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APRESENTAÇÃO

O Plano de Desenvolvimento Institucional ora apresentado consiste em uma análise dos 

pontos fortes e fracos e das ameaças e oportunidades existentes no IFBA - Campus de 

Valença e tem o propósito de elaborar diretrizes que possibilitem o crescimento de forma 

ordenada e alinhada com as normas estabelecidas institucionalmente. A metodologia 

aplicada para a elaboração do referido documento se deu, inicialmente, com a constituição 

de uma Comissão Organizadora para orientar os trabalhos. Foram realizados estudos em 

Grupos de Trabalhos (GTs) com encontros quinzenais para discussão e análise das 

informações obtidas e produziu-se, por fim, o documento final do Campus com as 

informações institucionais referentes ao exercício 2008, bem como a perspectiva para o 

período 2009-2013 no que diz respeito ao Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão e 

Gestão.
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INTRODUÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus de Valença,

está inserido entre duas importantes regiões do estado da Bahia, o Litoral Sul e o Recôncavo 

Sul, extremamente importantes para o desenvolvimento socioeconômico do estado por sua 

diversidade e potencialidades de geração de renda e riqueza para o estado da Bahia.

O Campus de Valença, no decorrer dos seus quinze anos de Educação Profissional, vem

acompanhando as demandas do mundo do trabalho visando capacitar profissionais para 

suprir suas necessidades. Dessa maneira, as transformações ocorrem em simultaneidade 

com a sociedade e o mundo do trabalho, colaborando assim, de maneira expressiva, para o 

desenvolvimento socioeconômico do município de Valença e região do Baixo Sul da Bahia. 

A metodologia aplicada para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

se deu através da constituição de uma Comissão Organizadora, que através da criação de 

Grupos de Trabalhos (GTs) estudou as informações atinentes ao Plano e produziu uma 

proposta para a construção do PDI deste Campus.

Portanto, o PDI 2009-2013 do IFBA tem a finalidade de planejar as ações a serem executadas 

a curto, médio e longo prazo, buscando nortear os caminhos a serem trilhados para uma real 

construção do desenvolvimento deste Campus em consonância com as transformações da 

sociedade e do mundo do trabalho.
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1 PERFIL INSTITUCIONAL

1.1 Histórico

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia vem se consolidando como 

Instituição Pública de Ensino Técnico, Tecnológico e de Ensino Superior (Graduação e de Pós-

Graduação) ao longo dos 100 anos da Educação Tecnológica no estado da Bahia, com ênfase, 

na última década, impulsionado pelas políticas internas de democratização e investimento 

em infraestrutura e modernização, bem como pelas políticas do Estado Brasileiro de 

expansão da Educação Profissional e Superior, com a perspectiva de ampliação da atuação 

do Instituto por meio da implantação de mais Campi no interior do estado da Bahia. Vale 

ressaltar que a gestão do IFBA de forma planejada, participativa e sustentável é um requisito 

indispensável para sua exitosa construção.

O IFBA foi criado por meio da Lei nº 11.892/2008 por transformação do CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA (CEFET-BA), o qual foi criado através da Lei nº 8.711, de 

28 de setembro de 1993, por transformação da Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA) e 

pela incorporação do Centro de Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC).

Sua origem remonta ao início do século XX quando, em 1909, foram criadas as Escolas de 

Aprendizes Artífices em todas as capitais dos Estados Brasileiros. Instalada provisoriamente 

no centro da cidade de Salvador, apenas em 1926 foi transferida para um prédio apropriado 

localizado no bairro do Barbalho. Em 1937, a instituição passou a ser denominada de Liceu 

Industrial de Salvador, ministrando ensino profissionalizante de 1º ciclo. A Lei Orgânica do 

Ensino Industrial de 1942 estendeu essa modalidade de ensino ao 2º ciclo e o Liceu recebeu 

o nome de Escola Técnica de Salvador. Em 1959, os estabelecimentos de ensino industrial 

recebem a denominação de Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA). O CENTEC foi criado 

pela Lei nº 6.344, de 06 de julho de 1976, como autarquia federal do Ministério da Educação 

e Cultura.

O CEFET-BA expandiu-se com a criação e implantação das Unidades de Ensino 

Descentralizadas (UNEDs). A Portaria Ministerial nº 1.720, de 15 de dezembro de 1994, criou 

a UNED de Valença. Em 2008, através da Lei nº 11.892/2008, o Centro Federal de Educação 
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Tecnológica da Bahia foi transformado em Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia da Bahia e as Unidades de Ensino transformaram-se em Campus.

Breve Histórico do Campus de Valença

Esta instituição em Valença nasceu com um perfil bem definido, conhecida pela comunidade 

como Escola de Pesca, foi concebida no governo do presidente José Sarney em um Plano de 

Expansão do Ensino Técnico, em que eram previstas a construção de 200 escolas no país. A 

escolha dos locais para a instalação destas unidades constituiu-se numa briga política 

ferrenha, sendo que em Valença houve um trabalho desenvolvido pela Comissão Executiva 

do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), colocando a região como um potencial para 

receber uma escola de pesca. Aliado a este trabalho, a influência da então deputada Abigail 

Feitosa possibilitou a instalação da escola em Valença, ganhando a disputa com a cidade 

Ilhéus. A construção deste Campus iniciou-se em 1990, já batizada de Escola de Pesca, e 

assim a comunidade mais antiga a chama até hoje. A construção foi firmada através de um 

convênio entre a Prefeitura Municipal de Valença e a Secretaria do Ensino Técnico (SEMTEC),

e no final da obra o prédio foi entregue ao então CEFET-BA. A unidade foi inaugurada no dia 

28 de dezembro de 1994, no governo de Itamar Franco, com o prédio ainda inconcluso; só 

no ano seguinte ele foi efetivamente recebido pelo CEFET-BA. O primeiro diretor tomou 

posse no dia 03 janeiro de 1995 e neste mesmo ano a instituição funcionou abrigando 

quatro turmas do curso Pró-técnico, com 160 estudantes. Estes estudantes cursavam a 

oitava série em escolas públicas locais e no CEFET-BA recebiam aulas de reforço para que 

tivessem uma melhor preparação para se submeterem ao Exame de Seleção do próprio 

Centro. Como naquele ano, na instituição não havia nenhum funcionário nem professores, 

foi firmado um convênio entre o CEFET-BA e a Prefeitura Municipal de Valença a qual cedeu 

dois professores a fim de ministrarem aulas para essas turmas nas disciplinas de português e 

matemática.

Uma das marcas destes anos de funcionamento da instituição consiste na falta de uma 

identidade forte, seja para ela mesma, seja para a comunidade externa, e uma oscilação no 
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concernente ao número de matriculados ano após ano, ou seja, não há uma constância no 

crescimento de matrículas.

Histórico de matrículas, criação e encerramento de cursos no Campus de Valença

A unidade de ensino iniciou suas atividades com estudantes de cursos técnicos em 1996.

Naquele ano foram oferecidas: uma turma de técnico em Construção Naval e uma turma de 

técnico em Pesca. Esses cursos eram integrados compreendendo o Ensino Médio e o 

Técnico, o que possibilitava ao estudante após a conclusão de todas as etapas formativas, a

obtenção do diploma de Técnico e do Ensino Médio, simultaneamente. Além disso, foi 

oferecida uma turma de Pesca Especial, curso noturno de um ano e meio destinado a 

estudantes que já haviam concluído o Ensino Médio. Além desses cursos, deu-se 

continuidade ao Pró-técnico, constituindo quatro turmas com estudantes de escolas públicas 

concluintes da 8ª série. Nesse ano, foram matriculados 250 alunos.

No ano de 1997, foram inscritos 302 estudantes, sendo uma turma de 1º ano do curso de 

Pesca e outra de Construção Naval, portanto duas novas turmas e três de Pró-técnico e 

Pesca Especial. Em 1998, não mais foram oferecidas novas turmas para os cursos de Pesca e 

Construção Naval. Iniciou-se uma turma de Ensino Médio, que junto com as turmas 

remanescentes teve um total de matrícula de 140 alunos.

No ano seguinte, 1999, foram oferecidas três turmas de Ensino Médio e uma turma de 

Turismo (noturno) que junto com os estudantes dos anos anteriores perfez um total de 202 

matrículas. Em 2000, novos cursos foram lançados: Hotelaria e Informática, que junto com 

os demais já oferecidos totalizou 359 matrículas. O curso de Construção Naval teve sua 

última turma oferecida neste ano, turma 231, com 01 estudante.

O ano de 2001 constituiu-se em um ano de ouro para este Campus, uma vez que foi o ano 

que houve o maior número matrículas, totalizando 503 alunos. Também nesse ano foram

criados os cursos de Aquicultura, Turismo e Hospitalidade, enquanto o curso de Pesca 

ofereceu suas últimas turmas. Em 2002, nenhum curso foi criado, assim também como 

nenhum foi extinto; 428 estudantes se inscreveram. Em 2003, houve 355 matriculados nos 
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cursos existentes. No ano seguinte, foram oferecidos os mesmos cursos e houve uma 

pequena de redução de matrículas, totalizando 348 estudantes matriculados. Em 2005, o 

número de inscritos foi ainda menor, uma vez que apenas 305 estudantes se matricularam. 

Neste ano, não foi mais oferecido o curso de Turismo e Hospitalidade e abriu-se o curso de 

Meios de Hospedagem.

2006 foi o ano em que houve o segundo maior número de inscritos nessa instituição, foram

matriculados 434 estudantes. Os cursos de Turismo e Informática foram ofertados na forma 

integrada, contemplando simultaneamente o Ensino Médio e um curso técnico, atendendo a 

uma nova exigência do MEC. Em 2007, contabilizou uma redução para 406 inscritos;

novamente em 2008, houve redução com 385 inscritos, mesmo tendo sido oferecido um 

novo curso integrado em Aquicultura; e em 2009, pequena reação com 412 inscritos. Vale 

ressaltar que desde o ano de 2008 não foram mais oferecidas turmas para o Ensino Médio.

Vê-se que em 2001 houve o dobro de matrículas em relação ao primeiro ano de 

funcionamento; em 1996, apenas 250 inscritos; e em 2009 praticamente 100 estudantes

menos do que o registrado em 2001. Este, portanto, é o quadro que expressa o quantitativo 

de matrículas, com aumento e também redução, ano após ano.

1.2 Inserção Regional

O IFBA/Campus de Valença está inserido entre duas importantes regiões do estado da Bahia,

o Litoral Sul e o Recôncavo Sul. Regiões essas extremamente importantes para o 

desenvolvimento socioeconômico do Estado e para a inserção de novas tecnologias que 

visem o crescimento desses locais. Assim, é de suma valia ser levado em consideração as 

suas diversidades e potencialidades para a geração de riquezas e renda com vistas à inclusão 

social, tendo como resultados o desenvolvimento econômico e social dos cidadãos inseridos 

nessas Regiões, podendo destacar-se pelo menos em 09 (nove) áreas:

1. Agricultura: Produção de guaraná, cravo da Índia, pimenta do reino, dendê, cacau, 
seringa, piaçava, palmito de pupunha, flores tropicais, banana, mandioca, fumo,
coco, entre outros.
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2. Aquicultura e Pesca: Pesca Artesanal, Maricultura, Carcinicultura, Piscicultura e 
extração de mariscos em ambiente natural.

3. Pecuária: Criação de Bovinos, suínos, caprinos e equinos.

4. Energia: Gás e Petróleo, Biodiesel e Energia Elétrica.

5. Indústria: Têxtil, Alimentos, Borracha, Dendê, Fogos de Artifício, Calçados, Artigos 
Esportivos, Fumo, Palmito, Cerâmica, Construção Civil, Brinquedos.

6. Comércio: produtos e serviços atraindo a atenção de importantes redes do país.

7. Turismo: possui um dos mais importantes pólos de atração turística do estado, praia 
e mar, ecoturismo, esportivos, eventos juninos entre outros.

8. Meio Ambiente: pela diversidade ambiental dos seus ecossistemas de fauna e flora a 
região possui importantes estratégias áreas de Preservação Ambiental do Estado.

9. Informática: proximidade com Pólo Industrial de Informática, demanda de ensino e 
pesquisa.

A atuação do Campus de Valença pode abranger, direta ou indiretamente, as seguintes 

cidades, conforme explícito no Quadro 1.

Quadro 1 – Municípios de atuação

Grupo 1
Atuação Direta

Grupo 2
Influência Direta

Grupo 3
Atuação Indireta

Grupo 4
Influência Indireta

Valença
Taperoá
Nilo Peçanha
Ituberá,
Cairú
Maraú
Camamú
Igrapiúna

Aratuípe
Jaguaripe
Nazaré
Muniz Ferreira
Salinas das Margaridas
Vera Cruz
Itaparica

Gandú
Tancredo Neves
Teolândia
Wenceslau Guimarães
Ibirapitanga.

Santo Antonio de Jesus
Amargosa
Lage
Mutuípe
Cruz das Almas
Ubaíra
Nova Ibiá

A Figura 1 ilustra tais municípios, enquanto nas Tabelas 1 e 2 apresentam-se dados 

referentes a estes municípios.
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Figura 1 – Mapa dos municípios

Tabela 1 – Dados referentes aos municípios de atuação do 

Nome Extensão

Valença
Santo Antonio de Jesus
Ituberá
Nazaré
Gandú
Taperoá
Camamú
Ibirapitanga
Tancredo Neves
Cairú
Mutuipe
Muniz Ferreira
Aratuípe
Nilo Peçanha
Wenceslau Guimarães
Amargosa
Cruz das almas
Igrapiuna
Ubaíra
Teolândia
Salinas das Margaridas
Jaguaripe
Lage
Maraú
Nova Ibiá
Itaparica
Vera Cruz

Total 12.080
Fonte: IBGE, Censo 2007.
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Mapa dos municípios

Dados referentes aos municípios de atuação do Campus de Valença

Extensão
Km²

População 
Global

PIB per 
capita R$

Indústria de 
Transformação

1.191 84.931 4.179 136
259 84.256 6.373 326
418 23.530 3.867 43
256 26.506 3.607 28
229 30.091 3.827 42
409 18.217 3.077 12
885 32.172 2.730 34
945 13.841 2.436 03
415 22.684 2.939 10
451 13.712 5.478 6
273 21.181 3.077 21
114 6.990 2.597 13
177 8.507 2.580 2
385 12.531 3.771 5
662 23.985 4.116 10
436 33.554 3.585 42
151 54.827 4.836 120
513 13.246 5.547 3
762 20.708 2.946 13
288 12.429 2.743 5
148 13.090 4.144 7
891 16.207 3.171 7
498 21.104 3.427 4
774 17.029 2.478 6
181 6.871 4.630 1
116 19.897 3.442 16
253 35.060 4.263 46

12.080 687.156 99.866 961
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de Valença

Indústria de 
Transformação

Matriculas no 
Ensino Médio

136 5.377
326 3.690
43 1.453
28 1.808
42 1.362
12 543
34 1.761
03 468
10 1.232

340
21 746
13 270

511
359

10 36
42 866

120 3.156
771

13 491
768
714
207
952
606
344

16 661
46 1.411

961 30.903
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Tabela 2 - Dados dos setores de agropecuária, indústria e serviços dos municípios, Bahia -
2006

Município

Setores (%)

Agropecuária Indústria Serviços

Bahia 7,86 30,68 61,46
Cairu 30,99 9,59 59,42
Camamu 18,56 12,71 68,73
Cruz das Almas 7,01 13,46 79,53
Gandu 14,00 11,93 74,07
Igrapiúna 61,44 4,69 33,87
Itaparica 4,49 16,44 79,08
Ituberá 18,98 14,22 66,80
Jaguaripe 33,96 8,52 57,52
Muniz Ferreira 22,24 12,62 65,14
Mutuípe 15,21 10,38 74,41
Nazaré 4,70 16,81 78,49
Nilo Peçanha 37,36 7,19 55,44
Nova Ibiá 38,07 6,72 55,21
Piraí do Norte 26,24 8,66 65,10
Presidente Tancredo Neves 26,52 9,89 63,58
Salinas da Margarida 29,36 13,31 57,33
Santo Antônio de Jesus 2,42 14,19 83,38
Sapeaçu 26,13 8,68 65,18
Taperoá 30,61 8,51 60,88
Teolândia 31,58 8,02 60,40
Ubaíra 24,47 8,64 66,88
Valença 10,76 13,90 75,34
Vera Cruz 6,04 15,18 78,78
Wenceslau Guimarães 50,04 5,37 44,60
Fonte: SEI / IBGE.

Em tese, toda a população do Brasil poderia ser caracterizada como “consumidores” de 

cursos integrados, subsequentes e superiores. Contudo, será considerado apenas o mercado 

que demanda ou pode demandar estudantes para o IFBA – Campus de Valença, e que fazem 

parte de uma microrregião de influência como ponto de convergência não superior a 200 km 

de distância da base, Valença, embora nos registros apareçam estudantes de cidades como 

Salvador, conforme Tabela 3.
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Tabela 3 - Matrícula dos municípios - 2009

Município           QTD %
Valença 312 76
Ituberá 8 2
Camamu 12 3
Cairu 7 2
Nazaré 13 3
Mutuipe 4 1
Salvador 4 1
Santo Antonio de Jesus 0 0

Total 413
IFBA - Campus de Valença.

1.3 Visão 

Ser reconhecido como um Instituto Federal de referência na qualidade do ensino e no 

desenvolvimento de indivíduos capazes de perceber e reconhecer a sociedade que o cerca, 

propiciando maior eficácia na disseminação do conhecimento.

1.4 Filosofia, Princípios e Valores do Campus

O IFBA Campus de Valença tem como filosofia os seguintes princípios e valores:

Desenvolver educação de qualidade, gratuita e laica com intuito de formar cidadãos capazes 

de entender a funcionalidade da sociedade;

 Respeito à diversidade, à pluralidade social, especificamente às questões que 
envolvem os indígenas, afro-descendentes e grupos marginalizados;

 Observância ativa dos valores éticos e humanos;

 Compromisso em promover o acesso aos cursos de forma igualitária e permanente;

 Busca pela autonomia administrativa e financeira do Campus;

 Busca pelo o desenvolvimento local através da participação conjunta com a 
comunidade;

 Promover o acesso de pessoas com deficiência;

 Defesa de uma gestão democrática e participativa de toda comunidade acadêmica;

 Promoção efetiva do desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.
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1.5 Objetivos e Finalidade do Campus

O Campus de Valença tem por finalidade oferecer Educação Tecnológica de qualidade, tendo 

como objetivos gerais, conforme Lei que orienta atuação do IFBA: 

 Ministrar Cursos de Graduação e Pós-Graduação, lato sensu e stricto sensu, visando a 
formação de especialistas na área tecnológica;

 Ministrar Cursos de Licenciatura com vistas à formação de professores especializados 
para as disciplinas específicas do Ensino Técnico e Tecnológico;

 Ministrar Cursos Técnicos visando à formação de técnicos, instrutores e auxiliares;

 Ministrar Cursos de Educação Continuada visando à atualização e o aperfeiçoamento 
de profissionais na Área Tecnológica;

 Realizar pesquisas aplicadas na área tecnológica, estimulando atividades criadoras e 
estendendo seus benefícios à comunidade mediante cursos e serviços;

 Promover o aperfeiçoamento contínuo do pessoal docente e técnico-administrativo 
da Instituição;

 Participar da implantação e operação de redes de informação tecnológica;

 Assegurar permanente atualização da estrutura curricular, voltada para o 
atendimento das necessidades da sociedade;

 Manter intercâmbio com a finalidade social, científica e tecnológica com outras 
instituições e organizações nacionais e internacionais;

 Oferecer prestação de serviços tecnológicos à comunidade e empresas.

1.6 Situação do Campus

A situação do Campus de Valença será enfatizada através das análises que se seguem. 

1.6.1 Análise do Ambiente Externo

O ambiente externo é um fator de extrema importância para o Campus, pois é a partir das 

modificações do panorama cultural, econômico, político, demográfico, que será possibilitada

a adequação às demandas ora existentes. O acompanhamento desses fatores deve ser 

permanente para, se não evitar, pelo menos abrandar as intempéries. Por isso, se faz 
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necessário um levantamento dos cenários com a identificação das oportunidades e ameaças

para que sejam analisadas e tomadas decisões futuras.

Cenários

O IFBA Campus de Valença possui 1195,65 km2 de área e está localizado na maior cidade da 

chamada Costa do Dendê, que vai da própria Valença até a cidade de Cairu. O total de 

habitantes da cidade de Valença é de 84.931 (Censo IBGE, 2007). Da sua atividade

econômica destaca-se a produção de camarão em cativeiro, da qual é o principal produtor 

da Bahia, e a cultura e beneficiamento de cravo da Índia, pimenta do reino e de azeite de 

dendê, além de 23 pequenas indústrias, sendo a maior delas a Indústria Têxtil com 

aproximadamente 540 funcionários. O município registra uma renda per capita de R$ 4.179 

(Censo IBGE, 2007).

Valença é uma cidade muito visitada, pois além de dotar de um vasto patrimônio histórico 

cultural é um dos principais pontos de acesso a alguns pontos turísticos, como: Morro de São 

Paulo, Gamboa, Boipeba, Garapuá, Praia de Guaibim, entre outros.

Oportunidades

 Ingresso no mercado de trabalho e na Universidade;

 Bom Potencial regional;

 Proximidade com a capital;

 Oportunidades Profissionais;

 Política pública de expansão de cursos técnicos;

 Alto número de estudantes no ensino médio;

 Espaço para Cursos pró – IFBA;

 Oferta de Estágios e Intercâmbios com empresas.

Ameaças

 Mudança de governo com possibilidades de redução ou extinção de investimentos na 
área de educação profissional;
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 Interferências da macro-economia;

 A criação da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB).

1.6.2 Análise do Ambiente Interno

A análise do ambiente interno tem por finalidade evidenciar as fragilidades e qualidades do 

Campus através da identificação dos seus pontos fortes e fracos diante da sua situação na 

região. Essa análise deve tomar como parâmetro de comparação outros Institutos, 

Universidades, faculdades e escolas e assim avaliar o potencial que está sendo desenvolvido 

pelo Campus de Valença

Pontos Fortes

 Estudantes;

 Corpo docente e administrativo;

 Espaço físico;

 Estrutura organizacional;

 Localização estratégica do Campus

 Nível técnico dos colaboradores;

 Remuneração em relação à maioria dos setores públicos;

 Plano de carreira com vista no incentivo à capacitação;

 Amplo espaço para novas edificações;

 Qualidade do serviço de limpeza e paisagismo do Campus

 Aparência da estrutura física;

 A região geográfica em que está inserida a instituição (proximidade da capital e 
turismo);

 Credibilidade da instituição;

 Modelo de gestão com foco na autonomia administrativa - descentralização/ 
transparência e autonomia;

 Capacidade institucional em termos de conhecimento e experiência acumulados;

 Qualidade do ensino;
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 Estrutura.

Pontos Fracos

 Conhecimento prévio do estudante;

 Captação de Recursos;

 Aquisição de material e equipamentos;

 Planejamento do Campus;

 Transparência da gestão;

 Infraestrutura (quadra, piscina, auditório, refeitório, viveiros, laboratórios, espaços
de convivência, número de salas de aula);

 Capacitação de docentes;

 Análise da qualidade do ensino;

 Projetos;

 Localização de alguns setores;

 Falta de uma política de gestão de pessoas (capacitação; liderança; motivação; saúde 
etc);

 Falta de profissionais: médico / odontólogo / jornalista / nutricionista entre outros 
técnicos;

 Falta de segurança no entorno;

 Carência de ampla reforma nas instalações elétricas e hidráulicas;

 Espaços insuficientes para estrutura administrativa e didática;

 Carência de serviço de segurança interna;

 Dificuldade de acesso ao local (precariedade do transporte público);

 Espaços físicos com pouca acessibilidade e inadequados a atual realidade;

 Falta de um setor de multimídia moderno de maneira a atender a demanda da 
instituição;

 Ausência de uniformização dos procedimentos administrativos e definição de layout 
organizacional;

 Pouca inserção da instituição na comunidade local e visibilidade das ações 
desenvolvidas na instituição para a comunidade interna e externa;

 Dependência administrativa e financeira da sede;
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 Ausência de meios de correição (comissão permanente de processo disciplinar e 
comissão de ética);

 Ausência de critérios para divisão/ execução orçamentária;

 Ausência de um plano de marketing institucional;

 Ineficiência dos mecanismos de avaliação da gestão;

 Isolamento do Campus em relação aos demais Campi;

 Deficiente estrutura informatizacional;

 Reduzido número de parcerias/convênios com demais setores públicos e iniciativa 
privada;

 Fragilidade da política de assistência estudantil;

 Carência de acervo bibliográfico;

 Entraves jurídicos para a prestação de serviço de alimentação na cantina;

 Ausência de um plano diretor de expansão física para o Campus;

 Falta de segurança;

 Falta de professores efetivos;

 Desorganização nos horários de aula;

 Falta de novos métodos de avaliação;

 Falta de maior tempo para os cursos;

 Falta de Projetos para os estudantes;

 Falta de reciclagem dos professores;

 Falta de Assistência Estudantil;

 Falta de Auxílio Financeiro para todos os estudantes;

 Falta de refeições para todos;

 Falta de Dependência de Matérias;

 Falta de Material Didático (Livros e Apostilas);

 Metodologia de ensino de alguns professores;

 Comodismo de professores efetivos;

 Falta de vestiários para todos;

 Falta de cursos de nivelamento e Pré-IFBA.
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1.7 Diretrizes Gerais

A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e 

à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e 

consequentemente para inserção no mercado de trabalho. Por isso, este Instituto se 

empenhará em fortalecer e ampliar:

 A estrutura física do Campus para atender ao crescimento da demanda da 
população;

 A acessibilidade;

 O incentivo para maior capacitação dos servidores;

 A Implantar os cursos à distância (EAD);

 A Implantar cursos de pós-graduação;

 A estrutura dos novos cursos.  

1.8 Políticas e Estratégias para o Ensino

Políticas

O IFBA enquanto instituição de Ensino, Pesquisa e Extensão prima pela promoção e 

formação do cidadão histórico-crítico. Nesse contexto, a política de ensino deverá estar em 

consonância com essa missão, abrangendo ainda diferentes níveis de ensino nos cursos de 

educação básica, técnica, tecnológica e superior, abraçando como principal desafio a

articulação da pesquisa e da extensão de forma verticalizada.

O ensino é um modelo de transmissão de conhecimento utilizado para educar, instruir e 

oferecer condições de maior inserção na sociedade e no mundo do trabalho. No caso do 

Campus de Valença, o ensino será voltado para as diversas áreas do conhecimento, desde o 

Ensino Médio integrado aos cursos de Turismo, Aquacultura e Informática, passando pelos 

cursos subsequentes, também nessas áreas, pela Educação para Jovens e Adultos (EJA), e 

finalmente chegando aos cursos de Nível Superior, de Licenciatura em Matemática e 

Licenciatura em Computação.
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O ensino deve ter por princípio a vinculação estreita com a ciência e tecnologia destinada à 

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

produção solidárias em uma perspectiva emancipatória. 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, a instituição deverá:

 Ampliar o número de vagas nos cursos oferecidos;

 Estimular a criação de cursos em todos os níveis e modalidades de ensino, de acordo 
com a demanda regional;

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

 Criar mecanismos para redução da evasão, abandono e repetência;

 Criar mecanismos de nivelamento para todos os níveis e modalidades de ensino;

 Adequar os espaços e tempos escolares às necessidades dos estudantes deficientes 
e/ou portadores de necessidades educativas específicas;

 Qualificar os servidores para o desenvolvimento das atividades acadêmicas com os 
estudantes deficientes e/ou portadores de necessidades educativas específicas;

 Implantar ações que promovam o ingresso e a permanência de estudantes de baixa 
renda, deficientes e/ou portadores de necessidades educativas específicas;

 Atualizar, periodicamente, o acervo bibliográfico da Instituição;

 Contemplar, no currículo dos cursos do IFBA - Campus de Valença, ações que 
promovam o combate à pobreza e à desigualdade social;

 Promover a capacitação e qualificação dos servidores da Instituição;

 Implementar um programa permanente de avaliação e acompanhamento das 
atividades de ensino;

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

Entende-se por atividade de ensino todas as ações que dão suporte à docência como: aula, 

atividade complementar e atividade de manutenção de ensino. Referem-se às ações dos 

docentes compreendendo:

I. Aulas (presenciais ou à distância);

II. Atividades de manutenção de ensino;

III. Atividade complementar de ensino.
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As aulas, além das presenciais, poderão ser ministradas na modalidade de Educação à 

Distância (EAD), desde que previstas no Projeto Pedagógico do Curso, aprovado pelo 

Conselho Diretor. A tutoria, na modalidade EAD, poderá ser contabilizada como orientação 

curricular.

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

docente relacionadas ao estudo, planejamento, preparação, desenvolvimento e avaliação 

das aulas ministradas nos cursos e programas regulares do IFBA.

Serão consideradas Atividades Complementares de Ensino as ações do docente diretamente 

vinculadas às matrizes curriculares e programas dos cursos regulares do CEFET-BA, 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 monografia;

IV. Orientação de dissertação de mestrado;

V. Orientação de tese de doutorado;

VI. Orientação de trabalho de iniciação científica e iniciação científica júnior;

VII. Atendimento ao discente;

VIII. Orientação acadêmica.

As atividades complementares de ensino, regulamentadas pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, serão consideradas relevantes, se coerentes com o planejamento e 

com 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.

Estratégias

Com o objetivo de cumprir os desafios dessa política, será necessário ampliar o número de 

vagas nos cursos oferecidos, já que, por meio de pesquisas, constata-se que há uma 
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demanda regional significante. Para tanto, apresentar-se-ão propostas para implantação de 

novos cursos nesta instituição.

No entanto, para implantá-los, é preciso: adaptar a estrutura física do Campus de Valença; 

criar laboratórios e modernizar os existentes; construir novas salas de aula e adquirir 

equipamentos que deem suporte à ação docente. Ainda, na estrutura física, é de suma 

importância readaptá-la com o objetivo de permitir o acesso de estudantes deficientes.

No que refere aos servidores, em especial ao corpo docente, tornar-se-á importante 

promover a capacitação que envolva o trabalho com discentes deficientes e/ou portadores 

de necessidades educativas específicas, o desenvolvimento de competências pedagógicas, a 

criação de mecanismos para a redução de abandono, de evasão e de repetência.

No currículo dos cursos do IFBA, é fundamental contemplar ações que visem ao combate à 

pobreza e à desigualdade social, bem como um programa permanente de avaliação e 

acompanhamento das atividades de ensino. No que tange ao acervo bibliográfico, dever-se-

á atualizá-lo e ampliá-lo periodicamente de acordo com as necessidades de cada curso.

De acordo com a legislação vigente que regula o Estágio, o Instituto buscará parcerias com 

empresas, objetivando o ingresso do discente no mercado de trabalho.

As Tabelas de 4 a 8 apresentam o quantitativo de matrículas em 2008 e as projeções para a 

educação profissional e superior no período de vigência do PDI.

Tabela 4 - Matriculados na educação profissional (integrado, FIC e subsequente) - 2008

Estratégia Meta 2008
Divulgação dos cursos oferecido no IFBA –
Campus de Valença

Aumentar a oferta de vagas 206
  80
158
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Tabela 5 - Projeção de matrículas na educação profissional (integrado, FIC e subsequente)
– 2009-2013

Tabela 6 - Projeção de matrículas na educação superior - 2009-2013

Estratégias Metas
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Criação e consolidação dos 
cursos de licenciatura

Implantar 04 cursos de licenciatura:
Matemática
Biologia
Física
Química
Computação

80 200 400 560

Criação de curso de em área de 
engenharia

Implantar o curso de Engenharia de 
Alimentos e Bebidas

Criação de curso em nível 
tecnológico

Implantar os cursos Tecnólogos de:
Eventos
Hotelaria
Desenvolvimento de 
sistemas(informática)
Total 80 200 400 560

Fonte: Diretoria de ensino/Diretoria Geral do Campus

Tabela 7 – Total de projeções de matrículas educação profissional (integrado, FIC, 
subsequente e superior) – 2009-2013

Tabela 8 – Projeção de matrículas na EJA e EAD - 2009-2013

Estratégias Metas 2009 2010 2011 2012 2013
Divulgação dos cursos no 
IFBA- Campus de Valença
Criação e Consolidação de 
Novos Cursos 

Aumentar a oferta de vagas
Implantar 02 Cursos: Guiamento e 
Alimentos e Bebidas

279
67
167

382
120
160

461
110
160

461
155
160

434
195
160

Total 513 662 731 776 789 

Estratégias Metas 2009 2010 2011 2012 2013
Divulgação dos cursos oferecidos no 
Campus
Criação e consolidação de novos cursos 
subsequentes

Aumentar a oferta de vagas
Implantar 02 cursos 
subsequentes:
Guiamento e Alimentos e 
Bebidas

279

152

542
  25
160

621
  25
160

621
  25
160
  40

594
  25
160
120

Total 431 702 806 846 901

Estratégia Metas 2009 2010 2011 2012 2013
Divulgação dos cursos 
oferecido no IFBA -
Valença

Aumentar a oferta de vagas para os cursos 
em modalidade EJA e Inclusão de cursos em 
EAD

60 100 140
  40

140
  80

140
120
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1.9 Desenvolvimento da Pesquisa e Pós-Graduação

A Quadro 2 indica o cronograma de desenvolvimento de pesquisas, publicação de trabalhos 

e bolsas no período de vigência do PDI.

Quadro 2 - Cronograma de pesquisas, trabalhos publicados, bolsas – 2009-2013

Estratégias Metas
Ano

2009 2010 2011 2012 2013

Estabelecimento das 
atividades de pesquisa e 
iniciação científica no ensino 
médio e técnico – Iniciação 
Júnior.

Apresentar 50 trabalhos anuais em 
encontros e congressos regionais e/ou 
nacionais, a partir de projetos de 
pesquisa nos níveis médio e técnico 
desenvolvidos na instituição.

X X X

Instituir no mínimo 50 bolsas de 
iniciação científica júnior por curso 
médio e/ou técnico sendo em média 5 
bolsas por curso, a depender das 
solicitações através de projetos de 
pesquisa.

X X X

Instituir Seminário interno anual de 
apresentação de projetos de pesquisa.

X X X

Estabelecimento das 
atividades de pesquisa e 
iniciação científica nas áreas 
de atuação dos cursos de 
licenciaturas

Apresentar 160 trabalhos anuais 
desenvolvidos pelos alunos na 
instituição em encontros de científicos, 
sendo em média 40 trabalhos por 
licenciatura.

X X X

Instituir no mínimo 40 bolsas de 
iniciação científica por curso de 
licenciatura, sendo em média 10 bolsas 
por curso, a depender das solicitações 
através de projetos de pesquisa.

X X X

Instituir Seminário interno anual de 
apresentação de projetos de pesquisa.

X X X

Estabelecer as atividades de 
pesquisa no âmbito do curso 
de engenharia de alimentos.

Apresentar 40 trabalhos anuais 
desenvolvidos pelos alunos na 
instituição em encontros de científicos.

X

Instituir no mínimo 10 bolsas de 
iniciação científica a depender das 
solicitações através de projetos de 
pesquisa.

X

Instituir Seminário interno anual de 
apresentação de projetos de pesquisa.

X

Estabelecer política de oferta 
de cursos articulada com as 
demandas da sociedade e do 
mundo do trabalho.

Criar 01 Núcleo de Pesquisa para 
Estudo das Demandas-NUPED.

X

Realização de 04 seminários para 
discussão da legislação atualizada.

X X X X
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Estratégias Metas
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Realizar 04 pesquisas de demanda de 
mercado

X X X X

Estabelecer política de oferta 
de cursos articulada com 
ações educacionais inclusivas

Criar 01 Núcleo de Pesquisa para 
educação inclusiva-NUPEI.

x x x X

Popularização das ciências Planejar a implantação de um museu 
de ciências.

X

No âmbito da Pós-Graduação, prevê-se para 2013 a implantação de um núcleo de avaliação 

para implantação de pós-graduação lato sensu e stricto sensu e para as licenciaturas.

1.10 Objetivos, Metas e Estratégias da Extensão

É notório que em todo o mundo discute-se a fome e a pobreza, os limites ambientais 

impostos à forma como o homem extrai da natureza hoje sua subsistência e as alternativas 

possíveis para evitar a fome generalizada em certas regiões e os grandes desastres 

ambientais que colocam em risco a sobrevivência da humanidade no planeta terra. Assim, o 

planejamento e organização das atividades produtivas, associado à capacitação e 

qualificação da mão de obra, executadas através dos cursos de extensão, sequenciado pela 

elaboração e execução de projetos socioeconômicos viáveis e de fácil exequibilidade, 

poderão se tornar uma valorosa alternativa para a solução dos problemas socioeconômicos 

identificados nas comunidades carentes de apoio institucional.

No Brasil, esta necessidade é mais urgente devido ao fato de existir milhões de brasileiros no 

limite da pobreza, e que necessitam alimentar-se de forma mais apropriada. As políticas 

governamentais praticadas nas esferas municipal, estadual e federal, de fomento às 

atividades produtivas, com o consequente aumento do emprego e da renda dos 

trabalhadores, são insuficientes, dado a extensa dimensão territorial do país e o elevado 

número de segmentos da população excluída, inclusive aqueles que já se dedicam a algum 

tipo de atividade econômica, mas não o fazem conforme preconizam os modernos padrões 

de produtividade e respeito ao meio ambiente.
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No estado da Bahia, em especial na Costa do Dendê, a maioria das comunidades encontra-

se, há várias décadas, em processo de estagnação social provocada pelo acentuado grau de 

analfabetismo, falta de qualificação profissional e oportunidade de emprego, associado ao 

esgotamento das atividades agropecuárias e da baixa produtividade pesqueira, considerada 

uma das principais atividades econômicas desta região.

O acesso aos diversos conhecimentos e aos processos produtivos, de potencial aplicação 

nesta região, sem dúvidas, contribuirá de forma significativa para minimização desse ciclo de 

exclusão social, que se instalou e persiste permanecer nessas referidas comunidades.

Linhas de Ação

Constituem-se linhas de ação da Extensão no Campus:

 Associativismo e cooperativismo;

 Pesca e aquicultura;

 Agropecuária;

 Artesanato;

 Educação fundamental;

 Capacitação e treinamento de mão-de-obra;

 Comércio e serviços;

 Mecânica

 Naval

 Turismo

 Informática

O público-alvo da extensão é constituído de comunidades carentes da Costa do Dendê e da 

população excluída habitante na região do Baixo Sul baiano, área de atuação do IFBA –

Campus de Valença.
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Objetivos

Objetivo Geral

Promover o desenvolvimento humano sob a ética da sustentabilidade, economicamente 

viável, socialmente justa e ecologicamente correta, das comunidades envolvidas com as 

ações de extensão, através de um processo de sinergia, integração, interface e cooperação 

entre os atores promotores, patrocinadores e beneficiários. 

Objetivos Específicos

 Promover a alfabetização e a capacitação profissional das comunidades consideradas 
público alvo do programa;

 Promover o exercício da cidadania;

 Sensibilizar as comunidades no envolvimento em processos participativos e de 
inclusão social;

 Planejar e organizar a exploração racional das cadeias produtivas dos recursos 
naturais renováveis de interesse socioeconômico;

 Fomentar e desenvolver sistemas solidários de produção e comercialização de 
serviços e de bens de consumo;

 Promover a interdisciplinaridade entre as diferentes áreas de saberes e campos 
profissionais de trabalhos;

 Criar, validar e implementar tecnologias de fácil aplicação nos processos de produção 
de alimentos, aproveitamento de subprodutos agropecuários e de bens de consumo 
de primeira necessidade;

 Elaborar e executar projetos de educação ambiental junto às comunidades inseridas 
na área de atuação do programa.

Metas

 Elaborar e executar projetos de inclusão social;

 Implantar Cursos de Formação Continuada de 160h mínimas

 Beneficiar comunidades inseridas na Costa do Dendê;

 Elaborar e executar projeto de educação ambiental;

 Implantar Incubadoras Tecnológicas;
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 Promover treinamentos de mão de obra, com qualificação profissional de 
trabalhadores.

Estratégias de Ação

Os trabalhos em sociedades que mantém relações diretas com o meio ambiente, como é o 

caso das comunidades existentes nas diversas localidades dos municípios do Baixo Sul 

baiano, sugerem que é importante atentar para a questão da maleabilidade que torna o 

homem capaz de adaptar-se e moldar-se, relativamente, aos acontecimentos e situações.

Como assinalam as teorias antropológicas sobre a relação homem-ambiente, é importante 

analisar a relação entre sistema de subsistência e ambiente. Portanto, é fundamental 

diagnosticar as práticas que objetivam os modos de vida dessas comunidades, sem esquecer 

que as mesmas são permeadas pelo universo simbólico dos sujeitos, pelas categorias e 

regras mediante as quais pensam e vivem sua existência.

As ferramentas metodológicas aqui propostas tem caráter participativo, interinstitucional e 

interdisciplinar e devem nortear as ações para o planejamento dos projetos que compõem o 

programa, considerando-se a urgência, a prioridade, a exequibilidade e o cumprimento das 

metas propostas pelos mesmos.

A sensibilização e mobilização das comunidades são os primeiros passos para uma adequada 

aproximação da equipe do Campus responsável pela execução de ações extensionistas com 

os diversos atores sociais presentes na realidade da região. É fundamental que esse processo 

seja capaz de estabelecer uma percepção de importância e vantagens na incorporação de 

práticas organizativas que valorizam e ampliam as experiências descentralizadoras ao 

cotidiano das lideranças e das comunidades como um todo, e, portanto geradoras de níveis 

de autonomia e transformação da realidade socioeconômica mais favorável coletivamente.

O levantamento de informações qualitativas e quantitativas baseadas em dados primários e 

secundários também é fundamental não só como forma de referendar os problemas 

discutidos pela comunidade, como também servem de base para qualquer planejamento e 

dimensionamento de suas demandas.
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Propõe que os projetos sejam elaborados em conjunto com técnicos, além dos professores 

do IFBA, respeitando-se os horários em sala de aula e apresentados às comunidades para 

que essas possam avaliar seus alcances e limites.

Os recursos financeiros necessários à implementação das ações extensionistas devem ser

alocados em cada projeto executivo de interesse específico, por meio de parcerias com 

entidades públicas e/ou privadas afins.

Os projetos propostos submetem-se à comissão designada pela Diretoria do IFBA – Campus

de Valença, de forma apropriada, levando-se em consideração a natureza do trabalho 

proposto. Dito isto, constitui-se estratégias de ação:

 Implantação da Coordenação de Extensão e Relações Empresariais.

 Implantação de espaço físico, dotado de estrutura e servidores para este fim.

 Aquisição do material necessário e inerente à elaboração e execução dos projetos de 
interesse das comunidades.

 Busca de parcerias com entidades públicas e/ou privadas competentes, para prover 
recursos materiais, financeiros, técnicos e de recursos humanos.

 Criação de condições de integração entre as comunidades e o IFBA - Campus de
Valença,

 Realização de oficinas e de seminários técnicos visando a sensibilização e mobilização 
das comunidades envolvidas com o programa.

 Formação de agentes multiplicadores para atuarem na divulgação e na avaliação das 
ações dos projetos.

 Cadastramento das comunidades a serem beneficiadas.

 Preparação da equipe para desenvolver as atividades previstas, abrangendo 
discussões sobre os procedimentos técnicos para a execução de tais atividades.

 Realização de reuniões periódicas (mensal) com os docentes e técnicos para tratar de 
questões pertinentes aos projetos do programa de extensão.

 Realização de feiras para divulgação dos produtos e resultados do programa.

Os Quadros 3 e 4 indicam a projeção de atividades de consultoria, cursos, palestras e 

prestação de serviços até 2013.
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Quadro 3 – Metas de extensão – 2009-2013

Estratégias Metas
Ano

2009 2010 2011 2012 2013

Estimular, analisar e 
promover as diretrizes de 

projetos sociais, 
objetivando a melhoria 
da qualidade de vida da 
comunidade através de 

realização de cursos.

Realizar cursos básicos para atendimento de 
800 alunos anuais com a implementação e 
criação de mecanismos de envolvimento 
dos docentes, discentes e técnicos 
administrativos com a comunidade.

X X X X

Criar um Núcleo de Inclusão Social- NUIS
X

Ampliar os Projetos 
Sociais e culturais 

fortalecendo a formação 
cidadã e a inclusão social

Estabelecer novos convênios, inclusive os de 
cooperação técnica, com as prefeituras 
locais que envolvem a região e 
empresas/instituições 
publicas(Petrobras,CREA, CREAS,Setras), 
ONG e privada

X X X X

Popularização das 
ciências

Planejar a implantação de um museu de 
ciências.

X

Implantar Incubadora 
Tecnológica de Pesca

Processo de Incubagem empresarial de 
Cooperativas de Pesca

X

Ofertar Cursos de 
Extensão em Aqüicultura 

e Pesca

Pesca de Espinhel de Fundo, Criação de 
Peixes em Tanques Redes em ambientes 
Estuarinos, Manipulação e Beneficiamento 
de Pescado

X

Implantar Incubadora 
tecnológica de 

Informática

Processo de Incubagem empresarial de 
empresas de desenvolvimento de software X

Ofertar Cursos de 
Extensão em Informática

Inclusão Digital, Instalação de Redes Sem Fio 
I, Instalação de Redes sem Fio,  
Desenvolvimento de Pagina WEB,

X

Ofertar Serviço de 
Manutenção de 
Computadores

Serviço para atendimento comunitário a 
instituições públicas e Pessoas Físicas de 
Baixa Renda

X

Ofertar Cursos de 
Extensão na área de 

Turismo

Montagem de Cardápio, Decoração de Frios, 
Hospedagem, Recepção, Relações 
Interpessoais,  Projetos Culturais e Captação 
de Recursos, Elaboração de Roteiros 
Turísticos, Camareira, Atendimento ao 
Ciente, Condutores de Turistas,  Praticas 
Verticais(Turismo de Aventura)

X
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Quadro 4 – Metas de extensão – 2009-2013

Estratégias Metas
Ano

2009 2010 2011 2012 2013

Criação de cursos visando a atender a 
qualificação ou requalificação da 
comunidade visando a melhor inserção 
no mercado de trabalho nas áreas dos 
cursos oferecidos pela Instituição ou 
áreas de formação dos servidores.

Realização de cursos:
Matemática financeira;
Matemática financeira 
avançada utilizando o Excel;
Desenho;
Matemática comercial; CAD ( 
desenho auxiliado por 
computador);
Cursos de atualização e 
capacitação envolvendo os 
conteúdos dos cursos de 
licenciatura e demais cursos 
oferecidos na Intituição;
Estatística;
Modelagem matemática; 
Construção civil; 
manutenção de  
computadores;
Aplicação de conceitos 
matemáticos a situações da 
vida cotidiana.
A matemática e suas 
conexões
Produção de materiais 
concretos para o ensino de 
matemática
A informática e a educação 
matemática
Uma introdução a História na 
Educação matemática
A Investigação em Educação 
Matemática
A matemática das 
embalagens
Geometria da Natureza no 
ensino médio
Resolução de problemas 
como estratégia didática.
Matemática financeira com a 
HP 12C
Construções geométricas 
utilizando GeoGebra

X x x X

Efetuar prestação de serviços no 
monitoramento na qualidade da água.

Fornecer análise na 
qualidade de água para 
consumo humano e 
composição mineral dos 
solos para agricultura.

X
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2 GESTÃO INSTITUCIONAL 

Tendo em conta a autonomia administrativa e financeira do Campus, através da criação dos 

Institutos Federais, a gestão se pautará na independência e responsabilidade em 

consonância com a legalidade, isonomia, impessoalidade, finalidade, moralidade e 

publicidade na Administração Pública.

Sendo assim, a política de gestão se baseará sempre na busca pela democracia e de uma 

maior participação de todos os servidores do Campus, desde o corpo acadêmico e

administrativo até os discentes quando das decisões que envolverem ações que definam os 

rumos do Campus de Valença. O Campus primará sempre em atender a comunidade que o 

cerca, oferecendo ensino de qualidade. 

2.1 Organização Administrativa

A Estrutura Organizacional do Campus de Valença é composta pelas diretorias, 

departamentos, coordenações e setores abaixo relacionados:

 Diretoria Geral;

 Chefia de Gabinete;

 Assessorias Especiais;

 Departamento de Ensino;

 Departamento de Administração;

 Coordenações de Cursos;

 Coordenações Pedagógicas;

 Divisão de Materiais e Patrimônio

 Divisão de Administração de Serviços Gerais;

 Divisão de Recursos Humanos;

 Coordenação de Registro Escolar;

 Coordenação de Acervo Bibliográfico.

O organograma do Campus está ilustrado na Figura 2.



IFBA – Campus de Valença _Plano de Desenvolvimento Institucional 40

Figura 2 - Organograma do Campus de Valença
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2.2 Organização e Gestão de Pessoal

A Tabela 9 mostra o quantitativo de docentes, técnicos e terceirizados.

Tabela 9 – Quantitativo de pessoal

Segmento Quantitativo
Docente Efetivo 26
Docente Substituto 12
Técnico-administrativo 22
Terceirizado 24

Total 84

Na Tabela 10, demonstra-se o cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo por 

titulação, considerando o período de vigência do PDI.

Tabela 10 – Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativos por titulação –
2009-2013

Titulação Graduado Especializado Mestrado

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

N° 10 2 4 4 1 1

A Tabela 11 sinaliza a projeção de ampliação do quadro docente e técnico-administrativo.

Tabela 11 – Projeção de ampliação do quadro docente e técnico-administrativo

Estratégias Metas
Ano

2009 2010 2011 2012 2013

Ampliar quadro docente para 
mínima execução dos cursos 
de licenciatura e demais 
cursos

Contratação mediante concurso(s)
Público de 50 funcionários sendo 10 (05 
mínimo) docentes da área de 
educação/pedagogia e 10 docentes (04 
mínimo) para área especifica de cada 
curso.

X
(15)

X 
(35)

Contratação mediante concurso publico 7 10 4
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Estratégias Metas
Ano

2009 2010 2011 2012 2013

de 21 docentes 15 da área propedêutica 
e 06 da área técnica dos cursos 
existentes

Ampliar quadro docente para 
mínima execução do curso 
de engenharia de alimentos

Contratação mediante concurso(s)
Público de 10 docentes da área 
especifica de cada curso.

X (5) X (5)

Ampliar quadro docente para 
mínima execução dos cursos 
de graduação tecnológica

Contratação mediante concurso(s)
Público de 08 docentes para área 
especifica do curso de formação 
tecnológica.

X (4) X (4)

Ampliar quadro de 
servidores técnico 
administrativo para mínima 
execução das atividades 
administrativas.

Contratação mediante concurso(s) 
público de 06 técnicos administrativo

4 2

3 ORGANIZAÇÃO ACADEMICA

3.1 Organização didático-pedagógica

Práticas Pedagógicas Inovadoras nos cursos integrados

A organização curricular observa as determinações legais presentes nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Técnico, nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, nos Referenciais 

Curriculares Nacionais da Educação Profissional, no Decreto nº 5.154/2004, bem como nas 

Diretrizes definidas no projeto pedagógico do IFBA. 

As estratégias pedagógicas adotadas no desenvolvimento do processo de constituição das 

competências serão concernentes a metodologia de projetos e resolução de problemas. O 

planejamento dos projetos e a organização dos diferentes recursos e atividades facilitadoras 

do desenvolvimento curricular acontecerão de forma permanente. Para este fim serão 

promovidas reuniões didático-pedagógica semanais, para que a prática pedagógica seja de 

contextualização, interdisciplinaridade, integração da teoria e da prática e do exercício 
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permanente do aprender a aprender e aprender a fazer, do professor, e do professor e 

estudante. 

O desenvolvimento curricular de acordo com a metodologia proposta visa à construção e 

aquisição do saber e de informações, articulando-os e aplicando-os em situações reais ou 

similares ao processo produtivo, decidindo em conjunto com o grupo de trabalho e o 

professor, o planejamento da aprendizagem. Isto fundamentado na metodologia científica, 

onde a aprendizagem passa por diferentes atividades que buscam desenvolver capacidade 

de estudo, aplicação, análise, observação, investigação, decisão, experimentação, avaliação 

e reprogramação. 

Sendo assim, os cursos serão ministrados da seguinte forma:

 Aulas teórico-práticas

 Palestras

 Desenvolvimento de projetos

 Relatos de experiências

 Workshops

 Visitas técnicas

Processo de Avaliação nos cursos integrados

A avaliação da aprendizagem obedecerá às normas estabelecidas na Organização Didática 

dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio aprovada pelo Conselho Diretor 

em 16 de dezembro de 2008, através da Resolução nº 20, de 17 de dezembro de 2008, e no 

PPI da Instituição, aprovado pela Resolução nº 01, de 26 de março de 2008.

A proposta pedagógica do curso prevê uma avaliação contínua e cumulativa, assumindo, de 

forma integrada ao processo ensino-aprendizagem, as funções diagnóstica, formativa e 

somativa, devendo ser utilizadas como princípios para a tomada de consciência das 

dificuldades, conquistas e possibilidades, e que funcione como instrumento colaborador na 

verificação da aprendizagem, levando em consideração os aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos. Para tanto, torna-se necessário destacar os seguintes aspectos:
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• Adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa;

• Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos;

• Inclusão de tarefas contextualizadas;

• Manutenção de diálogo permanente com o aluno;

• Definição de conhecimentos significativos;

• Divulgação dos critérios a serem adotados na avaliação;

• Exigência dos mesmos critérios de avaliação para todos os estudantes;

• Divulgação dos resultados do processo avaliativo;

• Estratégias cognitivas e metacognitivas como aspectos a serem considerados na 
correção;

• Incidência da correção dos erros mais frequentes;

• Importância conferida às aptidões dos estudantes, aos seus conhecimentos prévios e 
ao domínio atual dos conhecimentos que contribuam para a construção do perfil do 
futuro egresso.

Estágio nos cursos integrados

Uma vez que o sistema de avaliação dos Cursos Técnicos Integrados é voltado a impelir o 

estudante a experiências práticas através de projetos, workshops, seminários e outras 

atividades, não se observa a necessidade de estipular uma carga horária obrigatória para 

estágio nesses cursos.

Princípios Metodológicos nos cursos de licenciatura

O principio metodológico norteador da aprendizagem traduz-se na ação-reflexão-ação 

graças à qual a resolução de situações problemas se apresenta como estratégia didática 

privilegiada. Seguindo os passos das Diretrizes Curriculares para Formação de Professores 

para Educação Básica, admite-se o que está prescrito no Parecer CNE/CP nº 09/2001:

o princípio geral é de que todo fazer implica na reflexão e toda reflexão 
implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize. Esse princípio 
é operacional e sua aplicação não exige uma resposta definitiva sobre qual 
dimensão – a teoria ou a prática – deve ter prioridade, muito menos qual 
dela deva ser o ponto de partida na formação do professor. Assim, no 
processo de construção de sua autonomia intelectual, o professor, além de 
saber e saber fazer,deve compreender o que faz[...]. Nessa perspectiva, o 
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planejamento dos Cursos de Formação deve prever situações didáticas em 
que os futuros professores coloquem em uso os conhecimentos que 
aprenderão, ao mesmo tempo em que possam mobilizar outros, de 
diferentes naturezas e oriundos de diferentes experiências, em diferentes 
tempos e espaços curriculares [...] (PARECER CNE/CP 28/2001, p. 2).

Tendo em conta este princípio norteador, o processo de formação será encaminhado no 

sentido da pesquisa para que o estudante possa adquirir o espírito de investigação e a 

capacidade de raciocínio e autonomia, pois, é indispensável que as experiências de 

aprendizagem ultrapassem as tradicionais técnicas usadas em sala de aula ou em 

laboratórios de demonstração e passem a incorporar o aproveitamento de programas de 

iniciação científica, estágios e intercâmbios, pois o licenciado deverá ser desafiado a 

exercitar sua criatividade na resolução de problemas e trabalhar com independência. Assim, 

a formação de docentes gravita em torno dos seguintes eixos:

 Articulação entre teoria e prática;

 Construção da competência social aliada ao compromisso social do professor;

 A interdisciplinaridade;

 O caráter contínuo do processo de formação docente;

 Articulação entre as diferentes esferas da formação e da práxis dos professores.

A formação, entendida como um processo permanente do ser humano para o existir, para o 

descobrir e para o produzir-se como sujeito é, na verdade, uma construção contínua e 

integrada que acontece em vários momentos como reuniões, encontros, capacitação em 

serviço, seminários, intercâmbios etc.

Além da formação inicial procurar-se-á desenvolver um processo de formação continuada 

vinculado às práticas que nascem no cotidiano da escola para que o educador venha 

repensar sua educação a partir do referencial teórico, do diálogo, da troca de experiências, 

da confrontação de ideias, da difusão de descobertas, experimentação de novos 

instrumentos e técnicas de trabalho.
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Prática pedagógica nos cursos de licenciatura

A prática pedagógica desenvolve-se ao longo do curso como um instrumento de integração 

do estudante com a realidade social, permeando todos os módulos, através do 

desenvolvimento de projetos integradores que oportunizem a aproximação entre as ações 

propostas pelas disciplinas ou mesmo atividades. O estágio destinado à formação 

profissional ocorre nas escolas campo ou unidades educacionais credenciadas, ao longo do 

curso de formação, sendo vivenciado para abordar as diferentes dimensões profissionais. 

Essa associação entre teorias e práticas ocorre, também, mediante o aproveitamento da 

formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades, conforme 

preconizado no art. 61 da LDB nº 9.394/1996. Desde o 1º ano integra as atividades 

interdisciplinares e no final dar-se-á através da docência compartilhada sob a supervisão dos 

professores das disciplinas e de um Coordenador Geral. Já o exercício da reflexão sobre a 

prática deve ser sistematizado sobre a coordenação dos professores das diversas disciplinas, 

através de narrativas orais e escritas, estudos de casos, projetos, produções de vídeos.

Na formação do futuro educador as atividades práticas têm como objetivo a articulação da 

teoria e da prática no ensino de informática. É um processo de reflexão e reconstrução onde 

a prática é fundamentada pela teoria. Ocorre assim, a reflexão e a aprendizagem de 

métodos e técnicas, bem como são criados pelos estudantes, orientados pelos professores, 

métodos e instrumentos pedagógicos de ensino e aprendizagem de informática válidos para 

vários níveis de ensino.

A prática docente terá o tempo definido pela legislação (Resolução CP/CNE nº 01/99), 

permeando todo o curso e totalizando 860 horas entre estudos independentes e regências 

de modo a favorecer o conhecimento experimental do futuro professor. Daí porque os 

profissionais das diversas disciplinas devem prever situações didáticas em que possam usar 

os conhecimentos construídos nas respectivas disciplinas além de mobilizar outros 

conhecimentos provenientes de diferentes experiências em tempos e espaços curriculares 

diversos.

Assim, as competências estarão relacionadas com todas as disciplinas e atividades da 

formação e serão construídas tanto nos momentos em que se reflete sobre as questões 
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relacionadas com a prática profissional - seja na esfera específica, seja na pedagógica -,

quanto no momento do estágio, onde se exercita a atividade profissional.

Estágio Curricular nos cursos de licenciatura

O estágio supervisionado como componente curricular obrigatório será, realizado na fase da 

regência e com base na legislação vigente, acompanhado pelo Coordenador de Estágio que 

registrará os dados em instrumentos específicos. 

O estágio prevê uma coordenação acadêmica e um supervisor do campo de estágio. A 

coordenação acadêmica aprova um plano de atividades a ser desenvolvido de comum 

acordo entre a instituição acadêmica e a organização conveniada. O acompanhamento prevê 

reuniões regulares com o coordenador e supervisor além da produção de relatórios e 

documentos referentes às atividades desenvolvidas. O estágio é regido por regulamentação 

específica a qual formaliza o vínculo do estudante com a instituição conveniada. 

Políticas de Educação

O desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão de forma indissociável, como

princípio da ação educativa institucional do IFBA, vai ao encontro da superação da dicotomia 

existente entre produção do saber e a sua socialização, bem como deixa clara a opção 

política de atendimento às demandas sociais da maioria da população, efetivando a 

transformação social e a formação da cidadania.

Os princípios gerais que norteiam o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão 

como o tripé que deve (re)estabelecer a integração entre conhecimento e prática do 

trabalho são:

 Integração Acadêmica: a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão será 
sempre observada. A Instituição buscará a articulação das diferentes áreas de 
conhecimento.

 Verticalização: a articulação verticalizada do ensino, da pesquisa e da extensão entre 
os diversos níveis e modalidades de ensino e áreas técnicas/tecnológicas promoverá 
oportunidades para uma educação continuada.



IFBA – Campus de Valença _Plano de Desenvolvimento Institucional 48

 Unificação entre cultura/conhecimento e trabalho: será buscada a superação da 
dualidade estrutural antidemocrática, própria da lógica excludente, desenvolvendo 
uma cultura que unifique as funções do pensar e do fazer.

 Integração da formação técnico-científica e histórico-crítica: a integração 
multidisciplinar permitirá a geração, transmissão e utilização do conhecimento 
produzido pelo ensino e pesquisa aplicada, para solução de problemas econômico-
sociais da região.

 Metodologia teórico/prática: a opção pelo método teórico/prático (ação-reflexão-
ação) toma o trabalho como forma de ação transformadora da natureza e de 
constituição da vida social.

 Qualificação institucional: a Instituição buscará, de modo permanente, a qualificação 
de seu quadro de pessoal, da sua estrutura, de seus processos organizacionais e de 
seus programas e ações.

 Prevalência do Interesse Institucional: Os interesses institucionais deverão sobrepor-
se aos particulares, assegurada a convivência na diversidade.

 Inovação: a busca da inovação científica, tecnológica, artística e cultural deverá 
nortear as ações da Instituição.

 Gestão Democrática: a Instituição promoverá a vivência democrática, buscando a 
participação da comunidade acadêmica nos processos de planejamento e gestão. A 
gestão democrática é entendida como síntese superadora do autoritarismo, do 
individualismo e das desigualdades sociais.

 Respeito à pessoa: a pessoa será sempre valorizada e respeitada como indivíduo e 
cidadão.

 Ética e Responsabilidade Social: o bem comum será o critério norteador das ações da 
Instituição.

 Compromisso com o Meio Ambiente: a Instituição promoverá e participará de ações 
que contribuam para o desenvolvimento sustentável, com o objetivo precípuo de 
preservação da vida.

 Inserção: o IFBA buscará a inserção simultânea nos planos local, regional, nacional e 
internacional.

 Compromisso Comunitário: o IFBA buscará consolidar seu caráter comunitário, 
preservando a necessária autonomia no exercício de sua missão.

 Autonomia: o IFBA preservará a necessária autonomia didático-científica,
administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial para assegurar o 
cumprimento de sua missão.

 Ações afirmativas: inclusão e garantia de acesso e permanência para egressos de 
escolas públicas, incluindo os afro-descendentes, garantindo-lhes ensino de 
qualidade com dignidade.
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 Garantia da permanência do estudante da Instituição: desenvolver uma política de 
assistência permanente ao educando.

3.2 Oferta de cursos e programas (presenciais e à distância)

A Tabela 12 indica a projeção de oferta de vagas para os diversos cursos, no período de 2010 

a 2013.

Tabela 12 – Projeção de oferta de vagas – 2010-2013

Estratégia Metas 2010 2011 2012 2013
Implantar Curso Subsequente de Eletromecânica Aumentar a oferta de 

vagas
40 80 120 160

Implantar Curso Integrado de Eletromecânica Idem 40 80 120
Implantar Curso Subsequente de Meio Ambiente idem 40 80 120
Implantar Curso Integrado de Meio Ambiente idem 40 80
Implantar Curso Subsequente de Edificações idem 40 80
Implantar Curso Integrado de Edificações idem 40
Implantar Curso Subsequente de Comércio idem 40 80
Implantar Curso Integrado de Comércio idem 40
Implantar Curso Subsequente em Petróleo e Gás 40
Implantar Curso Subsequente em Enfermagem 35 70 105
Implantar Curso Subsequente em Radiologia 35 70 105
Implantar Curso Subsequente em Prótese 
Dentária

35 70

Implantar Curso Subsequente em Nutrição 35 70
Implantar Curso Integrado de Nutrição 35 70 105
Implantar Curso Integrado de Prótese Dentário 35 70 105
Implantar Curso Subsequente de Energia 35

Total 40 300 750 1355

4 INFRAESTRUTURA

4.1 Infraestrutura física

Nas Tabelas 13, 14 e 15 apresentam-se os dados referentes a infraestrutura física existente, 

a ocupação do espaço do Campus e o cronograma de expansão, respectivamente.
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Tabela 13 - Infraestrutura física - 2008

Módulo Local Quantitativo
Módulo ADM 11

Módulos B,C,D,E,F,G

Salas de aula 12
Laboratórios 8
Biblioteca 1
Refeitório 1
Cozinha 1
Quadra poliesportiva. 1
Carpintaria 1
Galpões 2
Telecentro 1

Tabela 14 – Ocupação do espaço físico - 2008

MÓDULO A

ADM

A3                   
Cores  
30,08m2

A4              
Gabinete       
22,08m2

A5                                                 
Diretoria                                
21,75m2

A6   
Telefonia/
Áudio -
14,35m2

A7                                                     
Almoxarifado                                         
29,14m2

A15                   
Depen  
29,45m2

A14                   
Caens     
22,37m2

A13        
Diads/Direh 
22,19m2

A12      
Protocolo  
22,37m2

A11         
Dimap
22,37m2

A10                                                     
Depad                                         
41,51m2

MÓDULO B

Piso Superior

B5                    Sala de 
Aula  39,43m2

B6                            
Sala de Aula 
57,54m2

B7                     
Sala de 
Aula 
64,35m2

B8                                                       
Sala de Aula                                                    
57,54m2

B9                                                              
Sala de Aula                                         
64,35m2

Piso Inferior

   B1                  Sala de 
Aula   72,21m2

B2                                                
Lab. Química/Sala de 
Preparo                 72,04m2 / 
15,53m2

B3                                      
Sala de Aula                                                    
57,54m2

B4                                                            
Sala de Aula                                         
64,35m2

MÓDULO C

Piso Superior

C10                                                  
Sala de Aula                          
75,13m2

C9                                                                             
Biologia                                                                  
85,56m2

C8 
Lab.Tec.Pescado 
85,55m2

C7                              
Sala de aula     
46,38m2

Piso Inferior

C6                     
Lab. Aquacultura 
151,66m2

C5    
Informática
79,69m2

C4                                   
Informática 
Manutenção                 
44,68m2

C3                              
Lab. Info             
66,81m2

C2                         
Lab. 
Info.        
48,30m2

C1                
Sala de 
Aula 
46,38m2

MODULO E

Piso Superior

E10                                                       
Biblioteca                                                      
103,37m2

Banheiro Banheiro

E11                         
Sala Leitura       
61,37m2

E12             
Sala Leitura    
55,39m2

Piso Inferior E9              COHETUR            
14,41m2
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E8                     Coinf          
14,41m2

E6                            
S. Educ. 
Física 
23,41m2

E5                 
Leitura     
26,7m2

E4            
Arquivo 
17,49m2

E3                           
Coem                   
26,7m2

E2                     
Atendimento 
ao aluno             
17,49m2

E1                
Cotep 
41,30m2

E7               Copes        
14,41m2

MODULO F

F3   374,60 m2
F3          126,23 m2

F2                 156,27 m2                                
Auditório                                                      

F1        156,27 m2                                                
Sala de Aula                                                     

F3          126,23 m2

F3          126,23 m2
MODULO G

G1   Carpintaria     320,54 m2 G2   Estacionamento     697,67 m2

Tabela 15 – Cronograma de expansão da infraestrutura física – 2009-2013

Descrição do Espaço Físico
Atual Cronograma de Expansão
Quantidade 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Salas de aula 12 6 18
Salas de professores 1 1 1
Biblioteca 1 1
Cantina 1 1
Cozinha industrial 1 1
Laboratórios 8 2 2 2 14
Refeitório 1 1
Guarita 1 3
Estacionamento 2 2
Salas Administrativas 10 5 15
Recepção 1 1
Quadra Poliesportiva 1 1
Almoxarifado 1 1
Carpintaria 1 1

4.2 Infraestrutura acadêmica

A Tabela 16 sintetiza os equipamentos de informática, audiovisuais e mobiliário disponíveis

no Campus.
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Tabela 16 – Equipamentos e mobiliário

Equipamentos Quantitativo
Computadores 95
Retroprojetor 9
Data-show  8
TV 4
DVD 4
Aparelho de som 4
Notebook 6
Vídeo cassete 4
Caixa de som 3
Impressoras 30
Tela 12
Carteiras 522

Quadro 5 sintetiza a projeção da infraestrutura física, equipamentos e acervo bibliográfico.

Quadro 5 - Infraestrutura física, equipamentos e acervo bibliográfico – 2009-2013

Estratégias Metas
Ano

2009 2010 2011 2012 2013

Ampliação do centro multimídia
de informações

Implantar o acervo bibliográfico 
com 1500 volumes para o curso de 
licenciatura em 
matemática(R$240mil);

X X X

Implantar o acervo bibliográfico 
com 4500 volumes para os cursos 
de licenciatura em biologia, 
química e física (R$900mil);

X

Implantar o Setor de Referência e
Periódicos para 10 
periódicos(R$15mil)

X X X X

Construção de edificação em 
anexo para instalação de 

laboratório

Construir 01 prédio destinado a 
instalações de 13 laboratórios 
matemática(02), física(03), 
biologia(04), química(04) , inclusive 
dependências (R$1.300.000)

X X X

Construção de edificação em 
anexo para instalação de salas de 

aula

Construir 01 prédio destinado a 
instalações de 16 salas de aula, 
incluso salas de apoio e 
dependências.(R$ 1000.000,00)
Ampliar o espaço físico com a 
construção de 10 salas de aulas (R$ 
700mil)

X

X

X

X

X

Aquisição de equipamentos , 
instrumentos, aparelhos,

Adquirir materiais permanentes:
equipamentos, instrumentos, 

X X X



IFBA – Campus de Valença _Plano de Desenvolvimento Institucional 53

Estratégias Metas
Ano

2009 2010 2011 2012 2013

aparelhos, mobiliários para 
utilização nos laboratórios e salas 
de aula
(R$6.000,000 + 4.000.000)

Planejamento e implantação de
um acompanhamento didático 

pedagógico visando implementar
melhorias nos Cursos de 

Licenciaturas, Tecnólogos 
,Técnicos, Ensino médio.

Elaborar e Revisar os 
Regulamentos Didático-
Pedagógicos dos Cursos

X X X X

Programa de acompanhamento do 
egresso

Estruturar e implantar um sistema 
de acompanhamento e  avaliação 
dos egressos

X X X X

5 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos financeiros do Campus são da ordem de aproximadamente R$ 800.000,00. A 

previsão é que nos anos subsequentes esses recursos sejam liberados de acordo com o 

crescimento do Campus, levando-se em conta a quantidade de estudantes matriculados e o 

número de cursos ofertados.

6 IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

As metas com as prioridades, objetivos, prazos e custos estão discriminadas no Plano de 

Metas e no Plano de Ações 2009, 2010 e 2011 (Anexos 1-A, 1-B e 1-C). O detalhamento das 

metas e ações possibilitarão o acompanhamento do desenvolvimento institucional. Essas 

metas visam estabelecer parâmetros para atingir os objetivos de crescimento do Campus de 

Valença 
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6.1 Avaliação Institucional

A avaliação é uma ferramenta de gestão que auxilia a Administração a conhecer as 

potencialidades e as carências da instituição, subsidiando tomada de decisões, com vistas à 

melhoria e a manutenção da qualidade de ensino, pesquisa e extensão.

A Avaliação Institucional foi estabelecida pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes). Instituído pela Lei nº 10.861/04, o Sinaes organiza-se como sistema de 

avaliação global, sendo composto por três modalidades:

 Avaliação das Instituições de Educação Superior (Avalies), que estabelece como 
procedimentos a autoavaliação e a avaliação externa in loco; 

 Avaliação do Desempenho dos Estudantes, realizada mediante aplicação do Exame 
Nacional de Avaliação do Desempenho dos Estudantes (Enade); 

 Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG), com a obrigatoriedade de visitas por 
comissões de especialistas das respectivas áreas de conhecimento.

Comissão Própria de Avaliação

Estabelecida pelo Sinaes, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) é o órgão colegiado 

formado por representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica e de 

representantes da sociedade civil organizada, que tem por atribuições a condução dos 

processos de avaliação internos da instituição, a sistematização e a prestação de 

informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), consideradas as diretrizes, critérios e estratégias emanadas da Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes). A Lei estabelece, ainda, como diretriz, 

que a CPA terá atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes na instituição.

Para colaborar na condução da Autoavaliação Institucional em cada Campus do IFBA, foram 

criadas as Comissões Setoriais de Avaliação (CSAs), que desenvolvem as atividades 

juntamente com a CPA. As CSAs têm a finalidade de implementar e acompanhar as 

atividades inerentes ao processo de autoavaliação do seu respectivo Campus.
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Política de Avaliação Institucional

Na perspectiva de atender às necessidades de regulação do Estado e institucionalizar uma 

prática sistemática de avaliação, a CPA realiza, periodicamente, a Autoavaliação Institucional 

(global e dos aspectos didático-pedagógicos), de acordo com o Sinaes, articulando regulação 

e avaliação educativa, de forma a possibilitar a participação dos segmentos da comunidade 

interna – estudantes, docentes e técnico-administrativos – e da comunidade externa –

pesquisa junto aos egressos e empresas.

Por compreender que a melhor forma de se autoavaliar é através de um processo

participativo e global, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) decidiu envolver na sua análise 

todos os níveis e modalidades de ensino do IFBA e não somente a Educação Superior. Assim, 

a autoavaliação no IFBA contempla todos os cursos de graduação e pós-graduação, assim

como o ensino médio e os cursos técnicos (subsequente, integrado e Proeja). A 

autoavaliação é realizada por meio de aplicação de questionários impressos e eletrônicos. 

Metodologias e Dimensões

Aos moldes do Sinaes, a Autoavaliação Institucional no IFBA ocorreu no ano de 2005, com 

avaliação global e dos aspectos didático-pedagógicos de todos níveis e modalidades de 

ensino em todos os Campi, abarcando as dimensões estabelecidas na Lei nº. 10.861/04; em 

2006, com a avaliação dos aspectos didático-pedagógicos da Educação Superior e, mais 

recentemente, a avaliação correspondente ao biênio 2007-2008, de modo similar à realizada 

em 2005.
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ANEXOS

ANEXO A 

Tabela 17 - Horizonte temporal – curto prazo – 2009

Meta (1) Prioridade 
( 2)

Objetivo 
(3) Custo

(R$ 
1.000,00)

(4)
Prazo para Execução 

e/ou Alcance da Meta 
(4)

1º 
Trimestre

2º 
Trimestre

3º 
Trimestre

4º 
Trimestre

Trimestre

Reforma da Quadra Esportiva 1 1 150 2º trimestre (maio)

Implantar uma sala de estudo para o Docente 2 2 3 2º trimestre (maio)

Compra de 10 mesas de madeira para escritório 2 1 0,7 1º trimestre (março)

Aquisição de 03 datas-show 1 4 2,9 1º trimestre (março)

Viabilizar a participação de um Docente na 62ª SBPC- 2009. 1 3 1,7 3º trimestre (julho)

Viabilizar a participação de 01 Docente no XXVI EFNNE - 2009 1 3 1,7 4º trimestre (outubro)

Viabilizar a participação de 01 Docente no XI EPEF - 2009 1 3 1,7 4º trimestre 
(novembro)

Comprar 07 computadores, 07 estabilizadores bivolt, 03 
impressoras multifuncionais

1 1 1º trimestre (março)

Viabilizar a participação de 01 Docente no Encontro de 
Literatura em Parati

1 3 1,7 4º trimestre (outubro)

Elaborar Projeto e realizar 01 FECTEC - 2009 1 1 3,5 4º trimestre (outubro)
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Meta (1) Prioridade 
( 2)

Objetivo 
(3) Custo

(R$ 
1.000,00)

(4)
Prazo para Execução 

e/ou Alcance da Meta 
(4)

1º 
Trimestre

2º 
Trimestre

3º 
Trimestre

4º 
Trimestre

Trimestre

Elaborar Projeto e realizar 01 Recital - 2009 1 1 3,5 3º trimestre (agosto)

Realizar 01 Viagem Pedagógica à Lençóis/BA - 3º e 2º anos 
Integrado de Turismo

1 1 2,8 2º trimestre (maio)

Realizar 01 Viagem Pedagógica à a Cabaceiras do Paraguaçu/BA-
2º ano Integrado de Turismo

1 1 2,8 2º trimestre (junho)

Realizar  01 Viagem Pedagógica à a Porto Seguro /BA- 3º ano 
Informática

1 1 2,8 2º trimestre (abril)

Realizar  01 Viagem Pedagógica à a Paulo Afonso/BA- 1º Modulo 
Subsequente e 4º Semestre EJA Aquacultura

1 1 2,8 2º trimestre (maio)

Realizar confraternização junina 3 4 1 2º trimestre (junho)

Realizar feira natalina 3 4 1 4º trimestre 
(dezembro)

Viabilizar a realização de Mestrado/Doutorado de 06 Docentes -
2009

1 4 10,2 4º trimestre 
(dezembro)

Viabilizar participação de 01 docente no Seminário Vocacional 
de Língua Materna, Estrangeira e Literatura

1 4 1,7 3º trimestre (agosto)

Viabilizar a participação de 02 docentes do VI Encontro Baiano 
dos Estudantes de Geografia

1 4 1 3º trimestre (julho)

Manutenção do laboratório de Química 1 1 5 3º trimestre (julho)

Manutenção do laboratório de Biologia 1 1 5 3º trimestre (julho)
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Meta (1) Prioridade 
( 2)

Objetivo 
(3) Custo

(R$ 
1.000,00)

(4)
Prazo para Execução 

e/ou Alcance da Meta 
(4)

1º 
Trimestre

2º 
Trimestre

3º 
Trimestre

4º 
Trimestre

Trimestre

Elaboração do Projeto do Laboratório de Linguagens 1 1 4º trimestre 
(novembro)

Aquisição de 02 armários roupeiros modelo GRF 4/16 com 
fechadura com chaves (em aço)

1 4 0,8 4º trimestre 
(novembro)

Aquisição de dois arquivos 2 4 4º trimestre 
(novembro)

Aquisição de três mesas redondas com 4 cadeiras cada 2 4 4º trimestre 
(novembro)

Aquisição de duas bancadas 2 4 4º trimestre 
(novembro)

Aquisição de cinco cadeiras avulsas 2 4 4º trimestre 
(novembro)

Visita técnica à Escola Agrotécnica de Colatina e Alegre / ES . 1 1 2,8 3º trimestre

Visita técnica à Fazenda Canta Galo em Ibirataia (BA). 1 1 2,8 3º trimestre

Visita técnica à Fazenda Oruabo - Sto. Amaro / Bahia Pesca S/A. 1 1 2,8 3º trimestre

Visita técnica à Fazenda Maricultura Aqua's Product's - Jaguaripe 1 1
2,8 4º trimestre (mês de 

outubro )

Visita técnica à Fazenda Vale da Juliana - Odebrecht. 1 1 2,8 3º trimestre

Visitas técnicas às Fazendas de cultivos de peixes e camarão da 
região.

1 1
2,8

3º trimestre
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Meta (1) Prioridade 
( 2)

Objetivo 
(3) Custo

(R$ 
1.000,00)

(4)
Prazo para Execução 

e/ou Alcance da Meta 
(4)

1º 
Trimestre

2º 
Trimestre

3º 
Trimestre

4º 
Trimestre

Trimestre

Visita técnica à Empresa Netuno S/A em Paulo Afonso (BA).
1 1 2,8

3º trimestre

Participação de 02 professores em 02 cursos de aprimoramento 
técnico e em 02 eventos técnicos em pesca e/ou aquacultura. 1 1

2,8
3º trimestre

Participação de 03 docentes no XVI CONBEP . 1 2 5,1 4º trimestre

Aquisição de acervo bibliográfico - 50 títulos na área de 
aquacultura

1 1 20
4º trimestre

Projeto Carapeba 1 2 3º trimestre

Projeto  Espinhel Pelágico 1 2 3º trimestre

01 Projeto Desenvolvimento do Aquarismo de Água Doce no 
Campus Valença.

1 3
22

3º trimestre

Instalação de 01  infra-estrutura de  laboratório de larvicultura 
de Peixes e 01 de Larvicultura de Camarão de Água Doce, na 
Sala - C-6 do Campus Valença.

1 1 4º trimestre

Construção de infraestrutura de campo - 02 viveiros escavados com 500 
m2 cada 1 1 4º trimestre

Perfuração de 01 poço profundo para abastecimento d'água do 
laboratório de aquacultura

1 1 4º trimestre
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Meta (1) Prioridade 
( 2)

Objetivo 
(3) Custo

(R$ 
1.000,00)

(4)
Prazo para Execução 

e/ou Alcance da Meta 
(4)

1º 
Trimestre

2º 
Trimestre

3º 
Trimestre

4º 
Trimestre

Trimestre

Aquisição  04 ar-condicionado  e 03 computadores desktop, 02 
impressoras laser coloridas, 01 notebook, 04  mesas para 
escritório;
04  Armário com duas portas;
02  arquivos com quatro gavetas;
03  mesas para computador e impressoras;
02  mesas em forma de " L " estação de trabalho;
07 cadeiras acolchoadas tipo giratórias e
01 data-show para estruturação das salas da COPES.

1 4 4º trimestre

Aquisição de 25 equipamentos permanentes para equipar o 
laboratório de aquacultura da COPES.

1 1 4º trimestre

Construção de infraestrutura -  01 unidade piloto padrão de 
beneficiamento do pescado.

1 1 4º trimestre

Manutenção do laboratório de Química 1 1 3º trimestre (julho)

Manutenção do laboratório de Biologia 1 1 3º trimestre (julho)

Elaboração do Projeto do Laboratório de Linguagens 1 1 4º trimestre 
(novembro)

Aquisição de 02 armários roupeiros modelo GRF 4/16 com 
fechadura com chaves (em aço)

1 4 4º trimestre 
(novembro)

Aquisição de dois arquivos 2 4 4º trimestre (novembro)
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Meta (1) Prioridade 
( 2)

Objetivo 
(3) Custo

(R$ 
1.000,00)

(4)
Prazo para Execução 

e/ou Alcance da Meta 
(4)

1º 
Trimestre

2º 
Trimestre

3º 
Trimestre

4º 
Trimestre

Trimestre

Aquisição de três mesas redondas com 4 cadeiras cada 2 4 4º trimestre 
(novembro)

Aquisição de duas bancadas 2 4 4º trimestre 
(novembro)

Aquisição de cinco cadeiras avulsas 2 4 3,5 4º trimestre 
(novembro)

Elaborar Projeto e realizar Semana de Turismo – 2009 1 1 3,5 3º trimestre 
(setembro)

Elaborar Projeto e realizar Seminário de Turismo - 2009 1 1 3,5 4º trimestre (outubro)

Realizar 01 Viagem Pedagógica à Ouro Preto/MG - 2º e 3º anos

Integrado de Turismo 1 1 3,6 3º trimestre 
(setembro)

Realizar 01 Viagem Pedagógica à Costa do Sauipe/BA - 2º e 3º 
anos

Integrado de Turismo
1 1 3,6 3º trimestre (agosto)

Realizar 01 Viagem Pedagógica à Cachoeira/BA 1º anos

Integrado de Turismo 1 1 2,8 3º trimestre (agosto)

Realizar 01 Viagem Pedagógica à Praia do Forte/BA  2º anos

Integrado de Turismo 1 1 2,8 4º trimestre (outubro)
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Meta (1) Prioridade 
( 2)

Objetivo 
(3) Custo

(R$ 
1.000,00)

(4)
Prazo para Execução 

e/ou Alcance da Meta 
(4)

1º 
Trimestre

2º 
Trimestre

3º 
Trimestre

4º 
Trimestre

Trimestre

Realizar 01 Viagem Pedagógica à Fernando De Noronha/PE  3º 
ano

Integrado de Turismo
1 1 2,8 3º trimestre 

(setembro)

FECTEC – 02 Projetos do curso de Turismo

1 1 2,0 4º trimestre (outubro)

Realizar 01 Viagem Pedagógica à Hotel Fiesta- Salvador/BA

Integrado de Turismo e EJA 1 1 2,8 3º trimestre (julho)

Viabilizar a participação de 02 docentes em Cursos e Eventos 
Técnicos 1 4 1,7 4º trimestre (outubro)

Aquisição de acervo bibliográfico 30 títulos relacionados a área 
turística 1 1 6

2º trimestre (junho)

Viabilizar a participação de 2  docentes do Curso Técnico em 
Turismo no Salão do Turismo /São

Paulo 1 4 2,8

2º trimestre (junho)

Elaborar Projeto e implantar os Laboratórios Integrados de 
Turismo

1 4 13,5 4º trimestre (outubro)

Elaborar Projeto e implantar

Reestruturação Reestruturar refeitório para o Curso Tecnólogo 
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Meta (1) Prioridade 
( 2)

Objetivo 
(3) Custo

(R$ 
1.000,00)

(4)
Prazo para Execução 

e/ou Alcance da Meta 
(4)

1º 
Trimestre

2º 
Trimestre

3º 
Trimestre

4º 
Trimestre

Trimestre

em Gastronomia

*Diagnosticar transtornos de aprendizagem, transtornos de 
personalidade e de adaptação

1 1 4.500,00 4º trimestre (2009)

Atender de forma especializada discentes com dificuldades de 
aprendizagem

1 1 4.000,00 3º trimestre (2009)

ANEXO B

Tabela 18 - Horizonte temporal – médio prazo – 2010-2011

Meta (1) Prioridade 
(2)

Objetivo 
(3)

Prazo para Execução e/ou 
Alcance da Meta (4)

Implantar o curso Superior de Computação 2 1 3º Trimestre (março 2010)

Implantar o curso superior de Matemática 2 1 3º Trimestre (março 2010)

Implantação do curso Subsequente de Pesca Oceânica 2 1 3º Trimestre (março 2011)

Contratação de 15 docentes 2 1 1º Trimestre (março 2010)

Aquisição 05 computadores 1 4 1º Trimestre (março 2010)

Aquisição de 03 impressoras 1 4 1º Trimestre (março 2010)
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Meta (1) Prioridade 
(2)

Objetivo 
(3)

Prazo para Execução e/ou 
Alcance da Meta (4)

Aquisição de 02 scanners 1 4 1º Trimestre (março 2010)

Aquisição de cinco mesas para computador 1 4 1º Trimestre (março 2011)

Implantação do Laboratório de Linguagens 1 1 1º Trimestre (março 2011)

02 Visitas técnicas à Fazenda Oruabo - Sto. Amaro / Bahia Pesca S/A. 1 1 3º trimestre 2010

02 Visitas técnicas à Fazenda Canta Galo em Ibirataia (BA). 1 1 3º trimestre

01 Visita técnica à Escola Agrotécnica de Colatina e Alegre / ES . 1 1 3º trimestre

02 Visitas técnicas à Fazenda Maricultura Aqua's Product's - Jaguaripe - mês de outubro. 1 1 3º trimestre

02 Visita técnica à Fazenda Vale da Juliana - Odebrecht. 1 1 3º trimestre

03 Visitas técnicas às Fazendas de cultivos de peixes e camarão da região. 1 1 3º trimestre

01 Visita técnica à Empresa Netuno S/A em Paulo Afonso (BA). 1 1 3º trimestre

Participação de 03 professores em 02 cursos de aprimoramento técnico e em 02 eventos técnicos em pesca 
e/ou aquacultura.

1 1 3º trimestre

FECTEC - 02 Projetos 1 2 4º trimestre

Aquisição de 04 gaiolas completas com 4m3 cada, para criação de peixes. 2 1 3º trimestre

Aquisição de acervo bibliográfico - 50 títulos. 1 1 4º trimestre

Projeto Carapeba - Reprodução 1 2 2º trimestre

Projeto  Espinhel Pelágico 1 2 2º trimestre

01 - Projeto Aquarismo de Água Doce no Campus Valença. 1 3 3º trimestre

Manutenção da Instalação de 01 infra-estrutura de  laboratório de Larvicultura de Peixes e 01 de Larvicultura 
de Camarão de Água Doce, na Sala - C-6 do Campus Valença.

2 1 3º trimestre

Manutenção da infra-estrutura de campo - 02 viveiros escavados com 500 m2 cada 2 1 3º trimestre
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Meta (1) Prioridade 
(2)

Objetivo 
(3)

Prazo para Execução e/ou 
Alcance da Meta (4)

Manutenção de 01 poço profundo para abastecimento d'água do laboratório de aquacultura. 2 1 3º trimestre

Aquisição de 10 equipamentos permanentes para equipar o laboratório de aquacultura da COPES. 1 1 2º trimestre

Manutenção da infra-estrutura -  01 unidade piloto padrão de beneficiamento do pescado. 2 1 3º trimestre

Atender demandas da comunidade externa do IFBA. 2 3 3º trimestre (2010)

* Realizar Feira das profissões e Feira da saúde 2 1 3º trimestre (2010)

Promover a formação de professores para atuar em turmas de EJA 1 1 3º trimestre (2010)

Promover a formação de  professores e técnicos administrativos para atender discentes com necessidades 
educacionais especiais .

1 1 2º trimestre (2010)

Aprimorar a atuação de professores em metodologia, planejamento e avaliação educacional 1 1 3º trimestre (2010)

Favorecer o nivelamento dos discentes que ingressam no primeiro ano do ensino médio. 1 1 1º trimestre (2010)

Promover a reformulação do currículo das disciplinas propedêuticas dos cursos integrados e de EJA 2 1 1º trimestre (2011)

Criar programa permanente de avaliação e acompanhamento das
atividades de ensino que esteja vinculada a progressão funcional docente.

2 1

3º trimestre (2011)

Viabilizar a participação dos servidores da COTEP em treinamentos, cursos, congressos e seminários 
promovidos por outras instituições,  relacionados às áreas pedagógicas, psicológicas e sociais .

2 4
4º trimestre (2010)

Atender demanda por alimentação para os estudantes oriundos de municípios circunvizinhos e distritos de 
Valença.

1 4
3º trimestre (2010)

Ampliar o número de bolsas dos Projetos de Incentivo à aprendizagem e     benefícios eventuais. 1 4 2º trimestre (2010)

Atender demanda por transporte escolar para estudantes regularmente matriculados no IF – BA, Campus 
Valença.

2 4 3º trimestre (2010)

Estruturar um programa de assistência para estudantes monitores. 2 4 1º trimestre (2010)
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Meta (1) Prioridade 
(2)

Objetivo 
(3)

Prazo para Execução e/ou 
Alcance da Meta (4)

Incluir pessoas com Necessidades Especiais moradores da região do Baixo Sul nos cursos regulares e de 
extensão do campus.

2 1 2º trimestre (2010)

Estruturação do NAPNEE 1 1 1º trimestre (2010)

Implantação de uma sala para atendimento especializado. 1 1 1º trimestre (2010)

Implantar o Laboratório de Linguagens 1 1 1º trimestre (2010)

Elaboração do Projeto para Implantação do curso Tecnólogo em Eventos 1 4 4º trimestre (2010)

Elaboração do Projeto para Implantação do curso Tecnólogo em Hotelaria 1 4 4º trimestre (2010)

Elaboração do Projeto para Implantação do curso Tecnólogo em Alimentos e Bebidas 1 4 4º trimestre (2010)

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – 2009 – 2013

Horizonte Temporal - Médio Prazo - 2010 a 2011

UNIDADE DE ENSINO: CAMPUS VALENÇA

DIRETORIA/DEPARTAMENTO/COORDENAÇÃO:

Apresentar as metas em correlação com o diagnóstico da CPA e as necessidades avaliadas pela Unidade(análise dos ambientes interno e 
externo).

Tabela 19 - Prazo para execução e/ou alcance da meta    



IFBA – Campus de Valença _Plano de Desenvolvimento Institucional 68

Meta (1)
Prioridade 

(2)
Objetivo(3)

Trimestre 
(4)

Constituir comissão para avaliar as Possibilidade de Implantação dos Cursos Integrado, Subsequente e Graduação Tecnológica
em Eletromecânica

1 1 1

Constituir comissão para avaliar as Possibilidade de Implantação dos Cursos Integrado, Subsequente e Graduação Tecnológica 
em Meio Ambiente

1 1 1

Constituir comissão para avaliar as Possibilidade de Implantação dos Cursos Integrado, Subsequente e Graduação Tecnológica 
em Edificações

1 1 1

Constituir comissão para avaliar as Possibilidades de Implantação dos Cursos Integrado, Subseqüente e Graduação Tecnológica 
em Comércio e Graduação em Administração e Ciências Contábeis

1 1 4

Constituir comissão para avaliar as Possibilidades de Implantação dos Cursos Integrado, Subseqüente e Graduação Tecnológica 
em Petróleo e Gás

1 1 2

Constituir comissão para avaliar as Possibilidade de Implantação dos Cursos Integrado, Subsequente e Graduação Tecnológica 
em Saúde: Enfermagem, Nutrição, Radiologia, Prótese Dentária, Laboratório

1 1 3

Constituir comissão para avaliar as Possibilidades de Implantação dos Cursos de Licenciatura em Química, Física, Biologia e 
Linguagens

1 1 2

Constituir comissão para avaliar as Possibilidades de Implantação dos Cursos de Engenharia de Alimentos, Ambiental, Civil e 
Eletromecânica. 1 1 4

LEGENDA:

(1) Meta: é o objetivo quantificado - cada meta deve ter correlação com as necessidades diagnosticadas pela Comissão Própria de Avaliação CPA e as necessidades da 
Unidade

(2) Grau de Prioridade: indicar o número correspondente à situação diagnosticada pela CPA e as necessidades avaliadas pela Unidade

1 = pontos fracos (ambiente interno)

2 = ameaças (ambiente externo)
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3 = oportunidades (ambiente externo)

4 = pontos fortes (ambiente interno)

(3) Objetivos: 1 - Ensino; 2 - Pesquisa; 3 - Extensão e 4 - Gestão.

(4) Prazo para a execução e/ou alcance da meta: indicar o trimestre do ano em que a meta deverá ser executada e/ou alcançada

(5) Prazo para o alcance da meta: indicar o trimestre do ano em que a meta deverá ser alcançada.

ANEXO C

Tabela 20 - Horizonte temporal – longo prazo – 2012-2013

Meta (1) Prioridade 
(2)

Objetivo 
(3)

Prazo para Execução e/ou 
Alcance da Meta (4)

Trimestre

Aquisição 03 computadores 1 4 1º Trimestre

Aquisição de 02 impressoras 1 4 1º Trimestre

Aquisição de 01 scanners 1 4 1º Trimestre

Aquisição de cinco mesas para computador 1 4 1º Trimestre

Manutenção do Laboratório de Linguagens 1 1 1º Trimestre

02 Visitas técnicas à Fazenda Oruabo - Sto. Amaro / Bahia Pesca S/A. 1 1 3º trimestre

02 Visitas técnicas à Fazenda Canta Galo em Ibirataia (BA). 1 1 3º trimestre

01 Visita técnica à Escola Agrotécnica de Colatina e Alegre / ES . 1 1 3º trimestre

02 Visitas técnicas à Fazenda Maricultura Aqua's Product's - Jaguaripe - mês de outubro. 1 1 3º trimestre
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02 Visita técnica à Fazenda Vale da Juliana - Odebrecht. 1 1 3º trimestre

03 Visitas técnicas às Fazendas de cultivos de peixes e camarão da região. 1 1 3º trimestre

01 Visita técnica à Empresa Netuno S/A em Paulo Afonso (Ba). 1 1 3º trimestre

Participação de 03 professores em 02 cursos de aprimoramento técnico e em 02 eventos técnicos em 
pesca e/ou aquacultura.

1 1 3º trimestre

FECTEC 1 2 4º trimestre

Manutenção de 04 gaiolas completas com 4m³ cada, para criação de peixes. 2 1 3º trimestre

Aquisição de acervo bibliográfico - 50 títulos. 1 1 4º trimestre

Projeto Carapeba - Reprodução 1 2 2º trimestre

Projeto  Espinhel Pelágico 1 2 2º trimestre

01 - Projeto Aquarismo de Água Doce no Campus Valença. 1 3 3º trimestre

Manutenção da Instalação de 01 infraestrutura de  laboratório de larvicultura de Peixes e 01 de 
Larvicultura de Camarão de Água Doce, na Sala - C-6 do Campus Valença. 2 1 3º trimestre

Manutenção da infraestrutura de campo - 02 viveiros escavados com 500 m² cada 2 1 3º trimestre

Manutenção de 01 poço profundo para abastecimento d'água do laboratório de aquacultura. 2 1 3º trimestre

Aquisição de 10 equipamentos permanentes para equipar o laboratório de aquacultura da COPES. 1 1 2º trimestre

Manutenção da infra-estrutura -  01 unidade piloto padrão de beneficiamento do pescado. 2 1 3º trimestre

Manutenção do Laboratório de Química 1 1 1º Trimestre

Manutenção do Laboratório de Física 1 1 1º Trimestre



 


