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Ontem chovi 
Era chumbo 

A nuvem que me matava 
Chovi mágoa 

Contrita 
Ebó despachado na praça 

Na encruza do tempo perdido 
Chovi no pântano dos afogados 

Mangue de dor 
Sem flor que nasça 

Chovi o amor guardado 
Tudo é morte 

Tudo é renovação 
Só por chover 

Amor 
Vivo 

 
Cidinha da Silva 
Poema “Chuva” 

fogo, clareia 
estala pedra pelo chão 
instala e fica no peito 

para me aprumar 
ei, fogueira 

do lado esquerdo a bombear 
faz da mágoa cinzeiro 

pra poder continuar a queimar 
a queimar 

 
Liz Novais 

Poema “Canto Clareia” 

Eu pensava que em nossa aldeia terminava o mundo: na estação, todos os trens chegam numa plataforma e 
partem de outra. O nosso rio corre pra no ́s, e uma correnteza contrária o leva de volta. Até o sol se levanta 
num ponto do horizonte e desaparece no outro. O começo e o fim do mundo. E, com o sol, todas as sombras 
são mais nítidas. Elas amanhecem em mim. E amanhece tambe ́m, junto com elas, a minha aldeia. Uma 
aldeia que não figura em nenhum mapa, uma aldeia que desnorteia a bússola mais precisa do viajante mais 
organizado. E que deixa o atrapalhado aventureiro sem nem saber por onde começar. É que ela fica num 
lugar tão distante, mas tão distante, que lá só se chega através da memória. E mesmo eu, cada vez que 
lembro, esqueço-a e imagino outra. Outra aldeia. Mas ainda a mesma. 

Fala da personagem Bella na peça “Sobre a Aldeia”, de Hayaldo Copque



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
 Conselho Superior — CONSUP 

RESOLUÇÃO Nº XX, DE XX DE XXXX DE 2021 

A PRESIDENTA DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA — CONSUP/IFBA, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais e, considerando o que foi deliberado 
na X Reunião Ordinária do CONSUP, realizada em X de XX de 2021, RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar a Plano Decenal de Arte e Cultura do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) para o interstício 2022–2031, 
homologada pela Resolução no XX, de XX/2021. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

Prof.ª Dr.ª Luzia Matos Mota 
Presidenta do CONSUP
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DIRETRIZ 1: ASSEGURAR O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA 
POLÍTICA E DO PLANO DECENAL DE ARTE E CULTURA 
DO IFBA DE FORMA INSTITUCIONALIZADA, 
DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA. 

OBJETIVO 1: IMPLEMENTAR AS ESTRUTURAS DE FINANCIAMENTO E 
GESTÃO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DECENAL DE ARTE 
E CULTURA DO IFBA. 

 Garantir dotação orçamentária para as áreas de Arte e Cultura 
e implantação dos Núcleos de Arte e Cultura (NACs) em 100% 
dos campi do IFBA, em até 01 ano, após aprovação da Política 
de Arte e Cultura. 

Ação 01: Destinar 01% (um por cento) dos recursos do IFBA à gestão 
das áreas de Arte e Cultura e implementação do Plano de Arte 
e Cultura do IFBA. 

1.1 — Alocar ao menos 40% dos recursos destinados à gestão 
das áreas de Arte e Cultura para implementação e 
funcionamento dos NACs por meio da descentralização dos 
recursos. 

1.2 — Assegurar que os NACs gerenciem os recursos a eles 
destinados, tendo as despesas ordenadas pelos campi. 

1.3 — Assegurar a distribuição de recursos destinados à 
gestão das áreas de Arte e Cultura e implementação deste 
plano no que se refere a custeio, bolsas e capital. 

1.4 — Os valores não empenhados pelos campi deverão ser 
devolvidos à Reitoria para que sejam realocados em 
atendimento às demandas vinculadas ao Plano Decenal de 
Arte e Cultura. 

Ação 02: Institucionalizar, por meio de ato normativo específico, a 
criação, funcionamento e sustentabilidade dos NACs no prazo 
de até 01 ano, após aprovação do Plano de Arte e Cultura, 
cabendo aos campi a obrigação de estabelecer espaço físico 
específico e infraestrutura para equipar a sala, bem como 
recursos próprios complementares ao Edital da PROEX, 
assegurando a sustentabilidade das atividades dos Núcleos. 

Ação 03: Promover capacitação dos membros dos NACs para atuação 
nos eixos de Fomento, Difusão e Memória em até 01 ano, após 
a sua implementação. 

Ação 04: Garantir, no prazo máximo de 04 anos, que, ao menos, 70% 
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dos NACs estejam em pleno desenvolvimento nos campi. 

Ação 05: Alterar a Denominação da Pró Reitoria de Extensão para  Pró 
Reitoria de Extensão e Cultura quando do Congresso 
Regimental; 

Ação 06: Assegurar, no Congresso Regimental, a criação da Diretoria de 
Arte e Cultura, na Pró Reitoria de Extensão; 

Ação 07: Instituir, por meio de portaria, em 180 dias após a aprovação 
do Plano de Arte e Cultura do IFBA, a formação do Conselho 
Gestor da Política Cultural do IFBA para acompanhamento e 
monitoramento das suas ações, com mandato de 02 anos e 
com possibilidade de recondução por mais 01 ano, devendo ser 
composto pelos seguintes membros e seus respectivos 
suplentes: 01 representante da Diretoria de Arte e Cultura que 
presidirá o conselho; 01 representante da PROEN; 01 
representante da PROAP; 01 representante da PROEX; 01 
representante da PRPGI; 01 representante do DPAAE; 01 
representante da DGTI; 01 representante da DGP/DEQUAV; 
01 representante da DGCOM; 01 representante de cada 
campus, preferencialmente, o(a) coordenador(a) do Núcleo de 
Arte e Cultura; 05 representantes da comunidade externa e 05 
representantes estudantis, sendo cada um(a) de distintas 
regiões geográficas da Bahia. 

Ação 08: Elaborar, sistematizar, publicizar e atualizar projetos para 
captação de recursos internos e externos para subsidiar as 
ações de Fomento, Produção, Difusão e Memória do Plano de 
Cultura do IFBA.  

Ação 09: Captar recursos internos e externos para subsídio às ações de 
Fomento, Produção, Difusão e Memória do Plano de Arte e 
Cultura do IFBA, por meio da prospecção de editais, realização 
de campanhas de arrecadação de fundos via financiamento 
coletivo, projetos em articulação com instituições culturais e 
emendas parlamentares, tendo, no mínimo, um projeto em 
tramitação ou ação de captação concluída em cada campus, 
em até 04 anos.  

Ação 10: Atribuir aos setores de gestão da administração, do ensino, da 
pesquisa e da extensão a função de planejar metas para oferta 
e suporte das ações de Arte e Cultura presentes do Plano de 
Arte e Cultura do IFBA, em diálogo com a instância de gestão 
do Plano.  

Ação 11: Avaliar as ações de planejamento, oferta e suporte das ações 
de Arte e Cultura presentes do Plano de Cultura do IFBA pelo 
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Conselho Gestor de Arte e Cultura.  

OBJETIVO 2: GARANTIR, NO QUE SE REFERE À ARTE E À CULTURA, 
EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS 
CURRICULARES EDUCACIONAIS BRASILEIROS, OS 
PROCESSOS DE APRECIAÇÃO, REFLEXÃO E PRODUÇÃO 
ARTÍSTICA E CULTURAL, SEJA EM ATIVIDADES DE 
ENSINO, PESQUISA OU DE EXTENSÃO. 

 Garantir ações sistemáticas de Arte e Cultura em todas as Pró-
reitorias do IFBA (Ensino, Pesquisa, Extensão, Administração 
e Planejamento, Desenvolvimento Institucional e 
Infraestrutura) e nos campi, em até 10 anos. 

Ação 01: Incluir no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFBA 
ações de Arte e Cultura em todas as Pró-reitorias, até 2025. 

Ação 02: Assegurar, nos Editais das Pró-reitorias do IFBA (Ensino; 
Pesquisa e Extensão), Diretorias Sistêmicas e dos campi, 
linhas específicas e/ou vagas para projetos nas áreas de Arte 
e Cultura. 

Ação 03: Realizar, bianualmente, um evento de Arte e Cultura nos 
campi, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, com 
finalidade expositiva do trabalho realizado pelos NACs ao longo 
do período.  

Ação 04: Criar edital permanente de eventos para as áreas de Arte e 
Cultura até 2023. Os recursos, que não forem alocados para os 
campi, por meio do edital dos NACs, deverão ser destinados a 
um novo edital de eventos, voltado para atividades de Arte e 
Cultura dos próprios campi ou dos NACs.  

Ação 05: Realizar um encontro bienal de cunho científico nas áreas de 
Arte e Cultura do IFBA, sediado em diferentes campi, para 
exposição de trabalhos acadêmicos, realização de seminários, 
palestras e mesas redondas, promovidas pelas Pró-reitorias de 
Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Ação 06: Realizar, ao menos, 16 capacitações em diversas 
modalidades, nas áreas de Arte e Cultura, em até 08 anos, para 
todos os campi do IFBA e comunidade externa, por meio de 
ações das Pró-reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão e de 
parcerias institucionais. 

Ação 07: Fomentar e financiar projetos de pesquisa, atendendo as 
especificidades das áreas de conhecimento de Arte e Cultura 
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mediante editais e outros meios pré-existentes na PRPGI. 

Ação 08: Lançar, em até 02 anos, ao menos, 01 edital de incentivo à 
criação e à pesquisa nas áreas de Arte e da Cultura para o 
desenvolvimento e o aprimoramento de materiais, técnicas e 
processos nos campos da Arte e da Cultura por meio de 
recursos próprios do IFBA e/ou parcerias com instituições de 
ensino superior, secretarias de cultura, fundações privadas e 
afins. 

Ação 09: Criar uma revista científica digital de Arte e Cultura do IFBA 
para publicações de artigos científicos de servidoras(es) da 
instituição e convidadas(os), com publicação anual, sendo 
produzida pela Pró-reitoria de Ensino em articulação com as 
Pró-reitorias de Pesquisa e Extensão e a Editora do IFBA 
(Edifiba). 

Ação 10: Otimizar o uso de equipamentos culturais e espaços dos campi 
auditórios, bibliotecas, salas de artes, música e dança, ateliês, 
praças, (anfi)teatros, espaços culturais, ginásios e correlatos  
pela comunidade interna e externa em 05 anos, por meio de 
normatizações de uso de espaço do campus por pessoas ou 
entidades de direito público ou privado, para realização de 
eventos, cursos, palestras, dentre outros, por meio de 
permutas, convênios, parcerias e outras regulamentações de 
transferências de recursos do IFBA, sendo revertido tal recurso 
para editais, projetos e eventos culturais dos campi. 

Ação 11: Criar editais de Extensão pelos campi e/ou Reitoria para 
ocupação e uso de espaços e equipamentos culturais do IFBA 
pela comunidade externa para a realização de atividades 
artístico-culturais. 

Ação 12: Viabilizar, por meio de editais da PRODIN, adequações de 
espaços culturais, tais como bibliotecas, auditórios e outros já 
mencionados anteriormente, para realização de eventos 
artístico-culturais pertinentes à sua finalidade. 

Ação 13: Incentivar, mediante edital da PRODIN, o uso dos espaços 
culturais, como as bibliotecas e outros já mencionados 
anteriormente, para realização de eventos culturais pertinentes 
à sua finalidade, como: cafés literários, saraus, encontros com 
autores e outros. 

Ação 14: Estabelecer, bianualmente, pelo menos uma parceria 
interinstitucional por campus com equipamentos e grupos, 
instituições públicas e privadas e afins para a promoção de 
ações artístico-culturais no município e/ou região. 
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Ação 15: Criar edital de fluxo contínuo para fomento e registro de ações 
e projetos de ensino das áreas de Arte e Cultura nos campi, em 
até 02 anos.  

META 2: Desenvolver ações voltadas para o ensino integrado, 
subsequente e superior nas áreas de Arte e Cultura. 

Ação 01: Garantir, em 100% dos PPCs do Ensino Médio/Integrado, o 
componente curricular Arte. 

Ação 02: Realizar estudo de demanda para criação de cursos técnicos 
integrado, subsequente e superior nas áreas Arte e Cultura em 
até 02 anos.  

Ação 03: Criar, pelo menos, 02 cursos técnicos integrado; 02 
subsequentes e 01 superior nas áreas de Arte e Cultura, de 
acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos para os 
cursos Médio Integrado e Subsequente, com possibilidade de 
verticalização para os cursos Superiores em até 06 anos. 

Ação 04: Ofertar cursos no eixo tecnológico Produção Cultural e Design 
(livres e FIC) em até 03 anos, atendendo a comunidade interna 
e externa dos campi. 

Ação 05: Articular as diretorias/ coordenações de Extensão, 
coordenadores de curso e de estágio na busca por vagas de 
estágio para estudantes de diversos cursos em espaços e 
equipamentos culturais, secretarias e casas de cultura, 
museus, teatros, dentre outros, a fim de ampliar a área de 
atuação dessas(es) profissionais nas áreas de Arte e Cultura 
em até 04 anos.  

Ação 06: Criar Núcleos de Prática Profissional que visem incentivar 
estudantes a desenvolverem habilidades aprendidas nos 
cursos, buscando a resolução de problemas com e para a 
sociedade/ comunidade do entorno dos campi na área de Arte 
e Cultura, em caráter piloto, através de edital, em pelo menos 
02 campi, em até 08 anos. 

Ação 07: Estabelecer convênios com instituições culturais e parcerias 
público-privadas para obtenção de bolsas de intercâmbio a 
serem oferecidas para estudantes desenvolverem projetos nas 
áreas de Arte e Cultura, em outros países, estados e cidades 
baianas, promovendo a educação, a ciência, a arte e a cultura 
no IFBA.  

Ação 08: Realizar acompanhamento/monitoramento e avaliação das 



 

 9 

ações de Arte e Cultura com o objetivo de gerar indicadores e 
dados que permitam mensurar a sua efetividade como política 
de permanência e êxito do IFBA. 

META 3: Aprimorar as condições de funcionamento dos Campi por meio 
de contratações e suporte ao desenvolvimento das carreiras e 
trabalhos de docentes e técnicAS(os) das áreas de arte e 
cultura para o desenvolvimento de atividades em todos os 
níveis de ensino, pesquisa e extensão para implementação 
deste plano em até 10 anos. 

Ação 01: Priorizar alteração da carga horária de docentes da área de 
Artes com Regime de Trabalho 20h para 40h/DE ou 40h com a 
finalidade de desenvolver o Plano de Arte e Cultura do IFBA 
com justificativa emitida pelo Conselho Gestor da Política 
Cultural do IFBA. 

Ação 02: Realizar estudo de demanda, em até 01 ano, de servidoras(es) 
técnico-administrativas(os) com formação nas áreas de Arte e 
Cultura (técnica(o) de laboratório de música, técnica(o) de 
laboratório de imagem e som, técnica(o) de laboratório de 
teatro etc.) para assistência ao desenvolvimento de ações 
artístico-culturais. 

Ação 03: Garantir contratação de, ao menos, 01 técnico-
administrativa(o) efetivo, com formação na(s) área(s) de Arte 
e/ou Cultura para assistência ao desenvolvimento de ações 
artístico-culturais, em campi que possuam, ao menos, 01 
projeto de Arte ou Cultura de longo prazo já avaliado, em até 
três anos 

Ação 04: Realizar concurso para professoras(es) de Artes (Música, 
Dança, Teatro, Artes Visuais, etc.) 40h/DE e técnico-
administrativas(os) com formação nas áreas de Arte e Cultura 
para assistência ao desenvolvimento de ações artístico-
culturais, em até 10 anos.  

Ação 05: Garantir o acesso regular às(aos) estudantes do Ensino Médio 
Integrado a, pelo menos, duas linguagens artísticas (Artes 
Visuais, Dança, Música ou Teatro) como componentes 
curriculares ministrados por docentes especialistas em cada 
formação. 
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DIRETRIZ 2: CRIAR, QUALIFICAR, MANTER E LEGITIMAR 
INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO, DIFUSÃO E MEMÓRIA 
DE AÇÕES DE ARTE E CULTURA NOS CAMPI DO IFBA. 

OBJETIVO 1: GARANTIR DIFUSÃO E ACESSO À DIVERSIDADE DE 
PRODUÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS ARTÍSTICOS E 
CULTURAIS DO IFBA POR MEIO DA CRIAÇÃO E/OU 
ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS E VIRTUAIS, 
PROMOVENDO E AMPLIANDO A VISIBILIDADE, 
PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARTE E 
CULTURA REALIZADAS NOS CAMPI E EM SEUS 
TERRITÓRIOS.  

 Resgate, sistematização, preservação e divulgação da 
memória e do patrimônio cultural do IFBA em até 08 anos.  

Ação 01: Pautar uma política de Memória do IFBA de forma democrática, 
por meio de uma comissão multicampi, em até 04 anos. 

Ação 02: Incentivar, através de projetos e plano de trabalho, a 
organização, sistematização, seleção, conservação e difusão 
da memória e dos patrimônios material e imaterial do IFBA e 
de seus respectivos territórios de identidade em até 04 anos. 

Ação 03: Pautar, por ocasião da revisão do Regimento Interno do IFBA, 
a definição do setor/pasta ou diretoria responsável pelo 
tratamento da memória institucional do IFBA. 

Ação 04: Assegurar, num prazo de até 06 anos, espaços físicos para 
conservação e difusão da memória e do patrimônio artístico-
cultural nos campi, de acordo com especificações técnicas, 
garantindo a preservação patrimonial, a organização, 
catalogação, classificação, descrição, indexação e difusão de 
sua memória institucional histórica, artístico-cultural e 
administrativa. 

Ação 05: Promover anualmente encontros, palestras e/ou seminários 
com participação de especialistas das áreas de Arquivologia, 
Museologia, Biblioteconomia, História, Linguagens Artísticas e 
áreas afins, com vistas à divulgação de boas práticas de gestão 
documental e preservação da memória. 

Ação 06: Promoção de, no mínimo, 08 capacitações, em 08 anos, na 
área da Memória, na modalidade presencial e/ou EaD, com 
garantia de vagas para as(os) servidoras(es)/agentes 
envolvidas(os) na política de Memória do IFBA e para a 
comunidade externa. 
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Ação 07: Promover, a partir do Memorial do IFBA, campanhas contínuas 
de recebimento de objetos simbólicos relevantes de 
estudantes, servidoras(es), egressas(os) e aposentadas(os) da 
ETFBA, CEFET e IFBA como forma de compor um acervo da 
memória institucional.  

Ação 08: Realizar pesquisa para levantamento e análise de dados de 
consumo e acesso a bens e equipamentos culturais da 
comunidade acadêmica do IFBA mediante instrumentos de 
aplicação entre servidoras(os) e estudantes de todos os 
cursos, níveis e modalidades de ensino em até 02 anos. 

Ação 09: Gerar dados e indicadores das produções artísticas e culturais 
realizadas pelo IFBA a partir de articulação entre Diretoria de 
Cultura e Nacs, de forma contínua. 

Ação 10: Realizar, em até 05 anos, a partir do setor/núcleo responsável 
pela Memória no IFBA e das coordenações de extensão nos 
campi, parcerias interinstitucionais para um mapeamento 
histórico-cultural de cada campus e de seu território, a fim de 
promover ações de memória que fortaleçam a identidade, a 
partir do registro e da divulgação à comunidade externa da 
história da cidade/região em permanente diálogo com a 
memória institucional. 

Ação 11: Criar, em até 06 anos, sob orientação do Memorial do IFBA, um 
acervo digital das produções de Arte e Cultura de várias 
naturezas existentes na Reitoria e campi. 

Ação 12: Elaboração de protocolo de ações de promoção institucional e 
divulgação, voltado para a Arte e Cultura no IFBA, pela 
Diretoria de Comunicação da Reitoria do IFBA. 

Ação 13: Pautar a restruturação e modernização da Comunicação do 
Memorial do IFBA por meio da DGCOM, no prazo de 02 anos, 
com a criação de uma nova identidade visual e manual para a 
elaboração de peças gráficas, materiais promocionais e 
conteúdos digitais; renovação do design e do conteúdo da 
página da Web do Memorial do IFBA e ampliação do seu 
escopo de atuação; criação e gerenciamento das redes sociais 
do Memorial. 

Ação 14: Garantir a inclusão e financiamento de pelo menos 03 projetos 
e 03 visitas técnicas voltadas para o acesso a 
bens/equipamentos artístico-culturais (museu, teatro, cinema, 
etc.) por meio de edital com recursos da Assistência Estudantil 
de cada campus, geridos pela Comissão de Assistência 
Estudantil, promovendo, dessa forma, a valorização e 
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reconhecimento da dimensão cultural como campo equiparado 
a qualquer outro campo tecnológico. 

Ação 15: Promover, no mínimo, 08 capacitações em 08 anos, na área da 
Memória, na modalidade presencial e/ou EaD, direcionadas 
para servidoras(es) e comunidade externa envolvidas(os) com 
o campo da Memória. 

META 2: Implantar, em até 06 anos, mecanismos de fruição, produção, 
difusão e memória de ações de arte e cultura disponíveis a 
todas(os) servidoras(es) e estudantes do IFBA como um dos 
pilares para a promoção do bem-estar e a formação crítica e 
humana. 

Ação 01: Incorporar ao calendário acadêmico, imediatamente seguinte à 
aprovação deste plano, eventos artísticos e culturais, 
normatizando, junto às Diretorias Gerais e de Ensino, a 
suspensão das aulas nos turnos relativos às atividades e a 
contabilização dessa carga horária, de modo a garantir a 
participação das(os) discentes e servidoras(es) nessas 
produções. 

Ação 02: Fomentar a criação e desenvolvimento de eventos artístico-
culturais nos campi que não possuam essas atividades, 
garantindo a realização de, ao menos, 01 evento dessa 
natureza no ano letivo, com previsão no calendário acadêmico. 

Ação 03: Incentivar e fomentar a permanência e expansão dos eventos 
artístico-culturais já existentes nos campi.  

Ação 04: Fomentar, em até 03 anos, um edital de apoio a produções e 
eventos artísticos e culturais com idealização e curadoria 
das(os) estudantes. 

Ação 05: Estabelecer cota de 10% para estudantes com Necessidades 
Especiais e Específicas em todos os editais das áreas de Arte 
e Cultura para seleção de bolsistas. 

Ação 06: Incentivar a participação de pessoas com deficiência por meio 
de ofertas de vagas para voluntárias(os), em todos os editais 
de Arte e Cultura. 

Ação 07: Garantir que todos os editais publicados das áreas de Arte e 
Cultura sejam acessíveis à comunidade com deficiência 
através de políticas institucionais de inclusão. 

Ação 08: Garantir, em até 02 anos, que programas e projetos de Arte e 
Cultura sejam acessíveis por meio de tecnologias assistivas 
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qualificadas, a partir das políticas institucionais de inclusão.  

Ação 09: Elaborar e implementar, através do Departamento de 
Qualidade de Vida (DEQUAV), em até 03 anos, um Programa 
de Arte e Cultura para promoção da qualidade de vida e bem-
estar das(os) servidoras(es), abrangendo todos os campi. 

Ação 10: Desenvolver e implementar ações de Arte e Cultura, 
articuladas com o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, de modo 
a contribuir com a superação das dificuldades de 
aprendizagem e, consequentemente, com os avanços no 
percurso formativo das(os) estudantes, bem como com o 
fortalecimento do vínculo e o sentimento de pertencimento à 
instituição. 

Ação 11: Promover ações de Arte e Cultura que suscitem a diminuição 
da assimetria entre as dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão 
com vistas a alcançar o caráter indissociável entre elas, 
contribuindo com a superação das dificuldades de 
aprendizagem e, consequentemente, com os avanços no 
percurso formativo das(os) estudantes, bem como com o 
fortalecimento do vínculo e o sentimento de pertencimento à 
instituição. 

Ação 12: Realizar acompanhamento e avaliação das ações de Arte e 
Cultura com o objetivo de gerar indicadores e dados que 
permitam mensurar a sua efetividade como política de 
permanência e êxito do IFBA. 

Ação 13: Regulamentar critérios de reconhecimento e avaliação dos 
Grupos Permanentes de Práticas Artísticas em até 01 ano. 

Ação 14: Publicar edital anual para cadastro de Grupos Permanentes de 
Práticas Artísticas. 

Ação 15: Subsidiar os Grupos Permanentes de Práticas Artísticas, 
através de disponibilização de recurso orçamentário 
sistemático e específico, mediante apresentação de plano de 
trabalho anual, em até 06 meses, após a regulamentação de 
critérios de reconhecimento de Grupos Permanentes de 
Práticas Artísticas. 

Ação 16: Criar linhas de apoio específicas às atividades de Pesquisa e 
Extensão desenvolvidas por Grupos Permanentes de Práticas 
Artísticas. 

Ação 17: Assegurar, em até três anos, em todos os campi, a adequação 
do auditório para apresentações multiartísticas com vistas a 
equipá-lo com palco, tratamento acústico, equipamentos de 
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sonorização, refrigeração, coxia, iluminação cenográfica, 
projeção, camarins e capacidade para, ao menos, 220 lugares. 

Ação 18: Construir, em até cinco anos, auditório para apresentações 
multiartísticas equipados com palco, tratamento acústico, 
equipamentos de sonorização, refrigeração, coxia, iluminação 
cenográfica, projeção, camarins e capacidade para, ao menos, 
220 lugares, nos campi que não possuem equipamento similar.  

Ação 19: Elaborar, através da Diretoria de Comunicação, um manual de 
identidade visual para os NACs e os de Memória, como 
também para os projetos culturais (permanentes), e os seus 
respectivos espaços, no prazo máximo de 05 anos. 

Ação 20: Implementar, através da PRODIN, as identidades visuais dos 
espaços culturais em até 01 ano após a elaboração pela 
DGCOM. 

Ação 21: Em parceria com a DGCOM e a DGTI do IFBA (Reitoria), criar, 
em até 04 anos, um site do Plano de Cultura para 
disponibilização de todo material relativo ao trabalho, como: 
Diagnóstico Cultural com os dados do Ensino, Pesquisa e 
Extensão, constando as produções e projetos dos campi, além 
do registro da memória da cultura no IFBA com documentação 
das manifestações culturais populares por parte das 
comunidades presentes nas regiões de cada campus.  

Ação 22: Dotar o SUAP, por meio dos setores responsáveis, no prazo 
máximo de até 02 anos, de funcionalidades que permitam a 
gestão e acompanhamento do Plano de Arte e Cultura do IFBA, 
além das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão nas áreas 
de Arte e Cultura nos campi, assegurando a possibilidade de 
geração de indicadores, bem como a manutenção e 
atualização de tais ferramentas sempre que necessário. 

Ação 23: Atualizar, anualmente, o acompanhamento do Plano de 
Cultura/Diagnóstico Cultural do IFBA das ações de Arte e 
Cultura nos campi, pelas Diretorias/Coordenações de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, articuladas com os NACs, após a 
implementação no módulo, no SUAP; 

Ação 24: Estabelecer parceria, em até 02 anos, com o Núcleo de 
Produção Digital (DGCOM–NPD/Reitoria/Campi) para 
produções/publicações audiovisuais que promovam a difusão 
artística e cultural dentro e fora da instituição. 

Ação 25: Estabelecer parceria, em até 02 anos, com o Núcleo de 
Produção Digital /DGCOM para atendimento de demandas das 
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áreas de Arte e Cultura, preferencialmente via NACs, de todos 
os campi do IFBA. 

Ação 26: Assegurar a inclusão da produção de Arte e Cultura em 
Repositório Digital do IFBA com a criação de sistema que dê 
suporte para metadados específicos às produções artísticas e 
culturais em até 02 anos. 

Ação 27: Assegurar na política de Memória, com a participação do 
Conselho Gestor de Arte e Cultura, a definição dos tipos de 
documentos da Arte e da Cultura que serão inseridos no 
Repositório Digital do IFBA. 

Ação 28: Incluir a Arte e a Cultura como áreas estratégicas na Política 
Editorial e nos Comitês e Conselhos Editoriais do IFBA. 

28.1 — Incluir um(a) representante da área de Arte e Cultura 
no Conselho Editorial da Editora do IFBA em até 06 meses.  

28.2 — Criar linha editorial para trabalhos de Arte e Cultura no 
âmbito da Editora do IFBA em até 18 meses. 
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DIRETRIZ 3: INSTITUCIONALIZAR PERCURSOS FORMATIVOS NOS 
ÂMBITOS DA ARTE E DA CULTURA EM CURSOS 
REGULARES E FORMAÇÃO CONTINUADA NO IFBA, 
TENDO COMO DOCUMENTOS ORIENTADORES O 
CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS TÉCNICOS E O GUIA 
DE CURSOS FIC 

OBJETIVO 1: ESTABELECER PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO E 
FORMAÇÃO TÉCNICA QUE ABARQUEM A DIVERSIDADE 
DAS EXPRESSÕES CULTURAIS, ESPECIALMENTE 
AQUELAS DOS TERRITÓRIOS DO IFBA. 

 Ofertar 05 programas de qualificação/formação, distribuídos 
por região geográfica da Bahia, considerando as 
especificidades culturais a partir de estudos de potencial e 
demanda da comunidade local. 

Ação 01: Realizar, em até 18 meses, estudos de potencial e demandas 
de formação nas áreas de Arte e Cultura nas regiões dos campi 
para definição dos cinco programas de qualificação nessa área. 

Ação 02: Realizar audiências públicas para apresentação dos estudos 
de potencial, demanda e participação da comunidade na 
escolha dos programas a serem implementados. 

Ação 03: Iniciar a execução dos programas de qualificação/formação 
nas áreas de Arte e Cultura do IFBA, em até 02 anos, após a 
conclusão do estudo de demandas e potencial regionais. 

Ação 04: Apresentar uma proposta de reformulação do barema de 
progressão docente, de modo a reconhecer e valorizar 
produções artísticas e culturais executadas em projetos de 
ensino em até 02 anos. 

Ação 05: Ofertar, no prazo de 10 anos, ao menos, 05 cursos 
profissionalizantes relacionados ao Eixo de Produção Cultural 
e Design do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, sendo que 
desses, ao menos 02 sejam ofertados em até 05 anos.  

Ação 06: Ofertar, em 10 anos, ao menos, 03 cursos de Capacitação e 
Atualização, presencial ou a distância para professoras(es) de 
escolas públicas municipais e estaduais da Bahia, sendo, ao 
menos, 01 curso ofertado em 05 anos. 

Ação 07: Promover, em 10 anos, 40 cursos, presenciais ou a distânca, 
via programas da Política da Educação Profissional e 
Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC), voltados 
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para o Eixo Tecnológico Produção Cultural e Design. 

Ação 08: Firmar convênio com programas de pós-graduação (mestrado 
e doutorado) em  instituições de ensino superior no Brasil e no 
exterior nas áreas de Arte e Cultura com reservas de vagas 
para servidoras(es) do IFBA, em até 06 anos. 

Ação 09: Firmar parcerias com instituições de ensino, artísticas e 
culturais para ampliar a formação e capacitação dos atores 
culturais do IFBA e da comunidade externa em até 08 anos. 
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DIRETRIZ 4: DIRETRIZ 04: QUALIFICAR CONTINUAMENTE 
GESTORAS(ES) E ESTRUTURAS DE GESTÃO PARA 
COMPREENSÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ARTE E 
CULTURA NO IFBA. 

OBJETIVO 1: PROMOVER ATIVIDADES FORMATIVAS COM FOCO NA 
IMPORTÂNCIA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ARTE E 
CULTURA COMO CAMPOS ESTRATÉGICOS PARA A 
FORMAÇÃO ACADÊMICA E CIDADÃ, DE FORMA 
PERIÓDICA E CONTINUADA, PARA SERVIDORAS, 
SERVIDORES, FUNCIONÁRIAS E FUNCIONÁRIOS 
TERCEIRIZADOS QUE COMPÕEM A COMUNIDADE 
INTERNA DO IFBA.  

 Promover formações por meio de eventos periódicos e garantir 
sua ocorrência em 100% dos campi, em até 05 anos.  

Ação 01: Realizar continuamente parcerias para a promoção de eventos 
acadêmicos integrados com instituições de ensino e pesquisa, 
buscando a criação de redes locais/regionais para 
fortalecimento de políticas formativas em Arte e Cultura. 

Ação 02: Promover 01 evento no IFBA, a cada 02 anos, voltado para 
capacitação de gestoras(es) e qualificação das estruturas de 
gestão das áreas de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
administração, de modo a atender as dimensões transversais 
e específicas da Arte e da Cultura no cotidiano institucional. 

Ação 03: Criar, em até 4 anos, cursos de capacitação para docentes e 
técnicas(os) das áreas de Arte e Cultura do IFBA em parceria 
com instituições e equipamentos culturais da Bahia, Escolas de 
Arte da UFBA, Departamento de Artes de outras 
Universidades. 

Ação 04: Criar, em até 4 anos, ao menos, 01 curso de capacitação para 
estudantes e comunidade externa nas áreas de Arte e Cultura 
em cada região atendida pelo IFBA, em parceria com 
Instituições públicas e privadas, equipamentos culturais e 
universidades baianas. 

Ação 05: Inserir itens relacionados às ações de Arte e Cultura de cada 
campus nos questionários de avaliação institucional realizados 
pela Comissão Permanente de Avaliação — CPA e Comissão 
Setorial de Avaliação — CSA. 
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DIRETRIZ 5: RECONHECER A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL E DAS 
IDENTIDADES DE GÊNERO E SEXUALIDADE COMO 
FUNDAMENTO E HORIZONTE PARA PROMOÇÃO DE 
AÇÕES INTERCULTURAIS. 

OBJETIVO 1: PROMOVER AÇÕES INTERCULTURAIS E ARTÍSTICAS QUE 
TENHAM COMO BALIZADORES AS DIVERSIDADES 
ÉTNICO-RACIAIS, DE GÊNERO E SEXUALIDADE, AS 
IDENTIDADES CULTURAIS DOS TERRITÓRIOS DA BAHIA, 
DE FORMA A CONTRIBUIR PARA O RECONHECIMENTO E 
VALORIZAÇÃO DAS TRADIÇÕES CULTURAIS E 
DIVERSIDADE E PLURALIDADE CULTURAL POR MEIO DA 
INTERCULTURALIDADE. 

 Desenvolver, nos Campi, ao menos, 02 ações de arte e cultura, 
a cada ano, voltadas ao combate do racismo, da LGBTfobia 
e/ou de qualquer forma de discriminação, em prol de uma 
educação antirracista, anticlassista, antissexista e inclusiva, em 
virtude da diversidade, equidade e igualdade étnico-racial, 
sexual, de gênero e religiosa, bem como da promoção de 
políticas de ações afirmativas numa perspectiva decolonial, 
interseccional e intercultural. 

Ação 01: Articular, em parceria com a PRPGI e com os NEABIs, no prazo 
de até 03 anos, a elaboração de cartografia das manifestações 
artísticas e culturais do entorno dos campi do IFBA, com 
especial atenção às comunidades indígenas e quilombolas 
com vistas a contribuir para o fortalecimento, reconhecimento 
e preservação das mesmas como patrimônio cultural imaterial.  

Ação 02: Elaborar, em 02 anos, um programa permanente de Arte e 
Cultura, juntamente com os Núcleos de Estudos Afro-
brasileiros e Indígenas (NEABIs) Central, NEABIs dos campi, 
(DPAAE) e comunidades negras e indígenas, com as seguintes 
disposições: 

2.1 — Atender a efetivação das Leis nº 10.639/03 e 11.645/08 
por meio de atividades de ensino e formação continuada. 

2.2 — Fortalecer o reconhecimento, a valorização e a 
divulgação das manifestações culturais dos povos tradicionais, 
da identidade e da cultura afro-brasileira e indígena, bem como 
o combate à intolerância religiosa, em parceria com a Pró-
reitoria de Extensão. 

2.3. — Implementar, nos campi, projetos de arte-educação, que 
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componham o calendário acadêmico, voltados para educação 
e para a diversidade com ênfase nas questões de gênero, 
sexualidade e antirracismo, para a comunidade interna e 
externa. 

Ação 03: Criar um programa para intercâmbios com objetivo de: 

3.1 — Firmar parcerias, em até 03 anos, com, ao menos, 02 
programas de intercâmbio com países africanos e da América 
Latina numa perspectiva decolonial, ampliando a perspectiva 
cultural do estudante, acessando maneiras de pensar e 
produção de conhecimento ancorados na perspectiva africana 
e indígena. 

3.2 — Implementar e viabilizar sistematicamente, em até 02 
anos, 01 programa preparatório para intercâmbio destinado 
às(aos) estudantes negras(os) e indígenas, com prioridade 
para a intersecção gênero, classe e sexualidade. 

3.3 — Consolidar 10 parcerias (intercampi, nacionais e 
internacionais) para Residências Artísticas e de Arte-Educação 
voltadas para o conhecimento da cultura indígena e africana, 
em 10 anos. 

3.4 — Reservar 60% das vagas de intercâmbio do IFBA para 
estudantes negras(os) e indígenas, com prioridade para a 
intersecção de gênero, classe e sexualidade. 

Ação 04: Assegurar, nos editais das Pró-reitorias de Ensino, Pesquisa e 
Extensão e da Diretoria Sistêmica de Políticas Afirmativas e 
Assuntos Estudantis (DPAAE), linhas específicas voltadas para 
Arte e Cultura que abordem questões da diversidade étnico-
raciais, de gênero e sexual, das relações interculturais, do 
combate ao racismo a partir da aprovação deste Plano. 

Ação 05: Promover, em 02 anos, pela PROEN, atividades 
interdisciplinares de promoção da diversidade étnico-racial por 
meio de ações artísticas e culturais do estado da Bahia. 
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DIRETRIZ 6: FOMENTAR A DIVERSIDADE ARTÍSTICA E CULTURAL 
NOS CAMPI DO IFBA E NAS COMUNIDADES LOCAIS COM 
BASE NAS VOCAÇÕES E POTENCIAIS DE CADA REGIÃO.  

OBJETIVO 1: PROMOVER PARCERIAS CONTÍNUAS ENTRE A 
COMUNIDADE ACADÊMICA DO IFBA E AS COMUNIDADES 
LOCAIS POR MEIO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE 
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO ARTÍSTICOS E 
CULTURAIS, DE MODO A MAPEAR, RECONHECER E 
INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EM NÍVEIS 
LOCAL, REGIONAL E NACIONAL. 

 Constituir, em cada Núcleo de Arte e Cultura, mecanismos de 
fomento, produção, difusão e memória para efetivação de 
parcerias, atividades e intercâmbios artísticos e culturais junto 
às comunidades externas e internas do IFBA, com foco na 
dimensão da interculturalidade, em até 05 anos após a sua 
criação. 

Ação 01: Realizar, por meio dos NACs, ao menos, 02 parcerias e 
intercâmbios artístico-culturais junto à comunidade externa, 
com foco nas comunidades periféricas, de terreiro, 
quilombolas, indígenas e do campo, a cada 05 anos.  

Ação 02: Mapear, por meio dos NACs, as vocações e potencialidades a 
serem desenvolvidas no âmbito de cada campus, em até 02 
anos após sua criação.  

Ação 03: Estabelecer parcerias e/ou convênios por meio dos NACs com 
instituições públicas e privadas para viabilização de ações de 
Pesquisa e Extensão dentro de suas vocações e 
potencialidades nas áreas de Arte e Cultura nos campi, em até 
04 anos.  

Ação 04: Proporcionar, através de parcerias, capacitações de, ao 
menos, 20 agentes de Arte e Cultura das comunidades externa 
e interna de cada campus, para elaboração de projetos e 
captação de recursos para atividades artístico-culturais, em até 
06 anos.
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DIRETRIZ 7: FOMENTAR A ECONOMIA DA CULTURA COMO 
DIMENSÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL. 

OBJETIVO 1: ESTIMULAR O PAPEL DA ARTE E CULTURA COMO MEIOS 
DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL, POR MEIO 
DO FOMENTO À ECONOMIA CRIATIVA, PRIORIZANDO AS 
COMUNIDADES SOCIOECONOMICAMENTE 
VULNERÁVEIS E POVOS TRADICIONAIS COMO 
PROTAGONISTAS DESTE PROCESSO. 

 Identificar as potenciais atividades ligadas à economia criativa 
em cada região onde os campi estão inseridos com elaboração 
e execução de ações voltadas para fomento e produção de 
cada uma deles, em até 05 anos. 

Ação 01: Realizar, através dos NACs, pesquisa junto a instituições e 
comunidades dos municípios de atuação de cada campus com 
objetivo de mapear ações em andamento ou em potencial para 
o desenvolvimento da economia da cultura em até 18 meses.  

Ação 02: Criar mecanismos de fomento para elaboração de Planos de 
Negócios ou desenvolvimento de tecnologias sociais 
empregadas na cultura local por meio da articulação entre Pró-
reitoria de Extensão, NACs, servidoras(es) e parceiras(os) 
externas(os), em até 03 anos. 

Ação 03: Criar estratégias e ações, por campus, que garantam o acesso 
e a circulação da produção de bens culturais, criados pelas 
comunidades interna e externa do IFBA, priorizando a 
população mais carente em até quatro anos. 

Ação 04: Viabilizar parcerias interinstitucionais para ações artístico-
culturais transversais às áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão 
junto ao Poder Público e iniciativa privada para o 
desenvolvimento da Economia da Cultura local em até 03 anos. 

Ação 05: Capacitar, ao menos, 20 agentes culturais e comunidade em 
geral, sob articulação dos NACs, para atuação nas áreas da 
Economia da Cultura e Produção Cultural em até 05 anos.  

Ação 06: Realizar anualmente evento com finalidade didática, de 
planejamento e prospecção sobre Economia da Cultura e suas 
dimensões regionais. 


