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1 PERFIL INSTITUCIONAL

1.1 Histórico

A trajetória histórica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)

tem início em 1909 com a criação da Escola de Aprendizes e Artífices do Estado da Bahia. No 

interstício de tempo entre 1909 e 1940, sua missão estava centrada na preparação 

profissional dos excluídos da sociedade, dos desvalidos e operários artífices. O ensino era 

predominantemente manufatureiro-artesanal, o que correspondia, basicamente, às 

características produtivas na Bahia deste período, que se definia por uma economia 

estagnada, do tipo tradicional e cujo setor industrial vinha caindo desde as últimas três 

décadas do século XIX (MEDEIROS, 1980).

A partir da década de 1930, com as mudanças que já vinham ocorrendo no Brasil, reflexo 

interno das crises externas (crise econômico-financeira e militar) que implicaram em 

transformações na estrutura socioeconômica e na ordem político-jurídico do país, a 

instituição sofreu uma série de modificações, tanto no seu aspecto didático-pedagógico 

como no seu dimensionamento físico e administrativo. Ocorreram ampliações no espaço 

físico e predial, bem como mudança na oferta do ensino profissional. Por força do Decreto 

Lei nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, a instituição passou a ser denominada Escola 

Técnica de Salvador. Em 1943 foram criados os primeiros cursos Técnicos: Edificações, 

Pontes e Estradas, Artes Aplicadas, Desenho Técnico e Decoração de Interiores.

Em 20 de agosto de 1965, a Lei nº 4.759 modifica a denominação da instituição para Escola 

Técnica Federal da Bahia (ETFBA). A partir da década de 70 a ETFBA passa por grandes 

mudanças na sua estrutura orgânico-administrativa e nos seus processos acadêmicos. A 

legislação educacional, em âmbito nacional, sofre significativas modificações, refletidas na 

estrutura organizacional da Instituição. Novos cursos surgem e a dinâmica didático-

pedagógica da Escola passa a ser definida por novos parâmetros. Essas mudanças estão 

também relacionadas com as transformações econômicas que vinham ocorrendo no estado, 

principalmente na Região Metropolitana de Salvador (RMS), de grande concentração 

populacional e produtiva (LESSA, 2002).
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O ano de 1993 foi um momento destacado na história da Instituição: em 27/09/1993, a Lei 

nº 8.711 transforma a Escola Técnica Federal da Bahia em Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFET) e incorpora à nova instituição o Centro de Educação Tecnológica da 

Bahia (CENTEC), passando a instituição a ter uma nova ordem jurídico-institucional na área 

da educação. Surge assim o Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET/BA), 

autarquia Federal que em 29 de dezembro de 2008 é transformada em Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), através da Lei nº 11.892, publicada no DOU 

de 29/12/2008 - que reestrutura a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

O IFBA é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e 

multicampi (Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Simões 

Filho, Valença, Vitória da Conquista, com previsão de implantação de outros Campi) 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nos diferentes níveis e

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos 

com sua prática pedagógica. 

O Campus de Vitória da Conquista

O Campus de Vitória da Conquista, Sudoeste do estado, teve sua construção iniciada em 

outubro de 1989 sendo inaugurado no dia 24 de novembro de 1994, iniciando suas 

atividades em 1995, com o curso Pró-Técnico.

O Campus de Vitória da Conquista tem uma atuação estratégica no estado, oferecendo para 

a sociedade local e de todo sudoeste da Bahia e norte de Minas Gerais atualmente cursos de 

educação tecnológica profissional em todos os níveis do sistema educacional, conforme

estabelece a legislação pertinente: básico (cursos de qualificação, requalificação e 

reprofissionalização de jovens, adultos e trabalhadores em geral, com qualquer nível de 

escolarização), técnico (habilitação profissional de nível médio), superior (graduação e pós-

graduação). 

O ensino neste Campus do IFBA atinge várias áreas do conhecimento e os seus cursos e 

currículos seguem uma dinâmica que permite uma constante renovação frente às inovações 
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pedagógico-educacionais, bem como uma integração contínua às mudanças nos processos 

produtivos (novas tecnologias, sistemas de trabalho e de produção etc).

A oferta atual de cursos técnicos de nível médio se dá na área de Eletromecânica, Eletrônica, 

Meio Ambiente e Informática, nas formas integrada, subsequente, e Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) (Informática). No nível superior, está em funcionamento o Curso de 

Engenharia Elétrica, com entrada anual de 100 estudantes; e em nível de Pós-graduação, o 

curso de Especialização em Educação de Jovens e Adultos - atendendo em todos esses níveis 

mais de mil discentes. No dia 22 de maio de 2009, foi instalada a primeira Unidade Avançada 

do Campus de Vitória da Conquista, na cidade de Brumado, com o propósito de ofertar os 

Cursos Técnicos de Informática, Edificações e Mineração. 

Para o ano de 2010 está previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional do Campus

(Plano de Metas 2009/10), a Implantação dos cursos Superiores de Engenharia Ambiental, 

Sistemas de Informação, Licenciatura em Química; os cursos Técnicos de: Edificações, 

Segurança do Trabalho e Alimentos, atendendo às demandas do Conselho Tripartite de 

Trabalho, Emprego e Renda do município de Vitória da Conquista. 

A cidade de Vitória da Conquista vem se consolidando nos últimos anos como pólo 

educacional e, nesta esteira, consubstanciam-se as pretensões de fortalecer e consolidar o 

Instituto como mola propulsora do desenvolvimento regional. O Campus de Vitória da 

Conquista tem trabalhos de pesquisa em desenvolvimento nas áreas de Microeletrônica, 

Informática, Eletrotécnica, Automação, Mecânica, Química, Tecnologias Ambientais, 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Tecnológica, História e Sociedade, dentre 

outras. 

O Campus de Vitória da Conquista tem forte atuação regional em trabalhos de Extensão, 

oferecendo anualmente Cursos Profissionalizantes de curta duração voltados a atendimento

das demandas locais e regionais. Nos últimos anos foram diversas modalidades ofertadas, 

em parceria com órgãos do poder público municipal, estadual e federal. Entre estes, pode-se 

destacar o “Projeto Juventude Cidadã”, que qualificou nos anos de 2006 e 2007 mais de 

3.000 jovens em áreas como: eletricidade básica (predial, industrial, Agrícola e 

agroindustrial); Mecânica e elétrica de autos; informática básica e aplicada; Sistemas de 

Segurança; Agente Ambiental, entre outros. O Instituto possui convênios com mais de 200 
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empresas locais e regionais, e qualifica, em parceria com estas, profissionais voltados a 

atender demandas específicas da região. 

No momento, em parceria com a UESB, FAINOR, ADTR-PMVC, trabalha-se na consolidação 

do Pólo Digital do Sertão (PÓDIS). Entre as diversas ações propostas à SECTI e ao MCT, está o 

Centro Vocacional em Tecnologia da Informação (CVT-TI), que inicia suas atividades no 

segundo semestre de 2009, executado por intermédio do convênio MCT/IFBA que 

disponibilizou 1.250.000 reais para a implantação de CVTs. Espaço este que agregará o 

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias de Informação (IPDTI), que 

desenvolverá pesquisas nas áreas de Engenharia de Software e Sistemas Eletrônicos e de 

Potência. 

O CVT-TI será responsável por prover serviços de Internet para a região; internet sem fio de 

baixo custo para o entorno; treinamentos de operação de microcomputadores, editores de 

texto, planilhas eletrônicas, software livre, ferramentas CAD, ferramentas de desenho 

vetorial (tipo Corel), treinamento em desenvolvimento de sites de Internet, Flash, instalação 

e administração de redes; desenvolvimento e hospedagem de páginas de internet; 

desenvolvimento, hospedagem e administração de páginas e estrutura de e-Commerce para 

os APL’s da região; Educação à Distância; fomento de tecnologia com software livre e 

incubar empresas de TI. Capacitará em dois anos cerca de 1.200 jovens e adultos na área de 

TI.

Em parceria com o MCT, o Campus de Vitória da Conquista está implantando o CVT-CER

(Centro Vocacional em Cerâmica Estrutural e Artesanal) no Distrito de Itapirema destinado a:

capacitar e fortalecer o profissional de cerâmica estrutural e artesanal, propiciando o 

aumento de competitividade e atratividade do produto cerâmico final; promover o 

desenvolvimento autossustentável da comunidade de Itapirema, visando a redução do 

desequilíbrio social da região; pesquisar e difundir tecnologias de produto e de processo de 

baixo custo para a produção  estrutural e artesanal de cerâmica; e promover e acompanhar 

a certificação de produtos, de processos e da origem histórico-cultural dentro da produção 

estrutural e artesanal de Itapirema.

Com 15 anos de existência e já tendo formado centenas de profissionais, o Campus de 

Vitória da Conquista consolida-se como um espaço vivo e dinâmico de educação tecnológica, 
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possibilitando a realização e desenvolvimento dos saberes humanísticos, técnicos e 

científicos no sentido da formação profissional e da consolidação da cidadania.

1.2 Inserção Regional

A história do município de Vitória da Conquista tem início em 1752, com a chegada dos 

primeiros contingentes de colonos à região, muitos dos quais se constituía como 

representantes do poder público, com funções militares por este conferida e com 

incumbências específicas, dentre as quais a de estabelecer vias de comunicação entre o 

litoral e o sertão, com o propósito de a administração colonial manter seu domínio e 

explorar economicamente a região.

João Gonçalves da Costa nasceu em Chaves, Portugal, provavelmente em 1720. Iniciou 

muito cedo seu trabalho como bandeirante. Foi o esgotamento das minas de ouro de Rio de 

Contas e das Gerais que o levou a procurar novos pontos de exploração mineral. Embora não 

os tenha encontrado, o capitão-mor estabelece-se nesta região, ocupando-se da criação de 

gado e iniciando a fundação do arraial de Nossa Senhora da Vitória, ciente da privilegiada 

localização da área. Desde o seu nascedouro, no coração do intrépido desbravador, 

Conquista figurava-se como entreposto de regiões distintas, bem no meio do caminho entre 

Minas Gerais, os sertões baianos e o litoral. Realizava-se assim o desejo português de ocupar 

região de entreposto comercial no interior.

Em maio de 1840, através da Lei Provincial nº 124, o então Arraial de Nossa Senhora da 

Vitória foi elevado a Vila, com o nome de Imperial Vila da Vitória, verificando-se sua 

instalação em 09 de novembro de 1840. A Imperial Vila da Vitória foi elevada à categoria de 

cidade, passando a denominar-se simplesmente “Conquista”, pelo Ato Estadual de 01 de 

julho de 1891, sendo que em 1943, através da Lei Estadual nº 141, o nome do município foi 

definitivamente alterado.

Apesar de sua alta taxa de urbanização (85,8%), o município possui além do Distrito Sede, 

uma grande população rural, distribuída em 10 Distritos, e 284 povoados interligados por 

uma malha de 3.600 quilômetros de vias internas (estradas pavimentadas e vicinais), 

espalhada numa extensão territorial de 3.743 km2. Está localizado a uma altitude de 923m e 



                                                                                                                                                    PDI IFBA/ 2009-2013

IFBA – Campus de Vitória da Conquista _Plano de Desenvolvimento Institucional 16

a -14,86611º de latitude e -40,83944º de longitude. As terras do Município, em sua maioria, 

estão situadas no semiárido e sofrem os efeitos da baixa pluviosidade e das secas periódicas, 

mesmo estando localizado em uma região de transição geoambiental, possui uma 

diversidade de microclimas e de extratos florestais como remanescentes de mata atlântica, 

matas de cipó, cerrado e caatinga.

Durante a década de 60, com a construção da BR-116, a cidade passa a registrar um 

processo de acelerado crescimento do seu núcleo populacional, evolução significativa da 

população urbana e diminuição do nível de crescimento da população rural, intensificado 

com a implantação da cafeicultura, a partir de 1972, que funcionou como fator de atração 

de famílias de baixo poder aquisitivo, trabalhadores assalariados e pequenos agricultores 

das regiões próximas a Vitória da Conquista. Esses eventos foram responsáveis pela 

implantação de loteamentos, que, juntamente com a construção de conjuntos habitacionais 

populares, contribuíram para o desenvolvimento demográfico local.

Na hierarquização de cidades, Vitória da Conquista é considerada “Capital Regional”, 

polarizando uma mesorregião com aproximadamente 200 km de raio (mapa – Anexo 1), e 

um conjunto de cerca de 80 municípios, a maioria deles situados no Polígono da Seca e com 

população aproximada de 2 milhões de habitantes, representando 17% da população 

baiana. Localiza-se no centro do cruzamento Norte-Sul do País (BR-116) e no cruzamento 

Leste-Oeste do Estado da Bahia (BA-262), situada a 134 km da Ferrovia Centro-Atlântica, e a 

276 km do Porto e do aeroporto de Ilhéus, o que lhe possibilita enorme facilidade de se 

integrar aos modernos sistemas de transporte e acesso aos mais variados mercados 

consumidores estaduais e globais. 

População

Vitória da Conquista é o terceiro município do Estado em população, com aproximadamente 

313.898 habitantes (IBGE, 2009). Apesar de sua alta taxa de urbanização (85,8%), o 

município possui além do Distrito Sede, uma grande população rural, distribuída em 10 

Distritos, e 284 povoados interligados por uma malha de 3.600 quilômetros de vias internas 

(estradas pavimentadas e vicinais), espalhada numa extensão territorial de 3.743 km2. Está 

localizado a uma altitude de 923m e a -14,86611º de latitude e -40,83944º de longitude. A 
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cidade limita-se ao norte com os municípios de Anagé e Planalto, ao sul, com Encruzilhada e 

Cândido Sales, a leste, com Barra do Choça e Itambé, e a oeste, com Anagé e Belo Campo. 

Trata-se de um entreposto comercial e de serviços que influencia economicamente, 

inclusive, cidades do Norte-Nordeste de Minas Gerais.

O crescimento da população em Vitória da Conquista deverá evoluir pela expansão da 

população urbana num ritmo mais acelerado do que a população total, a despeito das taxas 

de crescimento decrescentes, e da redução absoluta da população rural, mantendo a 

tendência dos últimos anos.

A população total por sua vez, terá um ritmo de crescimento menos acentuado, começando 

com taxas de 0,83% ao ano e chegando, em 2025, a 0,35% ao ano, como se pode observar 

na Tabela 1, a seguir.

Tabela 1 - Taxas de crescimento estimadas – 2005-2025

Anos Urbana Rural Total
2000-2005 1,01% -0,29% 0,83%
2005-2010 0,75% -0,25% 0,63%
2010-2015 0,59% -0,21% 0,50%
2015-2020 0,49% -0,19% 0,42%
2020-2025 0,41% -0,17% 0,35%
Fonte: UFC/Engenharia.

Ocupação da mão de obra

Segundo os dados do IBGE, o setor terciário é o principal responsável pela ocupação da mão

de obra no município. A agricultura é responsável pela ocupação de apenas 1% da força de 

trabalho, indicando uma correspondência com o peso relativo da população rural, enquanto 

a indústria ocupa 15% e os segmentos de prestação de serviços respondem por 84% da 

ocupação da mão de obra, como se pode observar no Gráfico 1 abaixo.
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Gráfico 1 – Ocupação de mão de obra

Fonte: IBGE.

O destaque fica para o segmento que abrange o comércio, os serviços em veículos 

automotivos e os serviços pessoais, responsável por 38% de toda ocupação de mão de obra. 

O setor de transporte e armazenagem representa 10% da ocupação da força de trabalho, a 

administração pública e segurança, com 9%, como mostra o Gráfico.

Gráfico 2 – Ocupação de mão de obra

Fonte: IBGE.
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Ocupação de mão de obra: indústria e serviços - 2000

O destaque fica para o segmento que abrange o comércio, os serviços em veículos 

automotivos e os serviços pessoais, responsável por 38% de toda ocupação de mão de obra. 

O setor de transporte e armazenagem representa 10% da ocupação da força de trabalho, a 

administração pública e segurança, com 9%, como mostra o Gráfico.
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O destaque fica para o segmento que abrange o comércio, os serviços em veículos 

automotivos e os serviços pessoais, responsável por 38% de toda ocupação de mão de obra. 

O setor de transporte e armazenagem representa 10% da ocupação da força de trabalho, a 

Os setores de educação e saúde são responsáveis por 6% da ocupação de trabalhadores,

10.000 12.000 
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A estrutura de ocupação da mão de obra demonstra uma importância significativa das 

atividades urbanas ligadas ao setor terciário, que vêm ampliando a sua importância num 

município originalmente dedicado às atividades agrícolas de pecuária (até a década de 60), e 

de produção de café arábica (após os anos 70 até a crise de preços de 1985). A crise cafeeira 

durou até 1994, mas a sua recuperação encontrou um forte concorrente, o Oeste Baiano, 

onde o desenvolvimento do café Catuaí surpreendeu pela qualidade, baixo custo e 

desenvolvimento tecnológico adaptado às condições do cerrado.

O município de Conquista ainda é importante produtor de café, mas os padrões de 

organização da produção de Barra do Choça, município vizinho localizado a Leste, vêm 

atraindo o interesse dos produtores regionais.

Agricultura

Apesar do crescimento da economia urbana, caracterizada pela expansão da indústria, dos 

serviços e do comércio, a agricultura é uma importante atividade econômica, 

representando, em 2001, R$48,8 milhões, aproximadamente 8,6% do PIB. A pecuária 

representa 54% da riqueza produzida pelo setor agrícola, enquanto a produção vegetal 

representa 46%, segundo dados da SEI e do IBGE. Os principais produtos agrícolas são o café, 

que é responsável por 74% do valor da produção das lavouras, a banana, que representa 9%, 

e a produção de urucum, responsável por 8%. Os outros cultivos, embora com importância 

menor (abaixo de 5%), são apresentados na Tabela 2 abaixo:

Tabela 2- Vitória da Conquista - Produção Agrícola - 2001

Produtos R$1000,00

Café (em coco)       16.704 
Banana         2.112 
Urucum (semente)         1.856 
Feijão (em grão)            810 
Mandioca            468 
Cana-de-açúcar            360 
Abacaxi             54 
Tomate             35 
Maracujá             34 
Milho (em grão)             32 
Fumo (em folha)             13 
Mamona (baga)             12 
Laranja               9 
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Produtos R$1000,00
Limão               3 
Abacate               2 
Manga               2 
Total       22.506 
Fonte: IBGE/PAM.

A criação de bovinos e suínos e a avicultura são as atividades mais importantes na produção 

animal, com os efetivos dos rebanhos apresentados na Tabela 3, a seguir.

Tabela 3- Vitória da Conquista – Efetivo

Espécies Efetivo
Bovino 91853
Suíno 31734
Equino 8757
Asinino 4163
Muar 2653
Bubalino 197
Ovino 35961
Galinhas 227412
Galos, Frangas, Frangos e Pintos 1727238
Codornas 55710
Caprino 16482
Fonte: IBGE/PAM.

A principal atividade da pecuária é a criação de bovinos, com um efetivo de 92 mil cabeças 

de gado, aproximadamente. A produção leiteira diária de 44 mil litros é muito significativa 

para os padrões da pecuária baiana, embora o nível tecnológico adotado na pecuária leiteira 

garanta uma produção média diária por vaca de apenas 1,3 litros, o que configura uma 

despreocupação com a produção leiteira. Na verdade a produção de carne é o foco da 

bovinocultura, e na região estão implantados dois dos matadouros frigoríficos sob inspeção 

federal no estado, o FRISUBA, em Jequié e o MAFRIP, em Itapetinga.

Indústria

Existem 106 estabelecimentos industriais em Conquista, segundo a Federação das Indústrias 

do Estado da Bahia (FIEB). A produção de alimentos e bebidas compõe o gênero com maior 
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número de estabelecimentos, representando 26% do total, como se pode observar no 

Gráfico 3.

Gráfico 3 – Estabelecimentos industriais - 2002 

Fonte: IBGE.

O setor industrial emprega 2.863 pessoas, sendo o ramo da construção civil o mais 

representativo na ocupação de mão de obra, seguido da produção de alimentos e bebidas, 

responsável por 16% das ocupações, e da produção de minerais não metálicos, com 10%, 

como se pode observar no Gráfico 4.
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Gráfico 4 – Empregados na indústria

O nível de qualificação dos trabalhadores empregados nas indústrias de Conquista 

demonstra que não mais do que 50% cursaram até o primeiro grau (44%)

completaram a educação fundamental e 23% possuem educação média, como se pode 

observar o Gráfico 5.

Gráfico 5 – Educação formal do trabalhador
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O nível de qualificação dos trabalhadores empregados nas indústrias de Conquista 

demonstra que não mais do que 50% cursaram até o primeiro grau (44%)

completaram a educação fundamental e 23% possuem educação média, como se pode 
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O nível de qualificação dos trabalhadores empregados nas indústrias de Conquista 

demonstra que não mais do que 50% cursaram até o primeiro grau (44%). Apenas 24% 

completaram a educação fundamental e 23% possuem educação média, como se pode 
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Ao passo que, observa-se um forte crescimento nos índices de desenvolvimento econômico 

e social, intensificando ainda mais a condição de o município ser um polarizador regional nas 

mais diversas atividades; verifica-se também que os piores indicadores sociais e econômicos 

do estado e em alguns casos do país, pertencem a municípios situados na Serra Geral, 

Chapada Diamantina, Sudoeste do estado e Norte do estado de Minas Gerais, com forte 

influência de Vitória da Conquista.

A revista VOCE S/A. nº 72 (julho 2004) aponta os 100 melhores municípios brasileiros para se 

morar e trabalhar. A Bahia possui apenas dois municípios classificados entre os 100, Vitória 

da Conquista e Salvador, e apenas Vitória da Conquista melhorou a sua posição no ranking, 

saindo da 89ª para a 71ª. A população do município de Vitória da Conquista, por mais de três 

décadas rejeitou o modelo político administrativo adotado pelos governos liberais. Como 

represália pela velada oposição à política que dominou majoritariamente a política baiana

por anos, o município foi excluído do planejamento estratégico no que tange às políticas de 

desenvolvimento social e econômico.

1.3 Missão

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

com qualidade socialmente referenciada,objetivando o desenvolvimento sustentável do país.

1.4 Filosofia, Princípios e Valores

A filosofia norteadora de objetivos, metas e ações do IFBA constitui-se em um espaço 

público de formação histórico-crítica integrada à formação técnico-científica.  É 

compreendida ainda como “o compromisso do IFBA com a formação de cidadãos e cidadãs 

críticos comprometidos com as transformações estruturais necessárias à sociedade 

brasileira” (PPI. 2007). 

O Instituto tem como princípios norteadores:

I. Compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio 
ambiente, transparência e gestão democrática;
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II. Verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão; 

III. Eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento científico e 
tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais;

IV. Inclusão de pessoas com deficiências e necessidades educacionais específicas;

V. Natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União. 

1.5 Finalidades e objetivos institucionais

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), instituição criada nos 

termos da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, vinculado ao Ministério da Educação, 

possui natureza jurídica de autarquia, sendo detentora de autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.

O IFBA rege-se pela Lei nº 11.892 de 2008, pela legislação pertinente e pelos seguintes 

instrumentos normativos:

I. Estatuto;

II. Regimento Geral;

III. Resoluções do Conselho Superior; e

IV. Atos da Reitoria.

O IFBA tem as seguintes finalidades e características:

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

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

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

IV. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 
arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento 
das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de 
atuação do IFBA;
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V. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de 
ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, 
voltado à investigação empírica;

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

VII. Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;

VIII. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o 
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; e

IX. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 
notadamente aquelas voltadas à preservação do meio ambiente.

O IFBA tem os seguintes objetivos:

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

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

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

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

V. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e 
regional; e

VI. Ministrar em nível de educação superior:

a) Cursos superiores de tecnologia visando a formação de profissionais para os 
diferentes setores da economia;

b) Cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 
pedagógica, com vistas à formação de professores para a educação básica, 
sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional;

c) Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para 
os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;

d) Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, 
visando a formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e
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e) Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 
contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, 
ciência e tecnologia, com vistas ao processo de geração e inovação 
tecnológica e educacional.

No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o IFBA, em cada exercício, deverá garantir o 

mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para a educação profissional técnica de 

nível médio, e o mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas para cursos de licenciatura e/ou 

programas especiais de formação pedagógica, ressalvado o caso previsto no §2º do art. 8º 

da Lei nº 11.892/2008.

1.6 Situação do IFBA e do Campus

O ano 2009, em que se comemora o centenário da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, representa um momento positivo para a Rede. A reestruturação da mesma,

instituída pela Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, oxigenou o ambiente interno e 

criou novas perspectivas para as instituições. A articulação entre diversos planos e 

programas governamentais tem possibilitado aos Institutos Federais (IFs) avançarem no 

sentido de interiorizarem as ações voltadas ao Desenvolvimento Científico, Tecnológico e a 

Inovação.

O Campus de Vitória da Conquista do IFBA atravessa uma fase de expansão nunca vivenciada 

em seus 15 anos de vida, com a ampliação de vagas e cursos nos níveis técnico e superior, 

tanto na sede quanto na Unidade Avançada de Brumado, como também nos Centros 

Vocacionais Tecnológicos (parceria entre este Instituto e o Ministério da Ciência e 

Tecnologia). Amplia-se o número de trabalhos de Pesquisa, reorganiza-se a política de 

Pesquisa, Pós-graduação e inovação do IFBA. Expande-se a extensão através dos CVTs e da 

utilização de laboratórios móveis. Cria-se o ambiente para implantar a educação profissional 

e tecnológica à distância e melhora-se o ambiente administrativo.

Todas as ações elencadas anteriormente foram e estão sendo possíveis mediante a 

ampliação dos recursos humanos e financeiros, proporcionados pelas políticas de educação, 

ciência e tecnologia do atual governo. Para os próximos anos a expectativa é da ampliação 

dos recursos aplicados na educação através da Desvinculação das Receitas da União (DRU)
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no orçamento do MEC e dos recursos que serão aplicados pelo Fundo Social, oriundos do 

petróleo do Pré-sal. 

1.6.1 Análise do Ambiente Externo

A leitura do ambiente externo do IFBA é de suma importância para o direcionamento de 

suas políticas (Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão). A compreensão dos cenários dos 

ambientes mais próximos até os mais distantes é imprescindível para orientar as formas de 

inserção das ações do Instituto em sua área de abrangência. Avaliar os cenários: mundial, do 

país, do estado, da região e do município é uma forma de melhorar a eficiência dos serviços 

prestados à comunidade onde este Campus está inserido, possibilitando aumentar o nível de 

acertos dos planos institucionais.

Cenários

Os Quadros de 1 a 3 mostram os cenários econômico, político legal e educacional e 

tecnológico, respectivamente.

Quadro 1 – Cenário econômico

Econômico
Realidade mundial Realidade brasileira

 Transposição da sociedade pós – industrial para a 
sociedade do conhecimento;

 Substituição estrutural da mão de obra pela 
Automação;

 Acelerada evolução da tecnologia, com destaque a 
da Informação;

 Globalização dos mercados econômicos e 
financeiros;

 Deslocamento dos centros de produção industrial 
para os países em desenvolvimento;

 Desemprego estrutural como fator de saúde das 
economias;

 Crise financeira nos mercados financeiros mundial, 
com falência de bancos e restrição de créditos.

 Alinhamento dos países em continentes junto a 
interesses comuns e formação de blocos 
econômicos;

 Abertura da economia a partir dos anos 1990;
 Retomada do crescimento econômico;
 Elevado índice de desemprego com expansão do 

trabalho informal e precarização das relações de 
trabalho;

 Manutenção dos investimentos na geração de 
energia;

 Dinamização e modernização do parque industrial 
brasileiro;

 Descoberta de imensas reservas de petróleo que 
vem impulsionando o setor;

 Grandes investimentos governamentais e privados 
em biocombustíveis;

 Expansão do crédito, baixa dos juros e elevação do 
crescimento;

 Carência de investimentos na ampliação da 
infraestrutura de transportes.
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Quadro 2 – Cenário político e legal

Político e Legal
Realidade mundial Realidade brasileira

 Formação do Mercosul e da Unasul; 
 Fortalecimento e crescimento do terceiro setor;
 Aumento da preocupação política e econômica com 

o meio ambiente;
 Surgimento de agendas mundiais em conservação ao 

meio ambiente;
 Presença de governos comprometidos com as 

questões sociais na América Latina.

 Políticas públicas insuficientes no atendimento às 
questões sociais, embora haja indicadores de 
melhorias;

 Fortalecimento da indústria nacional e ênfase no 
comercio exterior;

 Reestruturação da política de educação 
profissional e ampliação dos investimentos;

 Reforma Universitária; 
 Lançamento do Plano de Aceleração do 

Crescimento;
 Ampliação dos investimentos em infraestrutura.
Realidade baiana:

 Construção do Porto Sul;
 Construção da Ferrovia oeste leste;
 Implantação do parque tecnológico na RMS;
 Investimentos estrangeiros em telecomunicação;
 Investimento no turismo com ênfase na região do 

São Francisco (ecoturismo), Chapada Diamantina, 
litoral Norte (Costa dos coqueiros) e Sul da Bahia 
(Costa do Descobrimento);

 Recuperação e construção das estradas do Estado. 

Quadro 3 – Cenário educacional e tecnológico

Educacional e Tecnológico
Realidade mundial Realidade brasileira

 Conscientização progressiva dos problemas sociais e 
ambientais; 

 Valorização do conhecimento como estratégia de 
desenvolvimento; 

 Utilização em massa dos meios de informação e 
avanço em nível mundial da Informática, como 
mecanismos de ampliação e difusão do 
conhecimento;

 Ampliação da necessidade de formação dos 
trabalhadores;

 Demandas para qualificação de professores. 

 Demanda crescente para a educação de nível 
médio e superior e da educação profissional 
continuada; 

 Ampliação da oferta de vagas nas universidades 
privadas;

 Ampliação do sistema de avaliação da educação; 
 Implantação dos sistemas de cotas e de bolsas 

públicas nas universidades privadas; 
 Ampliação do uso de sistemas de informação 

como suporte educacional;
 Implantação da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB);
 Implantação do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE);
 Expansão da Educação Profissional e Tecnológica;
 Expansão da Educação Superior (REUNI);
 Ênfase na formação de professores.

No Quadro 4 apresenta-se os cenários das regiões do Estado da Bahia.
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Quadro 4 – Cenários das micro regiões do Estado da Bahia

Regiões do Estado da Bahia
Econômico

Região Sudoeste. 
Abrange os municípios de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, dentre outros. 

 Suas principais atividades econômicas são a pecuária, principalmente em Itapetinga, e a cafeicultura.
 Forte indústria de transformação e o comércio e os serviços especialmente em Vitória da Conquista e 

Jequié.
 A região Sudoeste apresenta, também, um elevado crescimento na produção de carnes.
 Destaca, também, na produção de leite na bacia do rio Pardo, café nos municípios de Vitória da 

Conquista, Barra do Choça e Planalto e hortifrutícolas em Jaguaquara e seu entorno. Em Jequié se 
localiza algumas indústrias alimentares e um importante pólo têxtil.

 A localização estratégica de Vitória da Conquista lhe credencia a implantar indústrias de 
transformação para o atendimento de mercados local, regional e nacional e a desenvolver atividades 
comerciais de maior porte para o mercado regional. 

Região Serra Geral
 Sua economia baseia-se na agricultura, fundamentalmente no algodão.
 Principal atividade é a mineração (Magnesita em Brumado, garimpos de ametista em Caetité e Licínio 

de Almeida e extração de urânio em Lagoa Real).
 Guanambi é o principal polo de desenvolvimento da região.
 Quase todos os investimentos previstos para essa região destinam-se ao segmento mineral.

Região Chapada Diamantina
 Tem a cidade de Seabra como seu polo principal de desenvolvimento e Lençóis, como polo potencial. 

Sua principal atividade econômica é a mineração e o turismo.
 Para se desenvolver, esta região deve apoiar-se, portanto, na mineração e o turismo como setores 

estratégicos e, também, na agricultura irrigada e na agroindústria a ela associada em Rio de Contas.

Região Piemonte da Diamantina
 É uma das mais pobres e com menor grau de urbanização da Bahia. Todos os investimentos previstos 

para essa região dizem respeito ao complexo mineral (cimento em Campo Formoso e cobre em 
Jaguarari).

 Além da mineração, que inclui o garimpo de esmeraldas, a região possui uma importante atividade 
pecuária com a criação de bovinos, ovinos e caprinos com grande potencial de crescimento. Outra 
atividade importante diz respeito à produção de sisal.

Vitória da Conquista: cenários e estratégias de desenvolvimento

O propósito do planejamento do desenvolvimento urbano de Vitória da Conquista, segundo 

seu Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU, 2004) é transformá-la em uma cidade 

moderna e dinâmica economicamente, justa socialmente e equilibrada ambientalmente;

consolidar sua posição de cidade pólo comercial, de serviços e centro universitário e de 

tecnologia; e projetar sua imagem externa de cidade participativa, parceira e cooperativa. 

Vitória da Conquista é um pólo regional de comércio e serviços consolidado cujo

desenvolvimento econômico recente tem na diversificação de atividades uma característica 
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fundamental. Assistiu-se a fenômenos como o desenvolvimento de novos segmentos, entre 

os quais a fabricação de móveis estofados, a modificação do perfil e a expansão do 

comércio. É o município de maior incremento de operações bancárias e a segunda maior 

poupança do interior do estado, decorrência da sua posição de terceiro maior mercado 

consumidor da Bahia.

Essa expansão e diversificação constantes das atividades comerciais e de serviço se deram 

através da instalação de uma grande informalidade, característica da estrutura econômica 

das grandes cidades brasileiras, que demonstra, por outro lado, uma grande capacidade de 

empreendimento de seus habitantes. Isto pode representar uma base importante para a 

elevação da formalidade, se o ambiente econômico brasileiro se tornar mais favorável ao 

crescimento. A cidade também tem que se tornar atrativa para os negócios e o ambiente 

urbano tem que promover a sua realização, assim como o bem-estar de seus habitantes. 

Atualmente, entretanto, a cidade convive com a inexistência de uma política de atração de 

investimentos e a inexistência de marketing institucional.

Está claro que uma das grandes vantagens para o futuro do município é a diversificação de 

atividades, em oposição à especialização. É evidente também que sempre existem ramos de 

atividades que se destacam, e em Vitória da Conquista, recentemente, foram os serviços de 

educação e saúde que mais marcaram o ambiente urbano, prestados por empresas privadas 

e pelo setor público. Há uma forte relação desses serviços com recursos públicos, que por 

outro lado têm a vantagem de serem sustentáveis, pois dependentes de demandas sociais. 

A presença de uma universidade pública estadual de porte regional, a instalação recente de 

grupos privados externos no ensino universitário e a instalação próxima de uma unidade da 

Universidade Federal da Bahia, com quatro cursos da área da saúde, e de uma unidade de 

formação de enfermagem, são fatos que confirmam a importância da função educacional

em Vitória da Conquista, cujo desenvolvimento constitui um elemento estratégico para o 

seu futuro. 

O aumento da cobertura dos serviços públicos de saúde está aliado em Conquista ao 

crescimento das empresas no setor, o que tornou a cidade um centro de grande oferta de 

serviços de saúde das mais variadas especialidades, com importante equipamento e
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capacidade de evoluir para o atendimento a demandas ultra-especializadas (assistência de 

saúde de alta complexidade). 

Esses aspectos são importantes para a modernização do setor terciário em Vitória da 

Conquista, o que pode ter efeitos dinâmicos para a economia urbana. Estão ligados à criação 

de massa crítica, ao apelo à cidadania e à formação de profissionais das mais variadas 

competências e habilidades. Modernizam o ambiente empresarial, intensificam a articulação 

da cidade com o exterior, influem no emprego, qualificando-o, e assim influem na massa 

salarial.

A estratégia de reforço às funções regionais de Vitória da Conquista, centradas na expansão 

e diversificação do comércio e dos serviços, bem como o desenvolvimento das funções 

educação e saúde, criam muitas exigências para o ordenamento da cidade, quanto à 

circulação, habitação, infraestrutura, serviços, logística e também ao lazer e à convivência. 

Uma cidade universitária tem que ser forçosamente atrativa e Vitória da Conquista tem a 

vantagem de contar com um clima bastante agradável.

A cidade tem grande importância na economia urbana baiana e na economia regional do 

centro sul baiano e do nordeste de Minas Gerais, o que favorece o desenvolvimento do 

turismo de negócios, que pode ser uma importante fonte geradora de negócios e de serviços 

no município. Além do potencial ligado ao setor empresarial, os novos cursos universitários 

criam a tendência à atração de grandes eventos, por exemplo. Pode-se dizer que há um 

ambiente favorável e que há capacidade local de empreendimento, o que é importante do 

ponto de vista estratégico, já que a cidade está desaparelhada, faltando-lhe várias estruturas 

e equipamentos de suporte para a atividade. Há necessidade de muito investimento para 

desenvolver esse potencial. Considera-se, por exemplo, que o parque hoteleiro em 

Conquista é bastante satisfatório, com cerca de 30 hotéis em boas condições de 

funcionamento, localizados inclusive em áreas periféricas. O setor de restaurantes precisa, 

entretanto se desenvolver, já que se reconhece uma tradição de boa comida, mas de baixa 

qualificação da mão de obra. Há também problemas organizacionais, como por exemplo, um 

horário adequado de funcionamento do comércio e dos serviços (aos sábados, à noite), 

aspecto importante na modernização e diversificação do setor.
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Dada sua posição de destaque na região, Vitória da Conquista exerce uma liderança e 

concentra meios e equipamentos que favorecem a organização de consórcios 

municipais/regionais para a ação nas áreas de infraestrutura, de construção de estradas e 

barragens, de administração de recursos hídricos, de prestação de serviços de saúde e 

educação. A cooperação entre entes governamentais e privados nessas áreas pode ser de 

grande utilidade para a racionalização da alocação de recursos públicos e para um manejo 

ambiental sustentável. E deve ser considerada na perspectiva de melhoria das condições de 

vida regional, o que pode representar uma imensa redução da pressão sobre a estrutura 

urbana, por parte de populações pobres, expulsas de seus locais de origem por absoluta 

falta de oportunidades.

A baixa disponibilidade de recursos hídricos e a necessidade de grandes investimentos para 

sua obtenção são um grande desafio a ser enfrentado.

Implementação da Estratégia de Reforço ao Polo Regional

A cidade tem grande carência de equipamentos, que a impedem de aprofundar e diversificar 

o seu poder de atração regional. Esse foi o sentido das propostas de Projetos Estratégicos a

serem analisadas adiante, uma preocupação com a dotação de equipamentos que tornem 

Vitória da Conquista uma alternativa importante no suporte a atividades de âmbito regional. 

A melhoria de estradas é outro fator fundamental no aumento da acessibilidade da cidade, 

facilitando o atendimento às vilas, povoados e pequenas cidades do entorno.

É preciso desenvolver também o acolhimento e o apoio à clientela dos serviços oferecidos 

pela cidade, a exemplo de sanitários públicos, aumentando o conforto do visitante. Além 

disso, estimular o desenvolvimento de atividades de lazer, como cinema ou um Shopping 

Center, tornando mais agradável a permanência das pessoas na cidade e dinamizando a sua 

economia.

Vitória da Conquista tem de enfrentar diversos problemas de estrutura urbana se quiser se 

tornar uma cidade mais atrativa. Problemas ligados a congestionamento de tráfego e falta 

de área para estacionamento no Centro, à falta de ordenamento do trânsito e à oferta de 

transporte público e acessibilidade.
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O centro da cidade tem que passar por um processo de requalificação, inclusive quanto à 

acessibilidade, reforçando-se as suas funções e estimulando-se o desenvolvimento de 

subcentros.

São necessárias muitas obras viárias articuladoras, melhorando a circulação na cidade e 

integrando as suas diversas partes, a exemplo do reforço aos eixos radiais tradicionais, 

surgidos com as estradas, e a continuação de criação de anéis concêntricos.

A universalização do saneamento básico é outro pressuposto básico para a elevação da 

qualidade de vida na cidade, superando-se de vez com as condições de extrema 

precariedade de algumas zonas da cidade.

Tudo isso tem que estar acompanhado da criação de espaços aprazíveis de convivência, 

tornando a vida em Vitória da Conquista mais agradável para moradores e visitantes. É o 

tratamento de Parques e Áreas de Lazer como solução de problemas ambientais, com 

especial destaque para o tratamento e urbanização da Lagoa das Bateias, da Lagoa do 

Jurema e das margens do  Rio Verruga. Ao lado disso, é importante definir uma política de 

preservação do patrimônio artístico e cultural.

Neste cenário é que se materializa a realidade e o futuro do IFBA – Campus de Vitória da 

Conquista, imerso na sociedade, sob a influência direta das políticas públicas e no turbilhão 

das mudanças estruturantes do mundo do conhecimento, dialeticamente mudando e 

evoluindo a cada momento. 

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

futuras que poderão afetar a instituição. 

As oportunidades e as ameaças são fatores externos de criação ou destruição de valor, os 

quais a instituição não pode controlar, mas que emergem ou da dinâmica competitiva do 

mercado ou de fatores demográficos, econômicos, políticos, tecnológicos, sociais e legais. 

Oportunidades

Apesar da atual crise financeira por que passa o mundo, as perspectivas para a Educação 

Profissional são bastante promissoras, decorrentes da política do Governo Federal de 

expansão da Rede de Educação Profissional e da ampliação do orçamento, sendo previsto 
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para o IFBA a implantação de mais 08 (oito) Campi em diversas regiões do Estado da Bahia, 

favorecendo a busca de outras fontes de orçamentos, tais como emendas, convênios etc.

Ainda em nível de Governo Federal, podemos destacar as Políticas do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), que tem aberto novas oportunidades de emprego para os 

estudantes egressos do IFBA.

Quando se analisa Vitória da Conquista como um Pólo Regional, observa-se um enorme 

potencial para o IFBA – Campus de Vitória da Conquista expandir. Sendo assim, pode-se 

destacar as seguintes ações:

I. Expansão da Formação Inicial e Continuada voltada às áreas do comércio, serviços e 
indústrias;

II. Ampliação do número de cursos técnicos em áreas estratégias: Tecnologia em Saúde, 
Alimentos, Vestuário, Móveis, Infraestrutura, Edificações, Mineração, entre outros;

III. Aumento do número de Cursos Superiores ligados à área Tecnológica (Bacharelados, 
Engenharias, licenciaturas);

IV. Ampliação das parcerias com empresas locais e regionais e com o Poder Público, com 
o intuito de prestar serviços tecnológicos, de pesquisa e de extensão;

V. Consolidação do Polo Tecnológico do Sertão;

VI. Ampliação do número de unidades avançadas e Centros Vocacionais;

VII. Desenvolvimento e difusão de tecnologias sociais voltadas ao convívio com o 
semiárido;

VIII. Criação de cursos de Pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu na área científica e 
tecnológica;

IX. Implantação de Cursos Técnicos e Tecnológicos à distância.

Ameaças

Como ameaça, observamos a possibilidade da alteração da política educacional do país, 

sobretudo a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), adiando assim os planos de 

expansão. Destaca-se ainda: o quadro reduzido de técnicos e docentes; a ausência de 

recursos suficientes para capacitação dos servidores e para custeio e manutenção dos Campi

criados na política expansionista da EPT; e maior oferta de EPT por organizações 

concorrentes.
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1.6.2 Análise do Ambiente Interno

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

estabelecida uma comparação com outras instituições do setor e uma avaliação dos 

aspectos inerentes às áreas da instituição: 

1. Recursos Humanos 

 Necessidade de ampliação do quadro de pessoal.

2. Financeira

 Centralização da administração dos recursos em Salvador, o que dificulta o 
desenvolvimento das atividades financeiras no Campus.

3. Pedagógica 

 Necessidade de ampliação do quadro de profissionais da área 
psicosociopedagógica.

4. Patrimonial

 Necessidade de ampliação, modernização e criação da estrutura física e de alguns 
laboratórios, e de aquisição de equipamentos;

 Necessidade de desenvolvimento de um programa interno de conservação e 
manutenção dos móveis e equipamentos.

5. Gestão 

 Necessidade de uma política de gestão por competência e comprometimento;

 Estabelecimento de perfil desejável aos gestores, de modo a garantir 
competência técnica e política;

 Transformação do trabalho realizado de forma fragmentária, no qual as pessoas 
apenas desenvolvem tarefas, em um sistema que possibilite o desenvolvimento 
de processos.

6. Comunicação 

 Melhoria dos meios de difusão da informação intrainstitucional.

7. Marketing 

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

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

instituição, fazendo um paralelo com a análise do ambiente externo.

Os pontos fortes e pontos fracos são fatores internos da criação ou destruição de valor, 

como: ativos, habilidades ou recursos que a instituição tem disponível. São potenciais que 
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podem ser desenvolvidos e aproveitados pela instituição de forma que possa aumentar seu 

crescimento e melhorar sua qualidade.

Pontos Fortes

 Bom nível de qualidade técnica dos servidores;

 Incentivo à qualificação dos servidores;

 Liberação de novos concursos públicos para servidores;

 Ampliação do número de cursos e vagas do Campus;

 Reforma e ampliação dos espaços físicos da Instituição;

 Modernização das instalações do Campus com novas construções e compra de 
móveis e equipamentos;

 Gestão participativa.

Pontos Fracos

 Políticas voltadas à inclusão social (étnica, gênero, necessidades especiais etc);

 Comunicação interna e externa;

 Ausência de políticas de gestão baseadas por competência;

 Desconhecimento dos objetivos e metas intrassetoriais e desarticulação com o 
sistema;

 Número insuficiente de servidores;

 Políticas de assistência ao educando de baixa renda (psicopedagógica, alimentar, 
moradia etc);

 Serviço Médico e Odontológico;

 Serviços terceirizados (cantina, construção civil, segurança, recepção etc);

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

 Políticas de formação de pessoas qualificadas na região;

 Perda de profissionais qualificados para outras instituições.

1.7 Visão de Futuro

Nos próximos anos (universo de execução deste PDI) o Campus de Vitória pretende expandir 

seu campo de atuação nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e inovação - conforme plano 
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de metas e ações; aproveitando o momento ímpar por que passa o país no tocante à 

expansão e interiorização da educação profissional e tecnológica. Dialogar com setores 

estratégicos da sociedade civil organizada em Vitória da Conquista e todo sudoeste baiano, 

será a tônica deste Campus a fim de apontar efetivamente os rumos do seu crescimento e 

desenvolvimento.

1.8 Diretrizes Gerais

Com o propósito de atender ao plano de metas a ser celebrado entre as instituições que 

compõe a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (RFEPT) e a SETEC/MEC; este 

Campus do IFBA terá como linhas centrais de ação nos próximos anos, os seguintes pontos:

 Articular junto aos Campi implantados e em implantação no sul e sudoeste do 
estado, a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul e 
Sudoeste da Bahia (IFSBA) a fim de melhorar a gestão dos mesmos;

 Consolidar e expandir o ensino superior neste Campus, de forma a atender a Lei nº 
11.892/2008;

 Expandir a oferta de cursos técnicos, nas diferentes modalidades de ensino;

 Ampliar as ações didático-pedagógicas a fim de atender às demandas do processo de 
ensino-aprendizagem, nos diferentes níveis e modalidades, garantindo a qualidade 
educacional socialmente referenciada;

 Criar cursos de pós-graduação na área tecnológica (Lato e Stricto Sensu);

 Difundir a pesquisa aplicada, de forma a fomentar a inovação;

 Ampliar as ações de extensão na região;

 Expandir a área física do Campus em Vitória da Conquista - Campus II;

 Consolidar e expandir a Unidade avançada de Brumado;

 Criar cursos nas áreas técnica e tecnológica à distância - EAD;

 Implantar novas Unidades Avançadas do Campus;

 Institucionalizar os Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC).
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1.9 Políticas e Objetivos

1.9.1 Ensino

1.9.1.1 Políticas 

O ensino no Campus de Vitória da Conquista deve buscar 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. Em 

consonância com a Lei nº 11.892, de 29 de Dezembro de 2008, que cria os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA), o Campus de Vitória da Conquista deverá:

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

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

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

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

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

 Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 
instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização 
pedagógica aos docentes da rede pública de ensino.

1.9.1.2 Objetivos

Dessa forma, são objetivos do IFBA – Campus de Vitória da Conquista:

 Ampliar o número de cursos oferecidos em todos os seus níveis e modalidades 
obedecendo aos critérios estabelecidos na Lei nº 11.892 e considerando as 
demandas de mercado, sociais e a capacidade técnico-pedagógica da Instituição;

 Assegurar uma formação geral e cidadã aos discentes com visão empreendedora e 
senso crítico;
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 Ampliar o número de docentes, tanto da carreira Básico Técnico-Tecnológica quanto 
da carreira de Ensino Superior, e técnicos tanto administrativos quanto de 
laboratórios;

 Implantar e modernizar laboratórios e salas de aula atendendo às demandas dos 
cursos e ao avanço tecnológico;

 Estabelecer política interna de qualificação de docentes e técnicos;

 Atualizar, periodicamente, o acervo bibliográfico da Instituição;

 Articular parcerias com empresas, possibilitando a expansão dos convênios para 
atender as demandas dos estágios curriculares;

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

 Criar mecanismos para redução de evasão, abandono e repetência;

 Promover o fortalecimento de políticas de assistência ao educando;

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

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

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

 Implantar infraestrutura para a prática esportiva dos alunos;

 Qualificar os servidores nas atividades acadêmicas relacionadas aos estudantes com 
deficiência e/ou necessidades educativas específicas.

Nas Tabelas de 4 a 6, apresentam-se as projeções para educação profissional, superior e pós-

graduação.

Tabela 4 - Educação profissional – 2009-2013

Metas
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Subsequente 198 360 510 660 700
Integrado 369 370 400 400 400
Estágio 33 70 90 100 100

Total 600 780 1000 1160 1200

Tabela 5 - Educação superior – 2009-2013

Metas
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
197 420 760 1000 1200



                                                                                                                                                    PDI IFBA/ 2009-2013

IFBA – Campus de Vitória da Conquista _Plano de Desenvolvimento Institucional 40

Tabela 6 - Pós-graduação – 2009-2013

Metas
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
35 60 90 120 150

1.9.2 Pesquisa e Pós-Graduação

1.9.2.1 Políticas 

O IFBA conta, em sua estrutura, com uma Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação (PRPGI), tendo por finalidade elaborar, planejar e executar a política de pesquisa 

científica e tecnológica e de inovação da Instituição. No Campus de Vitória da Conquista a 

Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX) coordena as ações relacionadas aos projetos 

de pesquisa, bolsas de iniciação científica, bem como os núcleos de pesquisas nas mais 

diferentes áreas.

Em 2009, o IFBA Campus de Vitória da Conquista oferta 07 (sete) bolsas PIBIC-IC1, com 

recursos da própria Instituição e 12 (doze) bolsas PIBIC-IC com recursos da FAPESB e 1 (uma) 

bolsa PIBITI  com recurso do IFBA.

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

inovação destinada a atender as demandas locais e a construção da cidadania, da 

democracia, de defesa do meio ambiente e da vida, sendo desenvolvidos trabalhos de 

pesquisa e extensão nas mais diferentes áreas da ciência, cultura e lazer. A pesquisa busca 

ainda a articulação com o ensino e a extensão nos diversos níveis e modalidades de ensino e 

áreas técnicas/tecnológicas, promovendo oportunidades para uma educação continuada. 

1.9.2.1 Objetivos

Nesse sentido, o Campus de Vitória da Conquista tem por objetivos:

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

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

                                                     
1 PIBIC-IC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (para alunos da Educação Superior)
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 Estimular a formação e consolidação de grupos de pesquisa que favoreçam o 
fortalecimento da área específica de conhecimento, bem como a articulação entre as 
diversas áreas;

 Implementar um programa permanente de fomento, avaliação e acompanhamento 
das atividades de pesquisa;

 Alocar recursos para a pesquisa de acordo com as prioridades institucionais, com 
critérios de mérito científico e com as especificidades de cada área do conhecimento;

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

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

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

1.9.3 Extensão

1.9.3.1 Políticas 

A política da extensão no Campus de Vitória da Conquista encontra-se em conformidade 

com as diretrizes institucionais do IFBA, em particular com as orientações propostas pelo 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI), os quais sinalizam os caminhos que devem ser 

seguidos rumo à construção dos princípios, concepções, tendências e práticas entendidas 

como eixos definidores da realidade almejada.

A extensão deve estar compreendida como o espaço em que o Campus promove a 

articulação entre os saberes científico-tecnológicos e artístico-culturais produzidos e a 

realidade socioeconômica, cultural e ambiental da região. Educação, Ciência, Tecnologia e 

Inovação devem se articular tendo como perspectiva o desenvolvimento local e regional, 

possibilitando assim, a imbricação/interação necessária à vida acadêmica.

Entendida como prática acadêmica transversal, garantidora do princípio indissociado entre 

ensino e pesquisa, a extensão deve interligar o Campus nessas respectivas atividades com as 

demandas comunitárias e regionais existentes, contribuindo para a formação de um 

profissional cidadão e credenciando a instituição junto à sociedade como um espaço 
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privilegiado de produção e difusão do conhecimento na busca da superação das 

desigualdades sociais.

O Campus se depara com demandas sociais que impõem um diálogo permanente entre a 

instituição e a comunidade e isto deve estar refletido no dia a dia, envolvendo 

necessariamente ações em relação: a democratização das informações (que podem ser 

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

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

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

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

Nesse contexto, seguem os principais eixos norteadores dos objetivos institucionais do 

Campus de Vitória da Conquista de acordo com as diretrizes definidas no Fórum de Pró-

Reitores de Extensão da Rede Federal de Educação Tecnológica, realizado em maio de 2009,

e pelas propostas oriundas das Universidades Públicas, bem como das contribuições 

contidas no seu PPI:

 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;

 Gestão democrática da educação, em favor de ações colegiadas entre gestores, 
servidores e estudantes;

 Redução das desigualdades sociais mediante a opção por tecnologias coadjuvantes à 
superação das precárias condições de vida que acometem a maioria dos 
trabalhadores e desempregados;

 Desenvolvimento das políticas de inclusão que atendam às necessidades locais e 
regionais;

 Desenvolvimento científico e tecnológico do Campus numa perspectiva local e 
regional, em conciliação com o estímulo ao respectivo desenvolvimento social e 
econômico;

 Execução de projetos de extensão capazes de fomentar a geração de trabalho e 
renda, dentro de uma perspectiva de uma economia solidária, buscando o 
desenvolvimento sustentável;

 Oferecer cursos voltados para a formação inicial e continuada de profissionais (FIC), 
considerando os aspectos socioeconômicos da região;

 Entendimento da extensão como processo acadêmico interdisciplinar indispensável à 
formação do estudante, à qualificação do corpo técnico e docente e ao intercâmbio 
com a sociedade, a partir da disponibilidade de cursos, projetos, programas, 
pesquisas, visitas/viagens, eventos e ações de caráter científico-tecnológico, social, 
pedagógico e cultural-artístico. 
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1.9.3.2 Objetivos

Diante dos eixos acima elencados, produto dos princípios, concepções, tendências e práticas 

consideradas relevantes para o desenvolvimento institucional, local e regional, reitera-se os 

objetivos primordiais do Campus:

I. Intensificar e garantir a realização de visitas e viagens técnicas, assegurando o caráter 
teórico-prático do processo de ensino-aprendizagem e possibilitando o acesso a 
conhecimentos e tecnologias indispensáveis à formação dos estudantes em suas 
respectivas áreas profissionais, além dos contextos humano e social;

II. Colaborar no processo de implementação e fortalecimento de 
ações/projetos/cursos/eventos que atendam potencialmente as demandas dos 
arranjos produtivos locais e regionais no campo da ciência e tecnologia;

III. Participação institucional, em regime de parceria com outras instituições 
educacionais, do Pólo de Desenvolvimento de Informática do Sertão (Pódis), tendo 
em vista propiciar o acesso das tecnologias digitais à comunidade dos servidores, 
bem como à comunidade adjacente, contribuindo para a difusão do conhecimento e 
a realização das atividades do ensino, da pesquisa e da extensão; 

IV. Possibilitar à comunidade interna e externa a oferta de cursos de extensão voltados à 
divulgação dos saberes e tecnologias produzidos institucionalmente com o objetivo 
de contribuir no processo de qualificação/requalificação relacionado aos mundos da 
educação e do trabalho;

V. Incremento do processo de inclusão digital das populações socialmente excluídas por 
meio do oferecimento de cursos de extensão propostos pelo Centro de Vocação 
tecnológica (CVT/ TI), na área de Tecnologia da Informação, Comunicação e 
Informática;

VI. Ofertar cursos de extensão pelo CVT/ Cerâmica, proporcionando às comunidades 
residentes no distrito de Tapirema, no qual o mesmo se encontra situado, a 
apropriação de conhecimentos e tecnologias aplicadas ao processo de produção da 
cerâmica, de forma a agregar valor aos bens produzidos pelos trabalhadores locais;

VII. Realizar convênios e parcerias com outras instituições educacionais com o interesse 
de criar um espaço institucional de atendimento psicológico acessível à comunidade 
interna e externa, objetivando corroborar na melhoria da qualidade de vida da 
comunidade e no âmbito da prevenção em saúde mental;

VIII. Constituir parcerias e convênios com órgãos públicos e privados; locais e regionais, 
no que se refere à consecução integrada dos objetivos internos e externos, tendo em 
vista a superação das desigualdades sociais;

IX. Realizar eventos de cunho social, esportivo, cultural e artístico, no intuito de 
favorecer a formação integral da comunidade interna e externa;

X. Organizar eventos específicos nas áreas científico-tecnológica, em virtude de 
consolidar a atuação científico-tecnológica da instituição, reiterando a identidade 
institucional pautada pela conjugação indiscutível entre educação, ciência e 



                                                                                                                                                    PDI IFBA/ 2009-2013

IFBA – Campus de Vitória da Conquista _Plano de Desenvolvimento Institucional 44

tecnologia, tais como as Semanas de Ciência e Tecnologia; Jornadas de Astronomia; 
Semanas de Engenharia Elétrica; Círculos de palestras de Eletrônica, entre outros.

As Tabelas 7 e 8 ilustram as atividades de extensão e prestação de serviço, em 2009.

Tabela 7 - Atividades de extensão – 2009-2013

Metas
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
95

Tabela 8 - Prestação de serviços – 2009-2013

Metas
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
95

2 GESTÃO INSTITUCIONAL

Políticas 

Para garantir a implantação de uma gestão democrática é necessário que sejam adotadas 

políticas baseadas nos seguintes princípios:

 Gestão por competência e comprometimento;

 Estabelecimento de perfil desejável aos gestores de modo a garantir competência 
técnica e política;

 Transformação do trabalho realizado de forma fragmentária, no qual as pessoas 
apenas desenvolvem tarefas, em um sistema que possibilite o desenvolvimento de 
processos;

 Gestão pautada na transparência, na autonomia do Campus, de forma a garantir a 
participação de toda a comunidade acadêmica nos processos de discussão e de 
deliberação do IFBA;

 Realização periódica da revisão, avaliação e adequação da estrutura organizacional 
aos processos do Campus, garantindo, sobretudo, a melhoria do processo de gestão.

 Integração entre as diversas áreas profissionais e de todos os segmentos que 
integram a comunidade acadêmica do Campus;

 Criação de mecanismos de ampliação dos recursos financeiros visando garantir o 
desenvolvimento das atividades do Campus;
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 Desenvolvimento de projetos que garantam o processo de comunicação interna e 
externa do Campus.

Objetivo

Garantir processos de gestão pedagógica, administrativa e financeira democrática, 

cooperativa, transparente e participativa garantindo o aumento de produtividade e 

qualidade dos serviços prestados pelo Campus.

2.1 Organização e Gestão de Pessoal

2.1.1 Docentes

As Tabelas 9 e 10 indicam o quantitativo e a projeção do corpo docente por titulação.

Tabela 9 - Corpo Docente Efetivo por Titulação - 2009

Fonte: Departamento de Administração – DIREC.

Tabela 10 - Projeção do corpo docente efetivo por titulação – 2009-2013

Formação 
Acadêmica

2009 2010 2011 2012 2013

Graduação 2 2 1 1 1
Especialização 15 10 3 3 3
Mestrado 41 43 50 50 46
Doutorado 7 10 10 10 16
Pós-Doutorado 3 3 4 4 4
Fonte: Departamento de Administração –DIREH.

Nas Tabelas de 11 a 12 ilustra-se o quantitativo de docentes e técnicos de acordo com o 

regime de trabalho.

Titulação
     Docentes/Titulação

TOTALNão 
Graduado           

Graduação Especialização Mestrado Doutorado
Pós-

Doutorado
Quantitativo 2 15 41 7 3 68

Total 68
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Tabela 11 - Carga horária de docentes efetivos - 2009

Carga Horária DE 40h 20h TOTAL
Quantitativo 64 3 1 68
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP / Departamentos Acadêmicos/Campus.

Tabela 12 - Projeção da carga horária de docentes efetivos – 2009-2013

Carga Horária/Ano

DE 40h 20h

TOTAL

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Quantitativo 64 64 64 64 64 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 68
Fonte: Departamento de Administração – DIREH.

2.1.2 Técnico-Administrativos

As tabelas 13 e 14 indicam o quantitativo e a projeção do corpo técnico-administrativo por 

titulação.

Tabela 13 - Quadro de técnico-administrativo por titulação

Titulação 

     Técnico-administrativo/ Titulação

Ensino 
fundamental

Ensino 
médio

Graduação Especialização Mestrado Doutorado

Quantitativo 10 12 6 28

Fonte: Departamento de Administração –DIREH.

Tabela 14 - Projeção do quadro de técnico-administrativo por titulação – 2009-2013

Formação 
Acadêmica

2009 2010 2011 2012 2013

Ens. Médio 10 5 4 4 4
Graduação 12 14 15 15 10
Especialização 6 9 8 8 8
Mestrado 9 1 1

As Tabelas 15 e 16 ilustram as cargas horárias e projeções para os técnico-administrativos.

Tabela 15 - Técnico-administrativo por carga horária

Carga Horária 40h Total
Quantitativo 28 28
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Tabela 16 - Projeção do técnico-administrativo por carga horária – 2009-2013

Titulação
Ano/Carga Horária

2009 2010 2011 2012 2013
40 h 40h 40h 40h 40h

Nível Médio 10 5 4 4 4
Graduação 12 14 15 15 10
Especialização 6 9 8 8 8
Mestrado 1 1 5

Total 28 28 28 28 28
Fonte: Departamento de Administração –DIREH.

2.1.3 Plano de Qualificação Institucional (PQI)

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

para que a Instituição possa consolidar o ensino e a pesquisa em consonância com as 

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

diretrizes para a qualificação dos seus servidores.

O referido plano deverá:

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

II. Atender os dispositivos legais que tratam da matéria, emanados do Conselho Superior 
do IFBA (CONSUP), em conformidade com a legislação federal pertinente;

III. Estabelecer relação entre as áreas e linhas de pesquisa do IFBA (definidas em sua 
Política de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação) e a realidade local, regional e 
nacional;

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

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

2.1.3.1 Qualificação dos servidores da Instituição

As Tabelas 17 e 18 indicam a projeção de qualificação dos servidores docentes e técnico-

administrativos, respectivamente.
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Tabela 17 - Projeção da qualificação dos docentes – 2009-2013

Formação Acadêmica 2009 2010 2011 2012 2013
Graduação 2 2 1 1 1
Especialização 15 10 3 3 3
Mestrado 41 43 50 50 46
Doutorado 10 13 14 14 20

Total 68 68 68 68 68
Fonte: DIREH/DEPAD.

Tabela 18 - Projeção da qualificação dos técnico-administrativos – 2009-2013

Formação Acadêmica 2009 2010 2011 2012 2013
Nível médio 10 5 4 4 4
Graduação 12 14 15 15 10
Especialização 6 9 8 8 9
Mestrado 1 1 5

Total 28 28 28 28 28
Fonte: DIREH/DEPAD.

2.2 Organização Administrativa

A estrutura administrativa do Campus está ilustrada na Figura 1.



                                                                                                                                                    PDI IFBA/ 2009-2013

IFBA – Campus de Vitória da Conquista _Plano de Desenvolvimento Institucional 49

Figura 1 – Estrutura administrativa do Campus
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REGISTROS 

ACADÊMICOS(FG-2)

COORDENAÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA AO 
EDUCANDO (FG-2)

COORDENAÇÃO 
TECNICO PEDAGÓGICA 

(FG2)

CHEFIA DE GABINETE (FG 1)
COORDENAÇÃO DE 
COMUNICAÇÃO E 
EVENTOS (FG-2)

COORDENAÇÃO DE 
GESTÃO DE 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO (FG-1)

COORDENAÇÃO 
DE GESTÃO DE 
PESSOAS (FG-1)

COORDENAÇÃO DE AQUISIÇÕES (FG-1)

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO 
(FG-1)

DEPARTAMENTO 
ACADÊMICO (CD-4)

COORDENAÇÃO ELETROMECÃNICA (FG-1)

COORDENAÇÃO ELETRÔNICA (FG 1)

COORDENAÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL 
(FG 1)

COORDENAÇÃO ENGENHARIA ELÉTRICA
(FG 1)

COORDENAÇÃO INFORMÁTICA (FG-1)

COORDENAÇÃO MEIO AMBIENTE (FG-1)

COORDENAÇÃO PROEJA (FG -1 )

COORDENAÇÃO DE SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES (FG-1)

COORDENAÇÃO ALMOXARIFADO E  
PATRIMONIO (FG-2)

COORDENAÇÃO DA UNIDADE AVANÇADA 
DE BRUMADO (FG-1)

COORDENAÇÃO UNIDADE AVANÇADA DE 
ITAPIREMA (FG-1)
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3 INFRAESTRUTURA

A seguir, apresenta-se dados concernentes a infraestrutura do Campus.

3.1 Infraestrutura acadêmica

3.1.1 Acervo Bibliográfico

As Tabelas 19 e 20 indicam a situação do acervo bibliográfico.

Tabela 19 - Acervo bibliográfico - 2009

Especificação Exemplares Periódicos
Quantitativo 7.546 250
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais - SIG/2008.

Tabela 20 - Projeção de títulos do acervo bibliográfico – 2009-2013

Objetivo
Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Ampliar a atualizar o acervo 
bibliográfico das bibliotecas

     
7.546 10.100 12.500 15.350 20.000

Fonte: Biblioteca/Campus.

3.1.2 Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e Audiovisuais

As Tabelas 21 e 22 relacionam os equipamentos de informática e audiovisuais do Campus.

Tabela 21 – Equipamento de informática

Especificação Quantitativo
Computadores 304

Notebooks 21

Impressoras Laser 68

Total 393

Tabela 22 - Equipamentos audiovisuais

Especificação Quantitativo
Amplificador de som 6
Câmara filmadora 6
Câmara fotográfica 2



                                                                                                                                                    PDI IFBA/ 2009-2013

IFBA – Campus de Vitória da Conquista _Plano de Desenvolvimento Institucional 51

Especificação Quantitativo
Aparelho de DVD 5
Mesa de som 2
Microsystem 2
Microfone 5
Navegador GPS 1
Projetor Multimídia 20
Retroprojetor 16
Televisor de 20”. 1
Televisor de 29”. 4
Televisor de 42” 5

Total 75

As Tabelas 23 a 26 apresentam a projeção dos equipamentos de informática e audiovisuais.

Tabela 23 – Projeção de equipamentos de informática – 2009-2013

Objetivo
Total de Computadores/Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Ampliar o número de computadores de mesa 304 400 480 560 750
Fonte: DGTI/Campus.

Tabela 24 - Projeção de recursos TIC (notebooks) – 2009-2013

Objetivo
Total de Notebooks/Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Ampliar o número de notebooks 21 30 40 70 80
Fonte: DGTI/Campus.

Tabela 25 - Projeção de recursos TIC (projetores multimídia) – 2009-2013

Objetivo
Total de Projetores Multimídia/Ano

2009 2010 2011 2012 2013

Ampliar número de projetores multimídia (datashow) 20 25 30 40 50

Fonte: DGTI/Campus.

Tabela 26 - Projeção de recursos TIC (sala de teleconferência) – 2009-2013

Objetivo
Total de Salas de TC/Ano

2009 2010 2011 2012 2013
Implantar ou ampliar o 
número de salas de 
teleconferências

1 3 4 4 4

Fonte: DGTI/Campus.
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4 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

Nesta seção, apresentam-se os dados relativos a investimentos e custeios, conforme a 

Tabela 27.

Tabela 27 - Projeção de investimentos/custeios por ações de programas de Governo

Programas de Governo
e ações interligadas

Orçamento 
2010

Orçamento
2011

Orçamento
2012

Orçamento
2013

(R$) % (R$) % (R$) % (R$) %
Programa: 
Desenvolvimento da 
Educação Profissional e 
Tecnológica
Prestação de serviços à 
comunidade

- 200.000 4.57 200.000 4,04 200.000 3,62

Funcionamento da Educação 
Profissional

2.443.342 87.7 2.932.010 67,03 3.225.211 65.15 3.547.733 64,18

Assistência ao educando da 
Educação Profissional

65.000 2.33 80.000 1,83 90.00 1,82 100.000 1,81

Acervo bibliográfico para as 
Instituições da rede Federal 
de Educação Profissional

70.645 2,54 90.000 2,06 95.000 1,92 100.000 1,81

Capacitação de recursos 
humanos da Educação 
Profissional

200.000 0,32 30.000 0,69 40.000 0,81 50.000 0,90

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

72.000 2,58 72.000 1,65 100.000 2,02 100.000 1,81

Programa: Brasil 
Universitário¹
Funcionamento de Cursos 
de Graduação² - 800.000 18,29 1.000.000 20,20 1.200.000 21,71

Assistência ao educando do 
Ensino de Graduação

115.000 4,13 120.000 2,74 125.000 2,53 130.000 2,35

Programa: 
Desenvolvimento do ensino 
da Pós-Graduação e 
Pesquisa

                             1

Pesquisa universitária e 
difusão de seus resultados - 50.000 1,14 75.000 1,51 100.000 1,81

Total 2.785.987 100 4.374.010 100 4.950.211  100 5.527.733 100

Nota: 1 No Programa Brasil Universitário foi excluído da tabela a ação de contribuição da União para o  de 
Previdência Social
2 Foram excluídos desta ação os valores que são destinados a pagamento e benefícios de pessoal.
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5 IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

O acompanhamento da execução das metas institucionais, definidas e implementadas pelos 

seus diversos setores, deverá ser acompanhada, anualmente, pela PROAP, e a avaliação do 

PDI deverá ser anual, realizada pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e 

Infraestrutura (PRODIN), devendo ser submetida à aprovação do Conselho Superior. Essa 

avaliação será subsidiada pela PROAP, no que refere aos resultados alcançados nas metas 

institucionais, bem como pelas Unidades e Setores responsáveis pela execução do plano. A 

CPA disponibilizará os dados referentes à autoavaliação institucional, realizada segundo 

cronograma e relatórios emanados do processo avaliativo.

5. 1 Avaliação Institucional

A autoavaliação institucional do então CEFET – BA, agora Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), correspondente ao biênio 2007/2008, e teve como 

objetivo abranger toda a instituição, realizando uma avaliação dos aspectos globais e 

didático-pedagógicos dos cursos e da instituição. Foram disponibilizados os instrumentos de 

avaliação aos docentes, aos técnico-administrativos, aos estudantes de todos os níveis e 

modalidades de ensino (superior, técnico integrado, técnico subsequente e PROEJA), 

egressos e sociedade civil. Com base na compilação dos dados coletados foram emitidos 

relatórios quantitativos e qualitativos, os quais foram disponibilizados no site do IFBA para 

consulta pela comunidade interna objetivando promover a divulgação dos resultados 

obtidos e subsidiar a elaboração de ações corretivas e planejamento institucional. Nesse 

sentido, os citados relatórios serviram de alicerce na construção do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A Autoavaliação Institucional fez o levantamento dos indicadores segundo as dez dimensões 

preconizadas pelo Sistema Nacional de Educação Superior (SINAES), a saber:

 Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);

 Política para o Ensino, Pesquisa, Pós-graduação, Extensão e respectivas formas de 
operacionalizações;

 Responsabilidade Social da Instituição;
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 Comunicação com a Sociedade;

 Política de Pessoal

 Organização e Gestão da Instituição

 Infraestrutura Física

 Planejamento e Avaliação

 Política de atendimento ao Estudante

 Sustentabilidade Financeira

Os indicadores da Dimensão I - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

informam sobre o conhecimento da missão, do PDI e do PPI pelos segmentos discentes, 

docentes e técnicos. Pôde-se constatar que menos da metade dos discentes têm 

conhecimento da Missão Institucional, e menos de um quarto declaram conhecer os 

documentos base da Instituição – PDI e PPI. Muito embora menos da metade dos servidores 

declarem o PDI adequado, três quartos deles assinalam conhecer e cumprir a missão, as 

normas e regulamentos. 

Com relação à Dimensão II: Política para o Ensino, Pesquisa, Pós-graduação, Extensão foram 

avaliados aspectos relacionados aos cursos, currículos, práticas pedagógicas, estágio, 

pesquisa e projetos de extensão. Da análise dos gráficos depreende-se um baixo percentual 

de envolvimento dos servidores e discentes nas atividades de extensão. A participação 

docente nas atividades docentes é maior nas atividades de ensino, seguida por cerca de 40% 

nas atividades de pesquisa. O seguimento dos técnicos tem uma participação relativamente 

pequena nas áreas de pesquisa. A avaliação dos cursos pelos discentes em Vitória da 

Conquista oscilou entre pontos intermediários e fracos, sendo necessária intervenção em 

vários aspectos. 

Na Dimensão III - Responsabilidade Social da Instituição – foram avaliados aspectos 

relacionados à contribuição da instituição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e 

do patrimônio cultural. 

A Comunicação com a Sociedade, contemplada na Dimensão IV, avaliou aspectos que se 

referem às estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e externa, bem como a 

imagem pública da instituição. Em Vitória da Conquista, a divulgação das informações 

institucionais e acadêmicas foi considerada como pontos fracos pelos discentes de ensino 
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médio e superior, e como pontos intermediários pelos discentes de nível técnico integrado e 

subsequente, pelos docentes e pelos técnico-administrativos. Os discentes de todas os 

cursos oferecidos avaliaram como ponto fraco a promoção de atividade/eventos com o 

objetivo de intercâmbio com a sociedade.

A avaliação da Dimensão V – Política de Pessoal – abordou aspectos referentes às políticas 

de pessoal, de carreira dos servidores (docentes e técnico-administrativos), seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. Como pontos 

fracos no Campus de Vitória da Conquista despontam o quantitativo de recursos humanos, o 

plano de carreira dos técnico-administrativos e a política de capacitação de pessoal. 

A Organização e Gestão da Instituição, contemplada na Dimensão VI, considerou aspectos 

referentes à atuação das coordenações dos cursos, dos departamentos acadêmico e 

administrativo, órgãos de apoio e a adequação da atual estrutura administrativa e 

acadêmica ao funcionamento da instituição e a participação dos segmentos nas decisões e 

na vida institucionais.  O posicionamento de docentes e técnico-administrativos considerou 

a organização e gestão da instituição de uma forma mais positiva, considerando mais 

aspectos positivos que os intermediários e negativos juntos.  A avaliação dos discentes em 

Vitória da Conquista sobre as mesmas questões alternou entre pontos intermediários e 

fracos, sendo necessária análise detalhada em vários aspectos. 

A Dimensão VII, Infraestrutura Física, abrangeu as instalações físicas das salas de aula, 

biblioteca, laboratórios, oficinas, quadras de esporte, áreas de convívio social, sanitários, 

cantina, disponibilidade de equipamentos e recursos áudio visuais. À exceção das condições 

da cantina, os demais aspectos componentes da infraestrutura da instituição foram 

avaliados como pontos fortes pelos técnico-administrativos. Docentes e discentes avaliam 

como pontos fracos as condições da cantina, a (in)existência de computadores disponíveis 

para acesso à internet e a disponibilidade de material bibliográfico complementar. Os 

demais aspectos são avaliados por docentes e discentes ora como pontos fracos, ora como 

pontos intermediários, sendo necessária investigação mais específica.

A Dimensão VIII - Planejamento e Avaliação - engloba os procedimentos de avaliação e 

acompanhamento do planejamento institucional, bem como sua adequação e efetividade, 

tendo em vista as inter-relações com os projetos pedagógicos institucionais. Tendo sido 

avaliadas a participação dos segmentos internos na autoavaliação institucional e a 
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divulgação dos resultados, cerca de 50% dos servidores participou e teve acesso aos 

resultados, e apenas 25% dos discentes declarou ter conhecimento dos resultados, 

demonstrando a necessidade de ampliação e maior visibilidade na divulgação dos índices 

apurados.

A Política de Atendimento ao Estudante, entendida como as políticas de acesso, seleção e 

permanência dos estudantes, é contemplada pelo sistema de cotas sociais e étnicas 

ampliando as possibilidades de inclusão dos estudantes egressos de escola pública, bem 

como pela reserva de vagas para deficientes. O Programa de Assistência ao Educando (PAE) 

configura-se como um investimento na permanência dos discentes que comprovadamente 

possuem baixa renda, muito embora o número de bolsas seja pequeno diante da crescente 

demanda. Outras políticas assertivas devem ser desenvolvidas, pensando, principalmente, 

nas lacunas de aprendizagem apresentadas por muitos dos discentes que são selecionados 

pela instituição. 

A Dimensão X - Sustentabilidade Financeira - última dimensão avaliada  envolve as ações 

desenvolvidas no IFBA para apoiar financeiramente a participação de docentes e técnico-

administrativos em cursos, eventos, divulgação de pesquisas e trabalhos, tendo sido avaliada 

como ponto fraco por docentes e técnico-administrativos do Campus de Vitória da 

Conquista. 

Da análise dos resultados obtidos foi possível elencar diversas recomendações, tendo sido 

dada especial atenção aos pontos fracos, seguidos dos intermediários, sem descuidar dos 

pontos fortes, todos expressos detalhadamente no relatório. Dessa maneira, a construção 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) foi subsidiada pela detida análise do 

relatório diagnóstico da Autoavaliação Institucional, buscando sempre a excelência da 

educação gratuita e de qualidade, baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão, 

implementada no IFBA. 
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ANEXOS

Anexo A - Horizonte Temporal - Curto Prazo - 2009

Horizonte Temporal - Curto Prazo - 2009

Unidade de Ensino:
Departamento/Coordenação:

Metas (1)
Prioridade 

(2)
Objetivos 

(3)

Custo (R$ 1.000,00) (4)
Prazo para 

Execução e/ou 
Alcance Meta (5)

1º 
trimestre

2º 
trimestre

3º 
trimestre

4º 
trimestre

Trimestre

Aquisição de Acervo Bibliográfico 1 1 4

Aquisição de Carrinho para 
Biblioteca

1 4 4

Aquisição de Bibliocantos 1 4 4
Aquisição de Periódicos científicos 1 1 4
Conclusão do projeto de um curso 
de pós-graduação lato sensu, nível 
mestrado, na grande área de 
engenharia elétrica

1 1, 2 e 4 4º

Visita técnica à Bitway 1 4o
Refrigeração do Laboratório de 
Informática III

4 4o

Compra de 2 Armários de Aço 4 4o
Saída da Profa. Viviane para 
Mestrado

1 3o/4o

Visita técnica a empresas da 
cidade

1 4o

Utilização do laboratório móvel no 
primeiro curso 3 4o

Implantação dos cursos de verão 
no CVT-TI

1 4o

1) Apoio à realização da Expo-Feira 
de Tecnologia - Outubro de 2009

1 3 4

2) Conclusão do Projeto de criação 
do segundo curso de Pós-
Graduação Latu Sensu do Campus
de Vitória da Conquista. 
"Especialização em Ensino de 
Ciências
Exatas e da Natureza"

1 1 e 2 4

3) Apoio à participação de 
docentes em congressos científicos

1 2 4

Aquisição de materiais e 
equipamentos

1 1, 2 e 3 4

Estruturação de laboratórios 1 1, 2 e 3 4
Intervenção em uma comunidade 
local através de Projeto de 
Extensão e em ações permanentes 
de educação e gestão ambiental

1 1,3 e 4 4

Visitas Técnicas 1 1 4
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Horizonte Temporal - Curto Prazo - 2009

Unidade de Ensino:
Departamento/Coordenação:

Metas (1)
Prioridade 

(2)
Objetivos 

(3)

Custo (R$ 1.000,00) (4)
Prazo para 

Execução e/ou 
Alcance Meta (5)

1º 
trimestre

2º 
trimestre

3º 
trimestre

4º 
trimestre

Trimestre

Oferecimento de ajuda de custo 
para alimentação e hospedagem 
para viabilizar a participação de 
alunos carentes nas viagens 
técnicas

1 4

Complementação do acervo 
bibliográfico das Disciplinas da 
área de Meio Ambiente

1 1 e 2 4

Programa de Educação Ambiental 
no Campus de Vitória da Conquista 1 1 e 4 4

Assinatura de 2 revistas científicas 
na área de meio ambiente

1 1 e 2 4

Informatização da COTEP (Ainda 
falta uma impressora, um 
computador e orientação quanto à 
criação da página)

1 4
Iniciada, mas não 

concluída

Implantação do Programa de 
Monitoria

1 1 4º

Continuidade e ampliação dos 
Programas de Assistência 
Estudantil

1 1 Todos

Realização do I Congresso do IFBA 
Campus de Vitória da Conquista

1 1 1º / concluído

Realização da Jornada Pedagógica 
2009.2 1 1 2º / concluído

Datas comemorativas 2 4 Possível que não 
ocorra devido à 

potencial 
paralisação

Projeto Cinema às Avessas –
Diversidade na escola

1 1 Em andamento 
com recursos do 

IFBA
Orientação Profissional 1 1 Em andamento 

com recursos 
pessoais

Diagnóstico de Dificuldades de 
Aprendizagem e em Saúde Mental

1 1 Em andamento 
com recursos 

pessoais

Elaboração e Confecção impressa 
do Manual do Aluno do IFBA

1 1 4º

Articulação e parceria com os 
diversos órgãos públicos e 
privados do Município

2 1
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Horizonte Temporal - Curto Prazo - 2009

Unidade de Ensino:
Departamento/Coordenação:

Metas (1)
Prioridade 

(2)
Objetivos 

(3)

Custo (R$ 1.000,00) (4)
Prazo para 

Execução e/ou 
Alcance Meta (5)

1º 
trimestre

2º 
trimestre

3º 
trimestre

4º 
trimestre

Trimestre

Elaboração de Projetos na área de 
Assistência Social e Educação

2 1

Oficina de Sexualidade 1 1
3° (na semana de 
ação social) e 4º 

(na SECITEC)

Curso de Gestão Democrática da 
Educação Profissional

1 1 4º

Encontro das COTEPs do IFBA 1 1
A ser marcado 

pelas COTEPs de 
outros Campi

Encontro dos Psicólogos do IFBA 1 1
Data a ser 

acordada com os 
demais Campi

Realização dos encontros de pais e 
mestres

1 1 1º, 2º e 3º

Oficina de pais 1 1 4º
Adequação do espaço da 
COTEP/SOE (salas de atendimento 
que respeitem sigilo e mobiliário 
específico)

1 4
Precisa acontecer 

com urgência

Participação em Congressos, 
seminários, Simpósios etc

1 4

Realização e orientação de 
atividades com os discentes

1 1
Em andamento 

com recursos do 
IFBA

Conselhos de Classe 1 1
Em andamento 

com recursos do 
IFBA

Realização de reuniões de 
planejamento com os professores

1 1

Núcleo de Inclusão NAPNE 
(implementação e fortalecimento)

1 1 4º

Implantação de Almoxarifado
básico para Assistência Estudantil

1 1

Permitir à CORES o gerenciamento 
de sistemas de controle 
acadêmico.

1 4 3

Criar a secretaria dos Cursos 
Profissionalizantes de Nível Médio. 1 4 3

Criar a secretaria dos Cursos de 
Engenharia. 1 4 3
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Horizonte Temporal - Curto Prazo - 2009

Unidade de Ensino:
Departamento/Coordenação:

Metas (1)
Prioridade 

(2)
Objetivos 

(3)

Custo (R$ 1.000,00) (4)
Prazo para 

Execução e/ou 
Alcance Meta (5)

1º 
trimestre

2º 
trimestre

3º 
trimestre

4º 
trimestre

Trimestre

Implantação do setor de 
Assistência de Alunos. 1 4 3

Implementar o gerenciamento, a 
assistência e a manutenção dos 
laboratórios de informática.

1 1 3

Criar a secretaria da Coordenação 
de Apoio ao Ensino (CAENS). 1 4 3

Climatização das salas de aula. 1 1 3
Gerenciamento de recursos 
audiovisuais.

1 1 3

Modernização da sala do DEPEN 1 4 3
Comemoração conjunta dos  15 
anos de implantação do Campus
de Vitória da Conquista e dos 100 
anos da Rede Federal de Educação 
Tecnológica.

1 4
Em execução com 
término previsto 

para nov/09

Modernização Administrativa do 
Campus de Vitória da Conquista

1 4 1ª etapa-dez/09

Capacitação dos servidores lotados 
no NUPLAN 1 4 12/09

Estudo e acompanhamento da 
implantação da nova estrutura 
organizacional do IFBA -Campus de 
Vitória da Conquista

1 4 Início jul/09

Implantação da Coordenação de 
Planejamento 1 4

Depende da 
implantação da 
nova estrutura

Adquirir materiais e equipamentos 
didáticos próprios para o ensino 
EJA/PROEJA

1 1 4

Adquirir softwares educativos para 
o publico EJA/PROEJA 1 1 4

Adquirir 100 volumes 
bibliográficos

1 1 4

Estruturação física da 
Coordenação do PROEJA em 
espaço já existente

1 4 4

Realizar viagem técnica 3 2 4
Aquisição de bens e serviços 2 4
Implantação dos sistemas 
Siape/Siafi/Sicaf/Comprasnet/Siasg

1 4

Mudança da programação visual, 
sinalização e logomarca da 
Instituição e dos carros

1 4
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Horizonte Temporal - Curto Prazo - 2009

Unidade de Ensino:
Departamento/Coordenação:

Metas (1)
Prioridade 

(2)
Objetivos 

(3)

Custo (R$ 1.000,00) (4)
Prazo para 

Execução e/ou 
Alcance Meta (5)

1º 
trimestre

2º 
trimestre

3º 
trimestre

4º 
trimestre

Trimestre

Gradeamento das janelas e portas 
dos laboratórios dos módulos de 
Engenharia Elétrica e CVT-TI

1 4

Elaboração do projeto e 
construção de um campo de 
futebol e quadras de areia

1 4

Ampliação e reformas na 
iluminação das áreas de 
estacionamento e de jardins 

1 4

Colocação de ar condicionado em 
diversos setores

1 4

Colocação de ventiladores em 
salas de aulas

1 4

Aquisição de forno micro-ondas, 
fogão, aspirador de pó e botijões 
de gás

2 4

Desenvolvimento do sistema de 
controle dos laboratórios

3 4 3o/4o

Aquisição de Equipamentos para 
os laboratórios de eletrônica

3 3 4o

Aquisição de material de consumo 
para os laboratórios de eletrônica

3 3 1o

Instalação e aquisição de 
datashow para os laboratórios de 
eletrônica

3 3 4o

Manutenção dos equipamentos 
dos laboratórios de eletrônica

3 3 4o

Reestruturação dos laboratórios 
(sala 52 e 53) Eletrônica

3 4 4o

Aquisição de Laboratório de Redes
WLAN (WI-FI)

3 3 4o

Aquisição de Laboratório de 
Fundamentos de Rede e 
Cabeamento

3 3 4o

Aquisição de Laboratório de 
Telefonia VOIP

3 3 4o

Aquisição de Laboratório de 
Aplicações com Redes de 
Computadores

3 3 4o

Aquisição de material de consumo 
para laboratório de manutenção 
de computadores

3 3 4o

Refrigeração do Laboratório de 
informática III

3 3 4o
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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 atuais 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)
     3 = oportunidade (ambiente externo)
     4 = ponto forte (ambiente interno)
(3) Objetivos: 1 - Ensino; 2 - Pesquisa; 3 - Extensão e 4 - Gestão
(4) Custo: valores previstos exigidos somente para o horizonte de curto prazo (1 ano). Especificar, por 
semestre, o valor do desembolso
(5) Prazo para o alcance da meta: indicar o trimestre do ano em que a meta deverá ser alcançado
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Anexo B - Horizonte Temporal - Médio Prazo – 2010-2011

Horizonte Temporal - Médio Prazo – 2010-2011
Unidade de Ensino:
Departamento/Coordenação:

Metas (1)
Prioridade 

(2)
Objetivos 

(3)

Prazo para 
Execução e/ou 
Alcance Meta 

(4)
Trimestre

Aquisição de 100 (cem) títulos para a atualização do acervo 
bibliográfico da Instituição, nas disciplinas de formação geral.

2 1 II -2010

Aquisição de material permanente para Educação Física, a saber: 1 1 II-2010

Realização dos jogos interclasse, no Campus de Vitória da 
Conquista

3 3 III-2010

Participação dos estudantes do Campus de Vitória da Conquista nos 
jogos intercolegiais do município de Vitória da Conquista

3 3 III-2010

Realização de 2 (duas) viagens técnicas 3 3 III-2010

Realização de uma gincana estudantil 4 1 III
Aquisição de material didático para Geografia: mapas e globos 1 1 II
Aquisição de vídeos e filmes para complementação do acervo da 
videoteca

1 1 III

Participação dos docentes efetivos lotados na COEM em 10 (dez) 
eventos científicos

3 2 II

Capacitação de professores lotados na COEM: 2 a nível de 
Mestrado e 2 Doutorados

1 2 III

Realização de projetos pedagógicos 4 1 III
Implementação de programa de monitoria 1 1 III
Modernização dos equipamentos da sala de coordenação 2 4 III
Realização dos jogos interclasse, no Campus de Vitória da 
Conquista

3 3 III-2011

Realização de 2 (duas) viagens técnicas 3 3 III-2011
Construção e implementação de um núcleo de memória do Campus
de Vitória da Conquista 4 2 I - 2011

Modernização dos equipamentos audiovisuais do Campus 2 1 II-2011
Viabilização da participação dos estudantes do Campus nas diversas 
olimpíadas científicas promovidas no país

3 3 IV - 2010

Modernização e ampliação dos laboratórios de Química e Física 4 1 IV - 2010
Realização de concursos para mais professores efetivos das 
disciplinas de Formação Geral: Português, Matemática, Sociologia, 
Filosofia, Educação Física, Física, Desenho, Administração.

2 1 até IV 2011

Aquisição de Acervo Bibliográfico 1 1 1
Aquisição de 01 software de gerenciamento do acervo da Biblioteca 1 4 1
Construção e implantação de uma página da Biblioteca no  site do 
IFBA – Campus de Vitória da Conquista

1 4
2

Participação em cursos, seminários, congressos etc 1 4 3
Divulgação e publicidade do curso de pós-graduação Lato Sensu, 
nível especialização, projetado na grande área de engenharia 
elétrica

2 4 1º de 2010
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Horizonte Temporal - Médio Prazo – 2010-2011
Unidade de Ensino:
Departamento/Coordenação:

Metas (1) Prioridade 
(2)

Objetivos 
(3)

Prazo para 
Execução e/ou 
Alcance Meta 

(4)
Trimestre

Aquisição de bibliografia especializada para servir de base ao 
andamento dos estudos no curso de pós-graduação Lato Sensu, 
nível especialização, divulgado na grande área de engenharia 
elétrica

1 1, 2 e 4 1º de 2010

Provimento de bolsas de estudo para os 5 alunos mais bem 
qualificados no processo de seleção para o curso de pós-graduação 
Lato Sensu, nível especialização, iniciado na grande área de 
engenharia elétrica

3 1 e 2 1º de 2010

Provimento de auxílio bancada para o fomento de protótipos 
condizentes aos projetos finais dos alunos no curso de pós-
graduação Lato Sensu, nível especialização, iniciado na grande área 
de engenharia elétrica

2 1 e 2 3º de 2010

Conclusão do projeto de um curso de pós-graduação Stricto Sensu, 
nível mestrado, na grande área de engenharia elétrica

1 1, 2 e 4 4º de 2011

Complementação do quadro de docentes servidores lotados na 
COEEL para atender às demandas de ensino em sala de aula e de 
pesquisa acadêmica extra sala de aula junto ao curso superior em 
engenharia elétrica.

1 1, 2, 3 e 4 1º de 2010

Aquisição e instalação, para cada uma das salas de aula dos 
módulos "alpha" e "beta", de mais um (1) quadro-branco, para 
tornar o tamanho total compatível com as necessidades didáticas 
das atividades pedagógicas de ensino do curso superior de 
engenharia elétrica.

1 1 2º de 2010

Aquisição e instalação de equipamentos data-show nas salas de 
aula beta-8, beta-7, beta-6, beta-5, beta-4 e beta-3 para ficarem de 
forma definitiva disponibilizados para uso imediato em atividades 
didático-pedagógicas, carecendo protegê-los com grade anti-furto e 
instalar cabo de conexão com tamanho suficiente para conectá-lo a 
um computador na mesa do docente.

2 1, 2 e 3 3º de 2010

Conclusão do projeto de implantação de um laboratório acadêmico 
na área multidisciplinar da telemática, para prover suporte didático 
experimental aos cursos de graduação e pós-graduação na grande 
área de engenharia elétrica e, quiçá, ao previsto curso de 
bacharelado em sistemas de informação.

1 1, 2 e 3 1º de 2010

Aquisição dos equipamentos, instrumentos e mobiliário, dentre 
outros, para equipar o projetado laboratório acadêmico na área 
multidisciplinar da telemática, para prover suporte aos cursos de 
graduação e pós-graduação na grande área de engenharia elétrica 
e, quiçá, ao previsto curso de bacharelado em sistemas de 
informação.

1 1, 2 e 3 2º de 2010

Aquisição de uma unidade de um sistema didático de engenharia 
elétrica para treinamento em circuitos de ondas eletromagnéticas 
em frequências de micro-ondas, assistido por computador, 
incluindo aquisição de dados, instrumentação, circuitos e 
componentes, visando equipar o projetado laboratório acadêmico 
na área multidisciplinar da telemática, provendo suporte aos cursos 
de graduação e pós-graduação na grande área de engenharia 

1 1, 2 e 3 2º de 2010
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Horizonte Temporal - Médio Prazo – 2010-2011
Unidade de Ensino:
Departamento/Coordenação:

Metas (1) Prioridade 
(2)

Objetivos 
(3)

Prazo para 
Execução e/ou 
Alcance Meta 

(4)
Trimestre

elétrica e, quiçá, ao previsto curso de bacharelado em sistemas de 
informação.
Aquisição de uma unidade de um sistema didático de engenharia 
elétrica para treinamento em irradiadores de ondas 
eletromagnéticas, tipo antena, na faixa de frequências de giga-
hertz (GHz), permitindo medidas automatizadas de diagramas de 
irradiação e disponibilização dos dados para monitoramento 
remoto computacional, contendo diversas antenas para ensaios, 
visando equipar o projetado laboratório acadêmico na área 
multidisciplinar da telemática, provendo suporte aos cursos de 
graduação e pós-graduação na grande área de engenharia elétrica 
e, quiçá, ao previsto curso de bacharelado em sistemas de 
informação.

1 1, 2 e 3 3º de 2010

Aquisição de uma unidade de um sistema didático de engenharia 
elétrica para treinamento em comunicação analógica, na faixa de 
frequências de kHz até GHz, integrando geradores, transmissores e 
receptores de sinais modulados em amplitude (AM), frequência 
(FM) e pulsada (PM), visando equipar o projetado laboratório 
acadêmico na área multidisciplinar da telemática, provendo 
suporte aos cursos de graduação e pós-graduação na grande área 
de engenharia elétrica e, quiçá, ao previsto curso de bacharelado 
em sistemas de informação.

1 1, 2 e 3 4º de 2010

Aquisição de uma unidade de um sistema didático de engenharia 
elétrica para treinamento em comunicação digital, na faixa de 
frequências de giga-hertz (GHz), abarcando modulações PAM, PPM, 
PWM, PCM, DPCM, DM, ASK, FSK, PSK e BPSK, visando equipar o 
projetado laboratório acadêmico na área multidisciplinar da 
telemática, provendo suporte aos cursos de graduação e pós-
graduação na grande área de engenharia elétrica e, quiçá, ao 
previsto curso de bacharelado em sistemas de informação.

1 1, 2 e 3 4º de 2010

Início das atividades no projetado laboratório acadêmico na área 
multidisciplinar da telemática, para prover suporte aos cursos de 
graduação e pós-graduação na grande área de engenharia elétrica 
e, quiçá, ao previsto curso de bacharelado em sistemas de 
informação.

2 1 e 2 1º de 2011

Conclusão do projeto de extensão voltado para a interação com a 
sociedade através de comunicações amadoras na faixa do cidadão 
(PX), integrando estudantes do curso superior de engenharia 
elétrica e dos cursos técnicos na operação e manutenção do 
sistema, sob supervisão e orientação dos docentes do curso 
superior de engenharia elétrica.

3 3 1º de 2010

Capacitar e licenciar docentes e discentes para o exercício legal de 
comunicações amadoras segundo a ANATEL.

3 3 2º de 2010

Aquisição dos equipamentos, instrumentos e mobiliário, dentre 
outros, para instrumentar a projetada atividade de extensão em 
comunicação amadora.

3 3 2º de 2010
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Horizonte Temporal - Médio Prazo – 2010-2011
Unidade de Ensino:
Departamento/Coordenação:

Metas (1) Prioridade 
(2)

Objetivos 
(3)

Prazo para 
Execução e/ou 
Alcance Meta 

(4)
Trimestre

Aquisição e instalação de uma (1) torre autossustentável com 
cinquenta metros (50m) de altura e acrescida de sistema de 
proteção contra descargas atmosféricas e iluminação de sinalização 
para navegação aérea, para instalação das antenas de 
comunicações amadoras.

3 3 2º de 2010

Aquisição de um (1) equipamento rádio transceptor para 
comunicações amadoras na faixa do cidadão (PX), entendendo-se 
as frequências relacionadas à high-frequency (HF), seis metros (6m) 
e dois metros (2m), cujo hardware conte com filtragem digital, 
capacidade de memória eletrônica, e distintas entradas de antenas 
para as faixas cobertas.

3 3 3º de 2010

Aquisição de duzentos metros (200m) de cabo coaxial tipo RG com 
impedância característica de cinquenta ohm (50W).

3 3 3º de 2010

Início das atividades de extensão voltada para a interação com a 
sociedade através de comunicações amadoras na faixa do cidadão 
(PX).

3 3 4º de 2010

Conclusão do projeto de implantação de um laboratório de 
pesquisa aplicada na área multidisciplinar da telemática, para 
prover suporte aos cursos de graduação e pós-graduação na grande 
área de engenharia elétrica e, quiçá, ao previsto curso de 
bacharelado em sistemas de informação.

2 1, 2 e 4 4º de 2011

Implantação do curso superior em Sistemas de Informação (2010) 3 1 2o
Compra de equipamentos de TI para a COINFO (2010) 3 4 1o
Instalação da rede sem fio no Campus (2010) 1 4 1o
Criação de estrutura para EAD (2010) 3 1 3o
Criação de estrutura de Servidor WEB para os cursos de TI do 
Instituto (2010)

3 1 1o

Implantação de pelo menos um curso em EAD (2010) 3 3 4o
Continuidade do trabalho no CVT-TI (2010) 3 3 2010
Visitas técnicas 3 1 2010
Abertura de mais 30 vagas para o subsequente de Informática
(2011)

3 4 1o

Criação da I Semana de TI do Campus (2011) 3 1 3o
Projeto da antena para a vila serrana (2011) 3 2 2o
1) Implantar o segundo curso de Pós-Graduação Lato Sensu do 
Campus de Vitória da Conquista. "Especialização em Ensino de 
Ciências Exatas e da Natureza"

4 1 e 2 2 de 2011

2) Implantar o primeiro curso de pós-graduação Lato Senso na área 
de Engenharia Elétrica (juntamente com a COEEL) 4 1 e 2 3 de 2010

3) Apoiar à participação dos 20 Alunos bolsistas (PIBIC e PIBTI) no 
Congresso de Iniciação Cientifica da Instituição - 2010

3 2 3 ou 4 de 2010

4) Apoiar à participação dos Alunos bolsistas no CONNEPI ( 
Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte Nordeste de 
Educação Tecnológica)-2010.

3 2 4 de 2010

5) Apoiar à participação dos 20 Alunos bolsistas (PIBIC e PIBTI) no 
Congresso de Iniciação Cientifica da Instituição - 2010

3 2 3 ou 4 de 2010
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Horizonte Temporal - Médio Prazo – 2010-2011
Unidade de Ensino:
Departamento/Coordenação:

Metas (1) Prioridade 
(2)

Objetivos 
(3)

Prazo para 
Execução e/ou 
Alcance Meta 

(4)
Trimestre

6) Apoiar à participação dos Alunos bolsistas (PIBIc e PIBITI) no 
CONNEPI ( Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte 
Nordeste de Educação Tecnológica)-2010.

3 2 4 de 2010

7) Apoiar à participação de servidores em congressos científicos 3 1 e 2
1, 2, 3 e 

4/2010 e 2011
8) Realizar da III Jornada de Astronomia 3 3 1 ou 2 / 2010
9) Realizar a IV Semana de Ciência e Tecnologia do IFBA - Vitória da 
Conquista

4 3 4 de 2010

10) Realizar a IV Jornada de Astronomia 4 3 1 ou 2 / 2011
11) Realizar a V Semana de Ciência e Tecnologia do IFBA - Vitória da 
Conquista

4 3 4 de 2011

12) Implantar um programa MINTER em educação 3 e 4 2 3 ou 4 de 2011
13) Elaborar projetos de pesquisa e/ou extensão para adquirir 
recursos para IFBA - Vitória da Conquista.

3 e 4 2 e 3 2010 e 2012.

Construção e adaptação de espaço físico 1 1 e 2 2 de 2010
Aquisição de materiais e equipamentos para o Curso Técnico em 
Meio Ambiente

1 1, 2 e 3 2 de 2011

Complementação do acervo bibliográfico das disciplinas da área de 
Química e Ensino de Química

1 1, 2 e 3 2 de 2010

Diagnóstico Rápido e Participativo da Bacia do Rio Gavião 1 1, 2, 3 e 4 2 de 2010
Intervenção em uma comunidade local através de Projeto de 
Extensão em ações permanentes de educação e gestão ambiental

1 1, 3 e 4 2 de 2011

Participação de professores da COTAM em Cursos de Atualização / 
Congressos

1 1 e 2 2 de 2011

Complementação do acervo bibliográfico das disciplinas da área de 
Meio Ambiente

1 1 e 2 2 de 2010

Visitas Técnicas 1 1 e 2 4 de 2011
Oferecimento de ajuda de custo para alimentação e hospedagem 
para viabilizar a participação dos alunos carentes nas viagens 
técnicas

1 1 4 de 2011

Programa de Educação Ambiental no Campus de Vitória da 
Conquista

1 1 e 4 4 de 2011

Construção e estruturação do Laboratório de Análise de Resíduos 1 1, 2 e 3 4 de 2010
Construção e estruturação do Laboratório de Qualidade do Ar 1 1, 2 e 3 4 de 2010
Construção e estruturação do Laboratório de Segurança do 
Trabalho

1 1, 2 e 3 4 de 2011

Construção e estruturação do Laboratório de Química Analítica 1 1, 2 e 3 1 de 2011
Construção e estruturação do Laboratório de Química Orgânica 1 1, 2 e 3 1 de 2011
Construção e estruturação do Laboratório de Físico-química 1 1, 2 e 3 1 de 2011
Construção e estruturação do Laboratório de Química Inorgânica 1 1, 2 e 3 1 de 2011
Aquisição de acervo bibliográfico para o Curso Técnico em 
Segurança do Trabalho

1 1, 2 e 3 3 de 2010

Contratação de 4 professores efetivos para o Curso de Licenciatura 
em Química 1 1, 2 e 3 4 de 2010

Contratação de 4 docentes efetivos para o Curso de Eng Ambiental 1 1, 2 e 3 4 de 2010
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Horizonte Temporal - Médio Prazo – 2010-2011
Unidade de Ensino:
Departamento/Coordenação:

Metas (1) Prioridade 
(2)

Objetivos 
(3)

Prazo para 
Execução e/ou 
Alcance Meta 

(4)
Trimestre

Contratação de 1 professor substituto na área de Química 1 1, 2 e 3 1 de 2010
Contratação de 4 professores efetivos para o Curso Técnico em 
Segurança do Trabalho 1 1, 2 e 3 2 de 2010

Contratação de 4 professores efetivos para o Curso Técnico em 
Segurança do Trabalho

´1 1, 2 e 3 1 de 2011

Contratação de 4 professores efetivos para o Curso de Licenciatura 
em Química

1 1, 2 e 3 2 de 2011

Contratação de 4 professores efetivos para o Curso de Engenharia 
Ambiental

1 1, 2 e 3 2 de 2011

Contratação de 4 técnicos de nível médio para laboratórios 1 1, 2 e 3 2 de 2010
Contratação de 1 assistente administrativo para a Coordenação do 
Curso de Licenciatura em Química

1 1, 2 e 3 2 de 2010

Contratação de 1 assistente administrativo para a Coordenação do 
Curso de Engenharia Ambiental

1 1, 2 e 3 2 de 2010

Contratação de 1 assistente administrativo para a Coordenação do 
Curso Técnico em Meio Ambiente

1 1, 2 e 3 2 de 2010

Criação de um DINTER na área ambiental 1 1, 2 e 3 2 de 2010
Construção do Laboratório de Reuso de Efluentes 1 1, 2 e 3 2 de 2010
Adequação do espaço da COTEP/SOE (salas de atendimento que 
respeitem sigilo e mobiliário específico)

1 4 1º / 2010

Aquisição de material permanente (mobiliário, computador, 
impressora e microssistem)

1 4 1º / 2010

Ampliação dos recursos Humanos (04 pedagogos + 02 Psicólogos + 
02 Assistentes Sociais + 02 Técnicos Serviço Administrativo) 1 1 1º / 2010

Implementar convênio de Estágio com outras IES que ofereçam 
curso de Psicologia

1 4 2º / 2010

Construção/ adaptação de espaço para implementação de um 
serviço de Psicologia potencialmente aberto à comunidade externa

1 3 e 4 1º / 2010

Realização das Jornadas Pedagógicas 2010 1 1 1º e 3º / 2010 
Realização das Jornadas Pedagógicas 2011 1 1 1º e 3º / 2011
Continuidade e ampliação do Programa de Incentivo à 
Aprendizagem - PINA

1 1 Todos

Datas comemorativas 2 1
3º e 4º / 2010 

e 2011
Ampliar público Projeto Cinema às Avessas – Diversidade na escola 1 1 e 3 Todos

Orientação Profissional 1 1
2º e 3º / 2010 

e 2011
Diagnóstico de Dificuldades de Aprendizagem e em Saúde Mental 1 1
Atualização  e Confecção impressa do Manual do Aluno do IFBA 1 1 1º de cada ano
Articulação e parceria com os diversos órgãos públicos e privados 
do Município

1 1

Continuidade e ampliação dos Programas de Assistência Estudantil 1 1
Implantação/Continuidade do Programa de Monitoria 1 1
Liberação (em caso de aprovação) de Psicóloga para Mestrado 1 4 -
Elaboração/continuidade de Projetos na área de Assistência Social, 1 1 e 3
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Horizonte Temporal - Médio Prazo – 2010-2011
Unidade de Ensino:
Departamento/Coordenação:

Metas (1) Prioridade 
(2)

Objetivos 
(3)

Prazo para 
Execução e/ou 
Alcance Meta 

(4)
Trimestre

Psicologia e Educação
Encontro das COTEPs do IFBA 1 1 1 por ano
Encontro dos Psicólogos do IFBA 1 1 1 por ano

Realização dos encontros de pais e mestres 1 1
Pelo menos 1 
por trimestre

Participação em Congressos, seminários, Simpósios, etc 1 1
1 por ano por 
membro da 

equipe
Realização e orientação de atividades com os discentes 1 1
Conselhos de Classe 1 1
Realização de reuniões de planejamento com os professores 1 1
Continuidade e fortalecimento do Núcleo de Inclusão NAPNE 1 1
Implementar e Desenvolver Projeto de acompanhamento de alunos 
com dificuldade de aprendizagem/repetentes

1 1

Implementar e acompanhar as diretrizes da Lei 11.645 / 2008, que 
inclui a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena".

1 1

Encontro dos Assistentes Sociais IFBA 1 1 1 por ano
Aquisição material técnico da área de Pedagogia/Psicologia da 
Educação e Serviço Social (livros e DVDs)

1 1 1º de cada ano

Aumentar em 100% o numero e bolsas do PAE 1 1 1º de cada ano
Implementar uma política de assistência ao corpo estudantil, 
baseada em equidade e justiça, incluindo ações nos âmbito social, 
acadêmico e cultural.

1 1

Possibilitar e facilitar a integração física entre os bolsistas do PAE e 
PROEJA intra e inter-campi

1 1 e 3 1 por ano

Construir e implementar política de acesso de alunos de escolas 
públicas e grupos sociais historicamente excluídos da sociedade no 
IFBAHIA

1 1 e 3

Fomentar a realização de atividades culturais, artisticas, esportivas 
e de lazer.

1 1 e 3 1 por ano

Estabelecer uma política de desenvolvimento de pessoas que 
considere a essencialidade dos servidores para o cumprimento das 
atividades-fim da Instituição

1 4 1 por ano

Implementar uma política de democratizacao das informações 
Institucionais

1 4

Promover debates/discussões no IFBAHIA sobre poítica de 
Assistência Estudantil

1 1

Elaborar e implementar Projeto acompanhamento dos bolsistas 1 1
1º / 2010 e 1º 

/2011
Elaborar plano de acompanhamento psicossocial dos discentes do 
IFBAHIA

1 1 1º e 3º

Buscar estratégias de enfrentamento da evasão escolar 1 1
Promover atividades sócio-educativas e preventivas que possam 
contribuir para a formacao pessoal, profissional, ética e política da 
comunidade estudantil.

1 1 1 por ano
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Horizonte Temporal - Médio Prazo – 2010-2011
Unidade de Ensino:
Departamento/Coordenação:

Metas (1) Prioridade 
(2)

Objetivos 
(3)

Prazo para 
Execução e/ou 
Alcance Meta 

(4)
Trimestre

Buscar  estratégias, junto aos demais setores institucionais, de 
assegurar aos estudantes com necessidades educativas especiais as 
condicoes básicas para o desenvolvimento acadêmico

1 1

Criar estratégias de aproximacao entre família e comunidade 
buscando o desenvolvimento integral dos nossos estudantes.

1 1

Implantação de Almoxarifado básico para Assistência Estudantil 1 1
Construção de espaço físico adequado e equipado para os grupos 
de estudo e pesquisa

1 1 1º / 2010

Implantação de curso superior: Engenharia Ambiental 3 1 3º/2010
Implantação de curso superior: Sistemas de Informação 3 1 3º/2010
Implantação de curso superior: Licenciatura em Química 3 1 3º/2010
Implantação de curso modalidade subsequente: Segurança do 
Trabalho

3 1 3º/2011

Construção de novo módulo de salas de aula 1 1 3º/2011
Contratação de professores 1 1 2º/2010
Implantação de curso subsequente na Unidade Avançada de 
Brumado: Edificações

3 1 1º/2010

Reorganização do setor de Assistência de Alunos 1 1 2º/2010
Contratação de assistentes de alunos 1 1 2º/2010
Contratação de técnicos administrativos 1 4 2º/2010
Implantação de novo curso do PROEJA 3 1 2º/2011
Organização da Secretaria de Cursos Técnicos 1 4 2º/2010
Organização da Secretaria do Curso de Engenharia Elétrica 1 4 2º/2010
Modernização Administrativa -Elaboração dos Procedimentos 
Operacionais e rotinas das áreas administrativa e acadêmica do 
Campus de Vitória da Conquista

1 4 4º 2010

Estudo e acompanhamento da implantação da nova estrutura 
organizacional do IFBA -Campus de Vitória da Conquista

1 4 Início em julho 
de 2009

Criação, estruturação e atualização de um banco de dados 
institucionais.

1 4 2º 2010

Implantação da Coordenação de Planejamento 1 4 1º 2010

Participar do processo de planejamento estratégico e operacional 
da Instituição 1 4

Ação constante 
a partir da 

implantação da 
Coordenação

Acompanhar e avaliar a execução dos planos estratégicos e 
operacionais da Instituição

1 4

Ação constante 
a partir da 
implantação da 
Coordenação

Implementar programas e projetos, avaliando a sua viabilidade e 
identificando fonte de recursos;

1 4

Ação constante 
a partir da 
implantação da 
Coordenação
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Horizonte Temporal - Médio Prazo – 2010-2011
Unidade de Ensino:
Departamento/Coordenação:

Metas (1) Prioridade 
(2)

Objetivos 
(3)

Prazo para 
Execução e/ou 
Alcance Meta 

(4)
Trimestre

Coordenar e monitorar os programas, planos e projetos 1 4

Ação constante
a partir da 
implantação da 
Coordenação

Adquirir materiais e equipamentos didáticos próprios para o ensino 
PROEJA 

1 1 1

Adquirir softwares educativos para o publico PROEJA 1 1 1
Adquirir 100 volumes bibliográficos destinados ao publico PROEJA 1 1 1
Adquirir laboratório de informática com computadores destinados 
a disciplina de manutenção para o PROEJA 3 1 1

Realizar viagem técnica 3 2 2
Construção de módulo de sala de aula 2 4 3
Perfuração de um poço artesiano 2 4 1
Ampliação do estacionamento para os carros oficiais e outros 
(projeto)

1 4 1

Colocação de projetores multimídia em diversas salas de aulas 2 4 1
Aquisição de veículos 2 4 2
Reestruturação do laboratório de Física (2010) 3 3 1o
Compra de material de consumo para o laboratório de Física (2010) 3 3 1o
Reestruturação do laboratório de Química (2010) 3 3 1o
Compra de material de "capela" para o laboratório de Química 
(2010) 3 3 2o

Construção de 1 módulo de laboratórios no Instituto para abrigar 
todos os laboratórios (2011)

1 3 1o

Prover todos os laboratórios do Instituto com Notebook e Projetor 
(2011)

1 3 1o

Adquirir 1 (mais um) laboratório de Informática com 40 
computadores (2011)

1 3 2o

Implantar Seminários Institucionais 1 1 e 3 2010
Elaborar os planos dos cursos: Técnico em Design e Movelaria e 
Superior de Eng. Civil

1 1
2010

Criar a revista eletrônica indexada do Campus 1 3 2010
Elaborar o projeto de criação do IFSBA 1 4 2010
Transformar a Unidade Avançada de Brumado em um Campus do 
IFBA

1 4
2010

Construir novo módulo com laboratórios e salas 1 4 2010
Implantar cursos FIC de verão e inverno 1 1 2010
Criar a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do 
Campus

1 4
2010

Construir um centro de interação 1 4 2011
Elaborar o plano de gestão ambiental (PGA) do Campus 1 4 2010
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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 atuais 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)
     3 = oportunidade (ambiente externo)
     4 = ponto fortee (ambiente interno)
(3) Objetivos: 1 - Ensino; 2 - Pesquisa; 3 - Extensão e 4 - Gestão
(4) Prazo para o alcance da meta: indicar o trimestre do ano em que a meta 
deverá ser alcançado
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Anexo C - Horizonte Temporal - Longo Prazo – 2012-2013

Horizonte Temporal - Longo Prazo – 2012-2013

Unidade de Ensino:

Departamento/Coordenação:

Metas (1)
Prioridade 

(2)
Objetivos 

(3)

Prazo para 
Execução e/ou 
Alcance Meta 

(4)
Trimestre

Construção de salas para laboratórios de Matemática, Inglês e 
Ciências Humanas

4 4 I - 2012

Montagem e aquisição de materiais e equipamentos para os 
laboratórios de Matemática, Inglês e Ciências Humanas.

4 4 II- 2012

Participação dos docentes efetivos lotados na COEM em 15 
(quinze) eventos científicos

3 2 II- 2012

Capacitação de professores lotados na COEM: 2 a nível de 
Mestrado e 2 Doutorados

1 2 III- 2012

Aquisição de Acervo Bibliográfico 1 1 1

Aquisição de bases de dados relacionadas as áreas oferecidas pelo 
o Campus

1 1 2

Ampliação do espaço físico da Biblioteca 1 4 3
Participação  em cursos, seminários, congressos etc 1 4 2
Aquisição de equipamentos: computadores, mesas, cadeiras etc 1 2 3
Divulgação e publicidade do curso de pós-graduação stricto sensu, 
nível mestrado, projetado na grande área de engenharia elétrica

2 4 1º de 2012

Aquisição de bibliografia especializada para servir de base ao 
andamento dos estudos no curso de pós-graduação Stricto Sensu, 
nível mestrado, divulgado na grande área de engenharia elétrica

1 1, 2 e 4 1º de 2012

Início das atividades acadêmicas do curso de pós-graduação Stricto 
Sensu, nível mestrado, divulgado na grande área de engenharia 
elétrica

1 1 e 2 1º de 2012

Provimento de bolsas de estudo para os 5 alunos mais bem 
qualificados no processo de seleção para o curso de pós-graduação 
Stricto Sensu, nível mestrado, iniciado na grande área de 
engenharia elétrica

1 1 e 2 1º de 2012

Provimento de auxílio bancada para o fomento de protótipos 
condizentes às teses de mestrado dos alunos no curso de pós-
graduação Stricto Sensu, nível mestrado, iniciado na grande área de 
engenharia elétrica

2 1 e 2 1º de 2013

Custeio do translado e da hospedagem para os docentes 
convidados de outras renomadas instituições de ensino superior 
para compor a banca examinadora de teses de mestrado a serem 
defendidas pelos proponentes alunos do curso de pós-graduação 
Stricto Sensu, nível mestrado, iniciado na grande área de 
engenharia elétrica.

1 4 4º de 2013

Elevar o quadro de docentes doutores lotados na COEEL, através da 
capacitação de docentes mestres que integrem seu quadro efetivo 
e estejam conduzindo atividades em sala de aula a, pelo menos, 2 
anos.

1 2 e 4 1º de 2012
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Horizonte Temporal - Longo Prazo – 2012-2013

Unidade de Ensino:

Departamento/Coordenação:

Metas (1)
Prioridade 

(2)
Objetivos 

(3)

Prazo para 
Execução e/ou 
Alcance Meta 

(4)
Trimestre

Aquisição dos equipamentos, instrumentos e mobiliário, dentre 
outros, para equipar o projetado laboratório de pesquisa aplicada 
na área multidisciplinar da telemática, para prover suporte aos 
cursos de graduação e pós-graduação na grande área de 
engenharia elétrica e, quiçá, ao previsto curso de bacharelado em 
sistemas de informação.

2 1, 2 e 4 1º de 2012

Aquisição de uma unidade de instrumento eletrônico tipo 
analisador de espectro, com capacidade de medição até a 
frequência de quarenta giga-hertz (40GHz), ou um pouco a mais, 
análise de largura de banda de dez mega-hertz (10MHz), servindo 
para aplicações celular tipo: 1xEV-DO, cdma2000,GSM with EDGE, 
TD-SCDMA, W-CDMA, TD-SCDMA com HSDPA/HSUPA/8PSK e W-
CDMA with HSDPA/HSUPA, para equipar o projetado laboratório de 
pesquisa aplicada na área multidisciplinar da telemática, para 
prover suporte aos cursos de graduação e pós-graduação na grande 
área de engenharia elétrica e, quiçá, ao previsto curso de 
bacharelado em sistemas de informação.

2 1, 2 e 3 1º de 2012

Aquisição de uma unidade de instrumento eletrônico tipo 
analisador de redes de micro-ondas, com capacidade de medição 
até a frequência de quarenta giga-hertz (40GHz), ou um pouco a 
mais, e frequência mínima na faixa de dezenas de mega-hertz, 
range dinâmico superior a cem decibel (100dB), servindo para 
aplicações com amplificadores, misturadores, conversores e 
antenas, afora medições sobre materiais e levantamento de 
parâmetros espalhamento (s), para equipar o projetado laboratório 
de pesquisa aplicada na área multidisciplinar da telemática, para 
prover suporte aos cursos de graduação e pós-graduação na grande 
área de engenharia elétrica e, quiçá, ao previsto curso de 
bacharelado em sistemas de informação.

2 1, 2 e 3 2º de 2012

Aquisição de uma unidade de instrumento eletrônico tipo fonte 
contínua (DC) de bancada, com saída de até vinte volts (20V) no 
mínimo e um ampère (1A), ripple e ruído na faixa de micro-volts e 
micro-ampéres, para equipar o projetado laboratório de pesquisa 
aplicada na área multidisciplinar da telemática, para prover suporte 
aos cursos de graduação e pós-graduação na grande área de 
engenharia elétrica e, quiçá, ao previsto curso de bacharelado em 
sistemas de informação.

2 1, 2 e 3 2º de 2012

Aquisição de uma unidade de instrumento eletrônico tipo 
analisador de parâmetros de dispositivos semicondutores, 
internamente contando com monitor e fonte de excitação para 
testes, com capacidades de medições com resolução mínima de dez 
femto-ampères (10fT) e duzentos nano-volts (200nV), para prover 
suporte aos cursos de graduação e pós-graduação na grande área 
de engenharia elétrica e, quiçá, ao previsto curso de bacharelado 
em sistemas de informação.

1 1, 2 e 3 3º de 2012
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Horizonte Temporal - Longo Prazo – 2012-2013

Unidade de Ensino:

Departamento/Coordenação:

Metas (1)
Prioridade 

(2)
Objetivos 

(3)

Prazo para 
Execução e/ou 
Alcance Meta 

(4)
Trimestre

Aquisição de uma unidade de instrumento eletrônico tipo gerador e 
analisador integrado de vídeo, áudio e protocolo para HDMI 1.3, a e 
b inclusos, para prover suporte aos cursos de graduação e pós-
graduação na grande área de engenharia elétrica e, quiçá, ao 
previsto curso de bacharelado em sistemas de informação.

2 1, 2 e 3 3º de 2012

Contratação de um (1) profissional de nível técnico em eletrônica 
ou telecomunicações para a operação e manutenção do projetado 
laboratório de pesquisa aplicada na área multidisciplinar da 
telemática, para prover suporte aos cursos de graduação e pós-
graduação na grande área de engenharia elétrica e, quiçá, ao 
previsto curso de bacharelado em sistemas de informação.

3 4 4º de 2012

Início das atividades no projetado laboratório de pesquisa aplicada 
na área multidisciplinar da telemática, para prover suporte aos 
cursos de graduação e pós-graduação na grande área de 
engenharia elétrica e, quiçá, ao previsto curso de bacharelado em 
sistemas de informação.

2 1 e 2 4º de 2012

Conclusão do projeto de implantação de um laboratório de 
pesquisa em eletrotécnica aplicada, para prover suporte aos cursos 
de graduação e pós-graduação na grande área de engenharia 
elétrica.

2 1, 2 e 4 1º de 2013

Aquisição dos equipamentos, instrumentos e mobiliário, dentre 
outros, para equipar o projetado laboratório de pesquisa em 
eletrotécnica aplicada, para prover suporte aos cursos de 
graduação e pós-graduação na grande área de engenharia elétrica.

2 1, 2 e 4 2º de 2013

Contratação de um (1) profissional de nível técnico em 
eletrotécnica, eletrônica ou eletromecânica para a operação e 
manutenção do projetado laboratório de pesquisa em eletrotécnica 
aplicada, para prover suporte aos cursos de graduação e pós-
graduação na grande área de engenharia elétrica.

3 4 4º de 2013

Início das atividades no projetado laboratório de pesquisa em 
eletrotécnica aplicada, para prover suporte aos cursos de 
graduação e pós-graduação na grande área de engenharia elétrica.

2 1 e 2 4º de 2013

Implantação de mais um curso na área de TI no Campus (2012) com 
entrada em 2013

3 4 2012

Continuação do trabalho do CVT-TI 3 3 2012/2013
II e III Semana de TI do Campus 3 3 2012/2013
Participação em congressos de informática 3 1 2012/2013
Visitas técnicas a empresas da região 3 1 2012/2013
Participação na olimpíada de programação dos cursos de TI do 
instituto

3 3 2012/2013

Implantar o Primeiro curso de Pós-Graduação Strito Sensu do 
Campus de Vitória da Conquista. "Mestrado em Engenharia 
Elétrica"

4 1 e 2 1 de 2013

Apoiar à participação dos Alunos bolsistas (PIBIC e PIBTI) no 
Congresso de Iniciação Cientifica da Instituição - 2012 3 2 3 ou 4 de 2012
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Horizonte Temporal - Longo Prazo – 2012-2013

Unidade de Ensino:

Departamento/Coordenação:

Metas (1)
Prioridade 

(2)
Objetivos 

(3)

Prazo para 
Execução e/ou 
Alcance Meta 

(4)
Trimestre

Apoiar à participação dos Alunos bolsistas (PIBIC e PIBITI) no 
CONNEPI ( Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte 
Nordeste de Educação Tecnológica)-2012.

3 2 4 de 2012

Apoiar à participação dos Alunos bolsistas (PIBIC e PIBTI) no 
Congresso de Iniciação Cientifica da Instituição - 2013

3 2 3 ou 4 de 2013

Apoiar à participação dos Alunos bolsistas no CONNEPI ( Congresso 
de Pesquisa e Inovação da Rede Norte Nordeste de Educação 
Tecnológica)-2013.

3 2 4 de 2013

Apoiar à participação de servidores em congressos científicos 3 1 e 2
1, 2, 3 e 

4/2012 e 2013
Realizar da V Jornada de Astronomia 3 3 1 ou 2 / 2012
Realizar a VI Semana de Ciência e Tecnologia do IFBA - Vitória da 
Conquista 4 3 4 de 2012

Realizar a VI Jornada de Astronomia 4 3 1 ou 2 / 2013
Realizar a VII Semana de Ciência e Tecnologia do IFBA - Vitória da 
Conquista

4 3 4 de 2013

Elaborar projetos de pesquisa e/ou extensão para adquirir recursos 
para IFBA - Vitória da Conquista.

3 e 4 2 e 3 2012 e 2013.

Realizar o Seminário de Iniciação Científica da Instituição no 
Campus de Vitória da Conquista

3 e 4 2 2012

Visitas Técnicas 1 1 e 2 4 de 2013
Oferecimento de ajuda de custo para alimentação e hospedagem 
para viabilizar a participação dos alunos carentes nas viagens 
técnicas

1 1 4 de 2013

Intervenção em uma comunidade local através de Projeto de 
Extensão em ações permanentes de educação e gestão ambiental

1 1, 3 e 4 4 de 2013

Participação de professores da COTAM em Cursos de Atualização / 
Congressos 1 1 e 2 4 de 2013

Programa de Educação Ambiental no Campus de Vitória da 
Conquista

1 1 e 4 4 de 2013

Estruturação do Laboratório de Reuso de Efluentes 1 1, 2 e 3 1 de 2012
Contratação de 4 professores efetivos para o Curso de Licenciatura 
em Química 1 1, 2 e 3 2 de 2012

Contratação de 4 professores efetivos para o Curso de Engenharia 
Ambiental

1 1, 2 e 3 2 de 2012

Adequação do espaço da COTEP/SOE (salas de atendimento que 
respeitem sigilo e mobiliário específico)

1 4

A meta está 
prevista para 
curto prazo, 

mas pode ser 
que ainda não 

tenha sido 
cumprida
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Horizonte Temporal - Longo Prazo – 2012-2013

Unidade de Ensino:

Departamento/Coordenação:

Metas (1)
Prioridade 

(2)
Objetivos 

(3)

Prazo para 
Execução e/ou 
Alcance Meta 

(4)
Trimestre

Ampliação dos recursos Humanos (04 pedagogos + 02 Psicólogos + 
02 Assistentes Sociais + 02 Técnicos Serviço Administrativo)

1 4

A meta está 
prevista para 
médio prazo, 
mas pode ser 
que ainda não 
tenha sido 
cumprida

Realização da Jornada Pedagógica 2012 1 1 1º e 3º / 2012 
Realização da Jornada Pedagógica 2013 1 1 1º e 3º / 2013

Datas comemorativas 2 1 3º e 4º / 2012 
e 2013

Fortalecer Projeto Cinema às Avessas – Diversidade na escola 1 1 e 3

Orientação Profissional 1 1
2º e 3º / 2012 

e 2013

Diagnóstico de Dificuldades de Aprendizagem e em Saúde Mental 1 1 Todos
Atualização  e Confecção impressa do Manual do Aluno do IFBA 1 1 1º de cada ano
Articulação e parceria com os diversos órgãos públicos e privados 
do Município

1 1

Elaboração/continuidade de Projetos na área de Assistência Social, 
Psicologia e Educação

1 1 e 3

Encontro das COTEPs do IFBA 1 1 1 por ano

Realização dos encontros de pais e mestres 1 1 Pelo menos 1 
por trimestre

Participação em Congressos, seminários, Simpósios etc 1 1
1 por ano por 
membro da 

equipe

Realização e orientação de atividades com os discentes 1 1
Continuidade e ampliação dos Programas de Assistência Estudantil 1 1
Conselhos de Classe 1 1
Realização de reuniões de planejamento com os professores 1 1

Continuidade convênio de Estágio com outras IES que ofereçam 
curso de Psicologia

1 1

Construção/ adaptação de espaço para implementação de um 
serviço de Psicologia potencialmente aberto à comunidade externa

1 1 e 3

A meta está 
prevista para 
médio prazo, 
mas pode ser 
que ainda não 

tenha sido 
cumprida

Continuidade e ampliação do Programa de Incentivo à 
Aprendizagem - PINA

1 1
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Horizonte Temporal - Longo Prazo – 2012-2013

Unidade de Ensino:

Departamento/Coordenação:

Metas (1)
Prioridade 

(2)
Objetivos 

(3)

Prazo para 
Execução e/ou 
Alcance Meta 

(4)
Trimestre

Continuidade e fortalecimento do Núcleo de Inclusão NAPNE 1 1
Acompanhamento de alunos com dificuldade de 
aprendizagem/repetentes

1 1

Acompanhar as práticas curriculares relacionadas à implementação 
das diretrizes da Lei 11.645 / 2008 1 1
Encontro dos Assistentes Sociais IFBA 1 1 1 por ano

Aquisição material técnico da área de Pedagogia/Psicologia da 
Educação e serviço social (livros e DVDs)

1 1 1º de cada ano

Implantação/Continuidade do Programa de Monitoria 1 1
Implementar uma política de assistência ao corpo estudantil, 
baseada em equidade e justiça, incluindo ações nos âmbito social, 
acadêmico e cultural.

1 1

Possibilitar e facilitar a integração física entre os bolsistas do PAE e 
PROEJA intra e inter-Campi

1 1 e 3 1 por ano

Promover a realização de foros sobre políticas afirmativas e 
igualdade racial

1 1 e 3 Bianual

Construir e implementar política de acesso de alunos de escolas 
públicas e grupos sociais historicamente excluídos da sociedade no 
IFBAHIA

1 1 e 3

Fomentar a realização de atividades culturais, artísticas, esportivas 
e de lazer.

1 1 e 3 1 por ano

Estabelecer uma política de desenvolvimento de pessoas que 
considere a essencialidade dos servidores para o cumprimento das 
atividades-fim da Instituição

1 4 1 por ano

Implementar uma política de democratização das informações 
Institucionais

1 4

Promover debates/discussões no IFBAHIA sobre política de 
Assistência Estudantil

1 1

Elaborar e implementar Projeto acompanhamento dos bolsistas 1 1
1º / 2010 e 1º 

/2011
Elaborar plano de acompanhamento psicossocial dos discentes do 
IFBAHIA 1 1 1º e 3º

Buscar estratégias de enfrentamento da evasão escolar 1 1
Promover atividades sócio-educativas e preventivas que possam 
contribuir para a formação pessoal, profissional, ética e política da 
comunidade estudantil.

1 1 1 por ano

Buscar estratégias, junto aos demais setores institucionais, de 
assegurar aos estudantes com necessidades educativas especiais as 
condições básicas para o desenvolvimento acadêmico

1 1

Criar estratégias de aproximação entre família e comunidade 
buscando o desenvolvimento integral dos nossos estudantes.

1

Implantação de curso modalidade subsequente: Edificações 3 1 1º/2012



                                                                                                                                                    PDI IFBA/ 2009-2013

IFBA – Campus de Vitória da Conquista _Plano de Desenvolvimento Institucional 79

Horizonte Temporal - Longo Prazo – 2012-2013

Unidade de Ensino:

Departamento/Coordenação:

Metas (1)
Prioridade 

(2)
Objetivos 

(3)

Prazo para 
Execução e/ou 
Alcance Meta 

(4)
Trimestre

Implantação de curso modalidade integrada: Segurança do 
Trabalho

3 1 1º/2012

Implantação de curso modalidade subsequente: Alimentos 3 1 1º/2013
Implantação de curso modalidade integrada: Edificações 3 1 1º/2012
Implantação de curso modalidade integrada: Alimentos 3 1 1º/2013
Realizar viagem técnica 3 2 2
Adquirir materiais e equipamentos didáticos próprios para o ensino 
PROEJA

1 1 1

Adquirir softwares educativos para o publico PROEJA 1 1 1
Adquirir laboratório de informática com computadores destinados 
as disciplinas de linguagens de programação para o PROEJA

3 1 1

Adquirir 50 volumes bibliográficos destinados ao publico PROEJA 1 1 1
Realizar reforma e adequação dos ambientes administrativos 1 4 2
Cobertura de uma passarela da portaria até a entrada do bloco V 2 4 1
Ampliação do laboratório de Redes de Computadores (2012) 
(módulo novo)

1 3 1o

Ampliação do laboratório de Manutenção de Computadores (2012) 
(módulo novo) 1 3 1o

Aquisição de um torno programável para o laboratório de 
Eletromecânica (2013)

3 3 1o

Implantar o Campus II do IFBA – Conquista 1 4 2012

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 atuais 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)
     3 = oportunidade (ambiente externo)
     4 = ponto forte (ambiente interno)
(3) Objetivos: 1 - Ensino; 2 - Pesquisa; 3 - Extensão e 4 - Gestão
(4) Prazo para o alcance da meta: indicar o trimestre do ano em que a meta deverá ser alcançada



 


