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PROGRAMA AVANÇA IFBA

APRESENTAÇÃO

Um programa que assegure o desenvolvimento do Instituto Federal da Bahia 

(IFBA). Foi com este objetivo que a Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional 

(PRODIN) idealizou o “Programa Avança IFBA”. O programa reúne projetos e ações 

que se comunicam para contribuir com a transformação do IFBA em uma instituição 

de ampla referência e de qualidade de ensino no país, estimulando o desenvolvimento 

das suas unidades e ampliando a sua atuação na pesquisa,   extensão, pós-graduação 

e inovação tecnológica. 

JUSTIFICATIVA

Considerando a competência da PRODIN no que se refere à proposição de 

políticas e projetos institucionais em prol do desenvolvimento do Instituto Federal da 

Bahia, bem como a sua atuação no planejamento estratégico do Instituto Federal da 

Bahia, com vistas a subsidiar a definição das prioridades de desenvolvimento das 

unidades, o Programa Avança IFBA se apresenta como um instrumento vinculador 

das iniciativas de desenvolvimento na instituição.

Desde  2008, ano em que o  governo sancionou a Lei nº 11.892, criando os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), o IFBA vem se consolidando como 

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

Graduação), impulsionado pelas políticas internas de democratização e investimento 

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

de expansão do Ensino Profissional Técnico e Tecnológico e do Ensino Superior, 

ampliando a atuação do Instituto de 05 (cinco) para 22 (vinte e dois) campi no Estado 

da Bahia.

Atualmente, possui mais de 36 mil estudantes (presenciais e a distância), 300 

cursos presenciais (cerca de 90 cursos distintos, sendo 07 cursos de pós-graduação, 

27 cursos superiores, 36 cursos técnicos e 03 cursos técnicos EJA), 17 cursos a 

distância (sendo 01 pós-graduação, 06 cursos superiores e 06 cursos técnicos), cerca 

de 1.700 professores (aproximadamente 1.500 efetivos e 200 substitutos) e mais de 

1.000 técnicos administrativos. 

 O IFBA conta com 30 unidades, contabilizando os centros de referências e 1 

campus avançado, está presente em 113 cidades da Bahia, o que corresponde a 

27% dos municípios baianos, atuando em 26 (vinte e seis) do total de 27 territórios 

de identidade do estado, atendendo indiretamente a todos os municípios do Estado 

da Bahia, se considerarmos que cada unidade atua como centro convergente e 

de expansão de ações nas áreas de educação, capacitação, empreendedorismo, 
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pesquisa, inovação e desenvolvimento de tecnologias. Assim, o IFBA atua em todas 

as regiões da Bahia, fortalecendo o sentimento de pertencimento das comunidades 

em que atua, contribuindo para o desenvolvimento social, ambiental, tecnológico e 

econômico do estado.

                              Figura 1: Atuação do IFBA na Bahia

                                 Fonte: site oficial do IFBA

A multicampia é uma resposta à necessidade de interiorização da educação 

pública, gratuita e de qualidade como instrumento essencial para o desenvolvimento 

regional. Instalada em mais cidades, a instituição aproxima a população da cultura 

acadêmica, democratiza o conhecimento e distribui recursos materiais e humanos 

em maiores áreas de abrangência. Contudo, este modelo traz para nós o desafio de 

pensar estratégias que sejam capazes de promover o desenvolvimento das unidades, 

diminuindo as disparidades institucionais no âmbito da pesquisa, ensino e extensão.

O Decreto Nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta da Lei nº 

8.958, de 20 de dezembro de 1994, que trata das relações entre as instituições 

federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de 

apoio, define o desenvolvimento institucional: 

“programas, projetos, atividades e operações especiais, inclusive 

de natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem à 
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melhoria mensurável das condições das IFES e demais ICTs, para o 

cumprimento eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrita no 

Plano de Desenvolvimento Institucional.” (BRASIL, 2010).

Neste sentido, este programa se justifica pela necessidade de apresentar ações e 

projetos voltados ao aperfeiçoamento de práticas de gestão estratégica, governança, 

ampliação da atuação das unidades nos eixos o ensino, pesquisa e extensão.

METODOLOGIA

O “Programa Avança IFBA” visa envolver reitoria, todos os campi e 

demais unidades que compõe o Instituto. Coordenado pela PRODIN, as 

iniciativas (projetos e ações) que comporão o programa serão agrupadas 

em três eixos: Aprendizagem, Governança e Crescimento. Sendo que: 

 

Iniciativas de Aprendizagem: serão aquelas que contribuam para o desenvolvimento 

dos servidores, em especial os gestores responsáveis diretamente pela 

elaboração e execução dos planos estratégicos, táticos e operacionais do IFBA. 

 

Iniciativas de Governança: serão aquelas que contribuam para o desenvolvimento 

dos processos relacionados a tomada de decisão dos gestores do IFBA. 

 

Iniciativas de Crescimento: serão aquelas que contribuam de forma direta para 

ampliação da atuação do IFBA no ensino, pesquisa e extensão.

Para o acompanhamento, o programa contará com avaliações anuais e indicadores 

específicos para os três eixos de atuação bem como para as iniciativas que o 

comporão. Desta forma, será possível avaliar o progresso e o sucesso do Avança 

IFBA.

Não será estabelecido uma vigência para o programa. No entanto, anualmente, 

durante o processo de avaliação e diante dos resultados alcançados se verificará a 

pertinência da continuidade do “Avança IFBA”, a inclusão de novas iniciativas e a 

necessidade de alteração dos eixos de atuação.

INICIATIVAS: PROJETOS E AÇÕES

O programa contará com 07 (sete) iniciativas: 02 no eixo de aprendizagem, 04 no 

eixo de governança e 01 no eixo de crescimento. A seguir são descritos sinteticamente 

cada iniciativa.

  APRENDIZAGEM: 

1. CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES DE PLANEJAMENTO
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Descrição: A iniciativa visa o desenvolvimento dos coordenadores de 

planejamento do IFBA na área de gestão por meio de uma trilha de aprendizagem 

sob coordenação do Departamento de Políticas e Gestão Estratégica (DEPGE).

Quando: A iniciativa terá início no segundo semestre de 2022 com a capacitação 

da própria equipe do Departamento de Políticas e Gestão Estratégica. O 

envolvimento dos coordenadores de planejamento ocorrerá ao longo do ano 

de 2023.

Recurso: Não há uma estimativa para o gasto anual do desenvolvimento do 

projeto. No entanto, não há previsão de despesas para o ano de 2022, visto 

que a capacitação da equipe do DEPGE se dará por meio de cursos gratuitos 

oferecidos pela Escola Virtual do Governo (EV.G) e pesquisas para identificação 

de órgãos que podem ser adotados como benchmarking devido suas boas 

práticas de gestão.

Coordenador: Departamento de Políticas e Gestão Estratégica (DEPGE).

Alvo: Capacitar até o fim de 2023 todos os coordenadores de planejamento do 

IFBA com, ao menos, um curso para o desenvolvimento de suas práticas de 

gestão, em especial a construção e acompanhamento, a nível local, do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

2. SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO

Descrição: Seminário para trocas de experiências, discussão, incentivo e 

atualização das boas práticas de gestão. Poderão participar do seminário 

todos os servidores do IFBA mas o principal público alvo são os gestores 

do Instituto, a saber: todos que possuem Cargos de Direção (CD) e Função 

Gratificada (FG), bem como os servidores que tenham a intenção de assumir 

cargos de confiança. 

Quando: O seminário ocorrerá semestralmente com início no segundo 

semestre de 2022.

Recurso: Serão necessários recursos para diárias e passagens dos gestores 

e eventuais palestrantes convidados, bem como recursos da rubrica de 

funcionamento destinadas as despesas de materiais para a realização dos 

seminários.

Coordenador: Gabinete da pró-reitora da PRODIN

Alvo: Realizar 02 (dois) seminários por ano, com a participação de, ao menos, 

60% de todos os gestores do IFBA com Cargo de Direção e Função Gratificada.

  GOVERNANÇA:

1. PLANEJAR PARA DESENVOLVER

Descrição: Projeto idealizado com o intuito de viabilizar que as unidades do 
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IFBA construam planos de curta duração para melhoria de seus indicadores 

institucionais.  

Quando: Projeto tem início no primeiro semestre de 2022 com o processo 

de preparação. No segundo semestre de 2022 estão previstas as etapas 

de diagnóstico e planejamento das unidades do IFBA e no ano de 2023 a 

execução do plano.

Recurso: São necessários recursos de diárias e passagens para equipe da 

PRODIN envolvida com o projeto.

Coordenador: Departamento de Políticas e Gestão Estratégica (DEPGE).

Alvo: Elaborar planos de desenvolvimento de 07 unidades do IFBA; Melhorar 

os indicadores institucionais de 07 unidades do IFBA.

2. INDICA IFBA

Descrição: o objetivo do projeto é identificar e aperfeiçoar os mecanismos de 

levantamento e produção de dados já utilizados no IFBA, além de extrair dados 

educacionais de plataformas externas à instituição. A partir disso, pretende-se 

viabilizar a criação de um banco de dados e, então, apresentar um conjunto 

de indicadores educacionais, para que a avaliação dos mesmos possa auxiliar 

na implantação de políticas educacionais necessárias ao desenvolvimento 

da oferta da Educação Profissional Tecnológica no âmbito institucional. Esse 

banco de dados iniciará a Unidade de Dados e Pesquisas Estatísticas do IFBA.

Quando: O projeto teve início no segundo semestre de 2021 e iniciará nova 

etapa expandindo o banco de dados das áreas estratégicas como pesquisa, 

extensão e gestão. 

Recurso: O projeto é financiado por meio de bolsas para composição da 

equipe que identifica os indicadores por área, cria o banco de dados unificado, 

atualiza os resultados e faz a publicação. 

Coordenador:  Coordenação de Avaliação e Sistematização das Informações

Alvo: Criar um painel de dados e indicadores do IFBA para as áreas de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão.

3. COORDENAÇÃO DO TRANSFORMAGOV NO IFBA

Descrição: visa acompanhar a execução das 26 metas estabelecidas para 

o IFBA pelo programa TransformaGov1. As metas propostas buscam a 

transformação institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia, englobando ações nas áreas de Governança e gestão 

estratégica, Processos, Arranjos institucionais e estruturas organizacionais, 

1  O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado (TransformaGov) foi instituido pelo decreto 
10.382/2020, objetiva avaliar e modernizar a gestão estratégica dos órgãos integrantes da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional. De iniciativa do Ministério da Economia, o programa espera otimizar 
a implementação de suas políticas públicas, conferir mais eficiência ao gasto público e entregar mais valor à 
sociedade.
Fonte: https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/transformagov/programa

http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.382-de-28-de-maio-de-2020-259144093
http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.382-de-28-de-maio-de-2020-259144093
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Infraestrutura e logística e Gestão de Pessoas.

Quando: O acompanhamento iniciou no primeiro trimestre de 2022.  O 

prazo para cumprimentos das metas é dezembro de 2022, podendo haver 

repactuação de prazos.

Recurso: Não há necessidade de recursos para execução da ação

Coordenador: Gabinete da pró-reitora da PRODIN.  

Alvo: Executar a contento, 80% das metas estabelecidas para o IFBA pelo 

programa TransformaGov.

4. MAPEAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS

Descrição: Iniciativa da PRODIN que visa identificar as políticas, programas, 

projetos e ações estratégicas desenvolvidas pelas unidades estratégicos da 

reitoria (pró-reitorias, diretorias sistêmicas e gabinete da reitora), bem como 

a relação com os eixos estratégicos do atual Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFBA. A ação também visa avaliar a possibilidade da PRODIN 

se articular com as unidades estratégicas da reitoria para potencializar e 

otimizar os resultados a serem alcançados.

Quando: Ação com início no primeiro semestre de 2022 visa ser concluída no 

segundo semestre do mesmo ano.

Recurso: Não há necessidade de recursos para a execução da ação.

Coordenador: Gabinete da pró-reitora da PRODIN.

Alvo: Criar um painel com as políticas, programas, projetos e ações 

estratégicas conduzidas pelas unidades estratégicas da reitoria em que seja 

possível identificar facilmente a relação com os eixos estratégicos do PDI e 

os respectivos alcances. Ademais, o mapa buscará facilitar a emissão dos 

relatórios institucionais direcionados para a comunidade do IFBA e para os 

órgãos de controle externos ao Instituto.

     CRESCIMENTO:

1. ESTUDO SOCIOECONÔMICO PARA IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS NOS 
CRs

Descrição: Trata de uma ação da PRODIN para aumentar os impactos 

benéficos para a comunidade e o alcance dos cursos implantados nos 

Centros de Referência do IFBA. Ação busca subsidiar a partir de estudos 

socioeconômicos a implantação de 06 Centros de Referências e assessorá-

los quanto a elaboração de seus planos de desenvolvimento. 

Quando: O estudo foi realizado no segundo semestre de 2022 e os projetos de 

implantação foram enviados ao CONSUP para apreciação. Após a aprovação 
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a implantação está prevista para o segundo semestre de 2022. 

Recurso: Não há necessidade de recursos para execução da ação.

Coordenador: Gabinete da pró-reitora da PRODIN e Gabinete da Reitoria.

Alvo: Identificar os cursos que trarão reais e maiores benefícios à 

comunidade onde os CRs estão instalados. Assessoramento quanto ações de 

desenvolvimento do CRs.

           CRONOGRAMA 2022-2023

  

Iniciativas
Trimestres de 2022 Trimestres de 2023
I II III IV I II III IV

Capacitação dos coordenadores de planejamento x x x x x x
Seminários de boas práticas de gestão x x x x
Planejar para desenvolver x x x x x x x
Indica IFBA x x x x
Coordenação do TransformaGov no IFBA x x x x x x x x
Mapeamento das ações estratégicas x x x
Estudo socioeconômico para implantação dos cur-
sos nos CTRs x x

Nº de iniciativas por trimestre 02 04 07 07 03 03 04 04
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