Sala dotada de estrutura 

administrativa para as atividades relacionadas aos serviços gerais, de manutenção e 

transporte do Campus. 
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Almoxarifado Geral: 02 almoxarifados para estocagem de produtos de manutenção e 

limpeza.

Sala da Coordenação Técnica Pedagógica: Sala com infraestrutura administrativa para as 

atividades da Coordenação Técnica Pedagógica.

Biblioteca: 01 Biblioteca com a infraestrutura necessária para dar apoio aos cursos 

existentes no Campus.

Serviço Médico: Espaço com a infraestrutura necessária ao atendimento médico aos 

estudantes e servidores do Campus.

Gerência de Registros Acadêmicos: Espaço com a infraestrutura necessária para as 

atividades da GRA.

Sala da Central Telefônica: Espaço utilizado pelo pessoal de recepção para atendimento e 

encaminhamento das ligações telefônicas recebidas pelo Campus.

Sala de Reprografia: Sala destinada aos serviços de reprografia do Campus.

Sala de Treinamento: 02 salas de aula localizadas no pavilhão administrativo utilizadas para 

treinamentos e aulas dos cursos de extensão e convênios

Coordenação de Tecnologia da Informação: Espaço com infraestrutura para as atividades de 

TI.

Divisão de Recursos Humanos e Estágio: Espaço com infraestrutura administrativa para as 

atividades da DIREH.

Direção Geral e Gabinete: Espaço com infraestrutura administrativa necessária às atividades 

do Gabinete e Direção Geral.

Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação: Espaço com infraestrutura administrativa para 

as atividades da Coordenação de Pesquisa e Pós Graduação e Grupos de Pesquisa.

Departamento de Ensino: Espaço com infraestrutura administrativa necessária às atividades 

do DEPEN.

Sala dos Professores: Espaço com infraestrutura de apoio aos professores do Campus.
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Auditório: Auditório situado no Pavilhão Administrativo com 140 poltronas e climatização.

Sala das Coordenações de Curso: Espaço com infraestrutura administrativa para as 

atividades das Coordenações de Curso.

Departamento de Administração: Espaço destinado ao DEPAD e setores como Contabilidade, 

Compras, Orçamento, Pagamento e Patrimônio.

Serviço Psicossocial: Espaço no qual funcionam as atividades ligadas a área psicossocial, 

como atendimentos aos estudantes e servidores e as ações pertinentes à política 

institucional de assistência estudantil.

4.2 Infraestrutura acadêmica

As Tabelas 29 a 33 apresentam dados relativos ao acervo bibliográfico.

Tabela 29- Acervo bibliográfico por área de conhecimento

Eletromecânica Mecânica Metalurgia
Petróleo e 

Gás
Propedêutica Outros

Acervo Bibliográfico 
por área de 

Conhecimento
196 115 67 34 774 195

Fonte: Biblioteca.

Tabela 30 - Acervo bibliográfico - 2009

Tipo Títulos Exemplares

Nº 1324 4774
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais - SIG/2008.

Tabela 31 – Projeção de títulos do acervo bibliográfico – 2009-2013

Objetivos
Títulos do Acervo Bibliográfico/Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Ampliar e atualizar o acervo bibliográfico 

das bibliotecas 1324 1722 1894 2084 2292

Fonte: Biblioteca.



                                                                                                                                      PDI IFBA/ 2009-2013

IFBA – Campus de Simões Filho _Plano de Desenvolvimento Institucional 60

Tabela 32 – Projeção de exemplares do acervo bibliográfico – 2009-2013

Objetivos
Exemplares do Acervo Bibliográfico/Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Ampliar o número de exemplares do 
acervo bibliográfico das bibliotecas

4774 6206 7448 8192 8601

Fonte: Biblioteca.

Tabela 33 – Projeção de periódicos do acervo bibliográfico – 2009-2013

Objetivos
Periódicos do Acervo Bibliográfico /Ano

2009 2010 2011 2012 2013

Ampliar o número de periódicos do 
acervo bibliográfico das bibliotecas

10 20 30 40

Fonte: Biblioteca.

Segue abaixo o quantitativo de recursos de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e 

de audiovisuais, no ano de 2009, e sua projeção até 2013, conforme indicam as Tabelas 34 a 

36.

Tabela 34- Recursos computacionais - 2009

Especificação Quantitativo
Computadores 98
Notebooks 2
Impressoras Laser 7

Total 107

Tabela 35 – Recursos Audiovisuais - 2009

Equipamentos Total
Amplificador de som 1
Câmara filmadora 1
Câmara fotográfica 6
Aparelho de DVD 5
Mesa de som 1
Microsystem 3
Microfone 3
Projetor Multimídia 10
Retroprojetor 3
Tela de projeção 1
Televisor de 29”. 4

Total 38
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Tabela 36 - Projeção de recursos TIC – 2009-2013

Objetivo
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Ampliar o número de computadores 
de mesa

98 108 120 130 150

Ampliar o número de notebooks 2 5 10 10 10
Ampliar n.º de projetores multimídia 
(datashow)

10 15 20 20 20

Implantar ou ampliar o número de 
salas de teleconferências

1 2 2 2

Fonte: TI

5 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

O Campus de Simões Filho é um campus da Autarquia Federal vinculada ao Ministério da 

Educação. O IFBA possui estrutura multicampi, tendo a Reitoria como sua setorial 

orçamentária, financeira e contábil.

A proposta orçamentária anual para atender as necessidades institucionais contempla os 

créditos identificados para a Reitoria e para cada Campus, exceto no que diz respeito a 

pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores.

O Campus é financiado, principalmente, por recursos financeiros advindos do Tesouro 

Nacional. Esses recursos são em sua maior parte recebidos por intermediação da Reitoria do 

IFBA, para o custeio das despesas com manutenção e investimentos. Essas transferências 

financeiras ocorrem através do registro das despesas internas e imediata solicitação de 

recursos por parte do campus Simões Filho. A Reitoria repassa a solicitação para o setor 

financeiro do Ministério da Educação, que faz o atendimento respeitando as regras de 

Programação Financeira do Governo Federal. 

Uma outra fonte de receita é arrecadada diretamente pelo próprio campus, através de 

algumas atividades internas, como a locação de espaço para empresa que prestava serviço 

de reprografia no ano de 2010, do aluguel do espaço físico destinado à cantina, desde 2010 
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até os dias atuais, e pagamentos por parte de estudantes, de taxas e emolumentos na  

emissão da 2.ª via de documentos pelo GRA.

5.1 Investimentos e Custeios

Nas Tabelas 37 e 38 delineiam-se os investimentos/custeios por ações de Programas de 

Governo no ano de 2009 e a respectiva projeção.

Tabela 37 - Investimentos/custeios por ações de programas de Governo – 2009³

Programas De Governo e Ações Interligadas
Orçamento

(R$) (%)

Programa: Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Prestação de serviços à comunidade   27.000,00 5
Funcionamento da Educação Profissional3 437.855,00 86
Assistência ao educando da Educação Profissional     8.000,00 2
Acervo bibliográfico para as Instituições da rede Federal de Educação 
Profissional

  25.000,00 6

Pesquisa universitária e difusão de seus resultados     5.000,00 1
Total 502.855,00 100%

Fonte: Pró-Reitoria de Administração e Planejamento /DOF.



                                                                                                                                      PDI IFBA/ 2009-2013

IFBA – Campus de Simões Filho _Plano de Desenvolvimento Institucional 63

Tabela 38 - Projeção de investimentos/custeios por ações de programas de Governo1 – 2009-2013

Programas De Governo
e Ações Interligadas

Orçamento
2009

Orçamento
2010

Orçamento
2011

Orçamento
2012

Orçamento
2013

(R$) % (R$) % (R$) % (R$) % (R$) %
Programa: 
Desenvolvimento da 
Educação Profissional 
e Tecnológica
Prestação de serviços à 
comunidade 27.000,00 5 150.000,00 5 120.000,00 3,24 120.000,00 3,19 120.000,00 2,78

Funcionamento da 
Educação Profissional 437.855,00 86 2.420.243,00 81 2.660.000,00

71,89
2.860.000,00

76,06
3.260.000,00

75,64

Assistência ao 
educando da Educação 
Profissional

8.000,00 2 30.000,00 1 80.000,00 2,16 100.000,00 2,66 150.000,00 3,48

Acervo bibliográfico 
para as Instituições da 
rede Federal de 
Educação Profissional

25.000,00 6 50.000,00 2 40.000,00 1,08 50.000,00 1,33 60.000,00 1,39

Capacitação de 
recursos humanos da 
Educação Profissional

15.000,00 0,6 20.000,00 0,54 40.000,00 1,06 50.000,00 1,16

Veículo e transporte 
escolar para as 
Instituições Federais 
de Educação 
Profissional

280.000,00 9 220.000,00 5,95 80.000,00 2,13 40.000,00 0,9

Programa: Gestão da 
Política de Educação
Capacitação de 
Servidores Públicos 
Federais em processo 
de qualificação e 
requalificação

10.000,00 0,4 20.000,00 0,54 40.000,00 1,06 50.000,00 1,16

Programa: Brasil 
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Programas De Governo
e Ações Interligadas

Orçamento
2009

Orçamento
2010

Orçamento
2011

Orçamento
2012

Orçamento
2013

(R$) % (R$) % (R$) % (R$) % (R$) %
Universitário

Funcionamento de 
Cursos de Graduação 300.000,00 8,11 400.000,00 10,64 500.000,00 11,6

Assistência ao 
educando do Ensino de 
Graduação

10.000,00 0,27 40.000,00 1,06 50.000,00 1,16

Programa: 
Desenvolvimento do 
ensino da Pós-
Graduação e Pesquisa
Pesquisa universitária 
e difusão de seus 
resultados

5.000,00 1 29.000,00 1 30.000,00 0,8 30.000,00 0,8 30.000,00 0,7

Total 502.855,00 100 2.984.243,00 100 3.700.000,00 100 3.760.000,00 100 4.310.000,00 100

Nota: 1Os valores apresentados nesta tabela não representam a totalidade dos investimentos/custeios do IFBA, tendo sido incluídas ações com maior representação nos 
segmentos de ensino, pesquisa e/ou extensão.
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5.2 Estratégia de Gestão Econômico-Financeira

O Campus de Simões Filho passou a ser Unidade Gestora Orçamentária a partir do ano de 

2009, quando a Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008 criou os Institutos Federais com 

estrutura multicampi, tornando-se assim a então Unidade Descentralizada do antigo CEFET 

no Campus de Simões Filho. Desde o início de suas atividades como unidade do IFBA, o 

Campus de Simões Filho vem apresentando um orçamento anual entre os maiores do 

instituto devido ao grande número de discentes e graças aos recursos destinados à expansão 

do ensino profissional do Governo Federal. Com relação ao Campus de Simões Filho, pode-se 

destacar:

I. Ampliação do número de estudantes, seja pelo aumento de vagas nos cursos 
regulares, ou pela oferta de programas de formação continuada, fazendo crescer o 
número de discentes equivalentes o que impactará no aumento dos recursos 
destinados ao orçamento anual.

II. Ampliação do número de convênios com organismos governamentais e empresas 
privadas, que possam estar garantindo recursos extras para investimentos em 
infraestrutura e gastos com custeio.

III. Elaboração e apresentação de planos de trabalho visando a obtenção de recursos 
extra-orçamentários junto ao Ministério da Educação.

IV. Solicitação junto aos parlamentares de emendas e verbas de bancada para execução 
de projetos de infraestrutura do Campus.

5.3 Planos de Investimentos

Os investimentos têm como prioridade viabilizar a implantação dos programas e projetos 

inseridos nesse PDI, e para a contínua melhoria do ensino, levando em conta a expansão da 

rede de ensino profissional e tecnológico.

Esses investimentos serão concretizados levando em conta os recursos disponibilizados para 

o Campus de Simões Filho, bem como as regras de Programação Financeira do Governo 

Federal. 

Os recursos de investimentos podem ser captados conforme manifestação do campus e ou 

Instituto por Plano de Trabalho (termo de cooperação), que deve ser enviado ao MEC/SETEC 
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contendo justificativas e benefícios a serem alcançados pela instituição de ensino e 

comunidade.

Os planos de investimentos do Campus devem ser definidos pelo Campus de acordo:

I. O Termo de Acordo de Metas e Compromissos (TAMC) assumido pelo IFBA e pelo
MEC;

II. O planejamento do Campus quanto à sua ação frente ao Termo de Acordo de Metas 
e Compromissos e objetivos do Plano de Expansão I;

III. As necessidades do Campus quanto à reestruturação, adequação, expansão, 
modernização.

Devem ser considerados como parâmetros:

I. Orçamento do campus do ano exercício e a análise quanto à execução deste 
(pagamentos, manutenção e funcionamento - investimentos- serviços); 

II. Possibilidade da captação de recursos via emenda parlamentar;

III. Possibilidade da captação de recursos via Plano de Trabalho - MEC/SETEC;

IV. Convênios com outros ministérios e outros.

5.4 Previsões Orçamentárias e Cronograma de Execução (5 anos)

Segue abaixo projeções dos investimentos que deverão ocorrer dentro do quinquênio a que 

se refere o PDI, por tipo de investimento, conforme a Tabela 39.

Tabela 39 – Projeção de investimentos – 2009-2013

Infraestrutura com Recursos dos Organismos de Fomento a Pesquisa
Investimentos em R$ 1.000,00

2009 2010 2011 2012 2013
100,00 150,00 500,00 700,00 1.000,00

Investimentos em Infraestrutura com Recursos de Convênios
Investimentos em R$ 1.000,00

2009 2010 2011 2012 2013
5,00 10,00 10,00 100,00 500,00

Investimentos em Reformas e Ampliação
Investimentos em R$ 1.000,00

2009 2010 2011 2012 2013

100,00 500,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00
Investimentos em Acervo Bibliográfico
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Infraestrutura com Recursos dos Organismos de Fomento a Pesquisa
Investimentos em R$ 1.000,00

2009 2010 2011 2012 2013
25,00 50,00 40,00 50,00 60,00

Investimentos em Veículos
Investimentos em R$ 1.000,00

2009 2010 2011 2012 2013

40,00 120,00 240,00 50,00 120,00

6 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Finalidades e Objetivos da Autoavaliação Setorial

A Avaliação Setorial integrada tem como finalidade a adoção de um instrumento para a 

busca de maior eficácia da gestão universitária, com reflexos na melhoria da qualidade do 

trabalho acadêmico através de seus cursos, atividades e serviços.

Objetivo Geral

Avaliar, numa visão setorial, a dinâmica da gestão institucional analisando os processos, 

recursos e resultados, identificando pontos a serem ajustados dentro de uma ação 

permanente do processo de otimização do IFBA, na consolidação de seus objetivos 

institucionais.

Objetivos Específicos

 Promover a manutenção da cultura de avaliação no IFBA Campus de Simões Filho;

 Reafirmar o compromisso na manutenção de um processo contínuo e permanente de 
avaliação institucional no IFBA Campus de Simões Filho, com ciclos de 5 (cinco) anos;

 Apoiar o planejamento e o redirecionamento das ações do IFBA com vistas à busca 
permanente da qualidade da Educação Superior;

 Constituir-se em referência na manutenção dos compromissos científicos, culturais e 
sociais do IFBA Campus de Simões Filho.
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6.1 Metodologia, Dimensões e Instrumentos a Serem Utilizados no Processo de 

Autoavaliação Setorial

O IFBA Campus de Simões Filho, comprometido com a qualidade dos serviços prestados à 

comunidade e consciente de sua responsabilidade na formação de profissionais que 

impulsionam o desenvolvimento do país, reconhece que está atento às demandas de sua 

comunidade interna e da comunidade externa.

O IFBA Campus de Simões Filho, já com esta crença e, reforçado pela presença do SINAES, 

busca a cultura de avaliação institucional utilizando-a como instrumento para:

 Subsidiar suas ações de planejamento nos diferentes níveis da administração;

 Motivar a implementação das atividades acadêmicas;

 Desenvolver com efetividade o perfil dos futuros egressos:

 Redirecionar as estratégias de alocação de recursos;

 Indicar a implementação de novos cursos e/ou unidades administrativas;

 Redimensionar as ações e atividades acadêmicas;

 Rever os regulamentos e os procedimentos que normatizam a dinamização dos 
Projetos Pedagógicos de Cursos;

 Dar indicadores para os planejamentos estratégicos dos diferentes Campi;

 Estabelecer políticas para a gestão dos Recursos Humanos;

 Acompanhar, orientar, avaliar e redimensionar seus planejamentos expressos pelos 
documentos.

Formas de Participação da Comunidade Acadêmica, Técnica e Administrativa, Incluindo a 

Atuação da Comissão Setorial de Avaliação (CSA)

Formas de Utilização dos Resultados das Avaliações

Tendo como foco a busca de indicadores que pudessem aumentar a eficácia da gestão do 

IFBA Campus de Simões Filho, o processo de avaliação institucional reconhece que a cultura 

de avaliação não se estabelece de pronto na rotina de uma instituição, mas se constitui num 

gerador de referências para os gestores, estando presente em significativos momentos de 
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planejamento, análise e reflexão sobre o exercício da gestão e na tomada de decisões nos 

âmbitos administrativos e acadêmicos. 

Cabe à CSA compartilhar os resultados das pesquisas nos diferentes níveis hierárquicos da 

Instituição; com a apresentação dos relatórios gerais e comparativos e participar de 

discussão dos resultados. Sistematicamente todos os resultados e análises proferidas pela 

CSA cumprem um roteiro de discussão e divulgação, primeiramente, com os gestores da 

administração, seguidas de apresentação dos relatórios no Conselho Superior envio dos 

relatórios aos diversos segmentos da Instituição. A partir daí os relatórios passam a ser 

discutidos no âmbito das diretorias e coordenações.

No âmbito da administração do IFBA Campus de Simões Filho os resultados apresentados 

nos relatórios de autoavaliação têm lugar nos Encontros de Gestores, Docentes, Técnico-

administrativos e Discentes. 
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