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1. APRESENTAÇÃO  
 

O presente Manual tem por objetivo divulgar as normas complementares ao Edital de Abertura para o 

Processo Seletivo/2016 dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio - Forma 

Integrada do IFBA. Por esta razão, é recomendada ao candidato uma leitura criteriosa, pois sua 

inscrição caracterizará a concordância e plena aceitação de tudo o que aqui é estabelecido.  

 

2. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO IFBA  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA foi criado pela Lei de nº 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008 e tem por finalidade 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. Tem por objetivo:  

- ministrar cursos de educação profissional técnica de nível médio, formação inicial e continuada de 

trabalhadores;  

- ministrar cursos de educação superior em tecnologia, licenciatura, bacharelado e engenharia;  

- ministrar cursos de pós-graduação de aperfeiçoamento e especialização, mestrado e doutorado;  

- realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, 

estendendo seus benefícios à comunidade;  

- 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.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB no 9.394/96) e o Decreto nº 5.154/04 

estabelecem um paradigma para a educação profissional, sendo definida como complementar à 

educação básica, portanto articulada a ela, tendo como objetivos não só a formação de técnicos de 

nível médio, mas a qualificação, a requalificação, a reprofissionalização para trabalhadores com 

qualquer escolaridade, a atualização tecnológica permanente e a habilitação nos níveis Médio e 

Superior.  

Os pressupostos da nova legislação para a educação profissional ensejam uma nova dinâmica 

organizacional didático-pedagógica e possibilidades de mudanças significativas para a educação 

profissional técnica de nível médio, destinada a proporcionar habilitação profissional a alunos 

egressos do ensino fundamental técnica de nível médio.  
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3.   CURSOS  

 
3.1 Objetivos dos Cursos  
 

Aquisição das competências e habilidades previstas nos currículos; Aprofundamento dos 

conhecimentos, possibilitando o aperfeiçoamento profissional; Preparação básica para o trabalho e 

para a cidadania; Desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; Compreensão 

dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos.  

 
 
 
3.2. Descrição dos Cursos  

 

3.2.1 CAMPUS DE BARREIRAS  

Curso Técnico em Alimentos na Forma Integrada  

O Curso Técnico em Alimentos na área de Química com ênfase em Alimentos e Bebidas tem por 

objetivo formar profissionais para trabalhar na produção, pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos alimentícios e prestar serviços na área de alimentos. Esse profissional será o elo entre os 

Engenheiros de Alimentos, os Agrônomos, os Veterinários, os Engenheiros Químicos, os 

Nutricionistas, e os operários diretamente envolvidos na produção de alimentos, orientando a linha de 

produção desde o recebimento da matéria prima até o produto final.  

 

Curso Técnico em Edificações na Forma Integrada  

O Técnico em Edificações, da área de Construção Civil, desenvolve atividades que englobam três 

etapas: elaboração de projetos (arquitetônico, hidráulico, elétrico e executivo) e planejamento de 

obras (projeto e custos do canteiro); execução de obras (da fundação ao acabamento final); 

manutenção e restauração de obras (reforma ampliação, reconstrução, recuperação e restauração).  

 

Curso Técnico em Informática na Forma Integrada  

O Técnico em Informática atua na operação e programação de sistemas microprocessados, na 

instalação e diagnóstico de redes, administração e manutenção de hardware e suporte técnico a 

usuários de computadores. Ao final do curso, poderá desenvolver: instalação e configuração de 

sistemas microprocessados, isolados ou em rede; selecionar programas de aplicação a partir das 

necessidades do usuário; aplicar linguagens e ambientes de programação; identificar arquitetura de 

redes; executar serviços de administração de sistemas operacionais; dar suporte técnico a usuários 

de computadores; auxiliar na especificação e construção de sistemas gerenciais e produtivos 

baseados em tecnologia da informação.  



5 

 

3.2.2 CAMPUS DE CAMAÇARI  

Curso Técnico em Eletrotécnica na Forma Integrada  

O Técnico em Eletrotécnica elabora e executa projetos elétricos residenciais, prediais e industriais; 

realiza, supervisiona e controla a manutenção em sistemas elétricos, faz utilização e ligações de 

instrumentos, motores e transformadores elétricos, executa montagem de circuitos e painéis elétricos, 

faz a manutenção de motores e equipamentos eletroeletrônicos.  

 

Curso Técnico em Informática na Forma Integrada  

O Técnico em Informática atua na operação e programação de sistemas microprocessados, na 

instalação e diagnóstico de redes, administração e manutenção de hardware e suporte técnico a 

usuários de computadores. Ao final do curso, poderá desenvolver: instalação e configuração de 

sistemas microprocessados, isolados ou em rede; selecionar programas de aplicação a partir das 

necessidades do usuário; aplicar linguagens e ambientes de programação; identificar arquitetura de 

redes; executar serviços de administração de sistemas operacionais; dar suporte técnico a usuários 

de computadores; auxiliar na especificação e construção de sistemas gerenciais e produtivos 

baseados em tecnologia da informação.  

 

3.2.3. CAMPUS EUCLIDES DA CUNHA 

Curso Técnico em Informática na Forma Integrada 

O Técnico em Informática atua na operação e programação de sistemas microprocessados, na 

instalação e diagnóstico de redes, administração e manutenção de hardware e suporte técnico a 

usuários de computadores. Ao final do curso, poderá desenvolver: instalação e configuração de 

sistemas microprocessados, isolados ou em rede; selecionar programas de aplicação a partir das 

necessidades do usuário; aplicar linguagens e ambientes de programação; identificar arquitetura de 

redes; executar serviços de administração de sistemas operacionais; dar suporte técnico a usuários 

de computadores; auxiliar na especificação e construção de sistemas gerenciais e produtivos 

baseados em tecnologia da informação.  

 

3.2.4 CAMPUS DE EUNÁPOLIS  

Curso Técnico em Edificações na Forma Integrada  

O Técnico em Edificações, da área de Construção Civil, desenvolve atividades que englobam três 

etapas: elaboração de projetos (arquitetônico, hidráulico, elétrico e executivo) e planejamento de 

obras (projeto e custos do canteiro); execução de obras (da fundação ao acabamento final); 

manutenção e restauração de obras (reforma ampliação, reconstrução, recuperação e restauração).  
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Curso Técnico em Informática na Forma Integrada  

O Técnico em Informática atua na operação e programação de sistemas microprocessados, na 

instalação e diagnóstico de redes, administração e manutenção de hardware e suporte técnico a 

usuários de computadores. Ao final do curso, poderá desenvolver: instalação e configuração de 

sistemas microprocessados, isolados ou em rede; selecionar programas de aplicação a partir das 

necessidades do usuário; aplicar linguagens e ambientes de programação; identificar arquitetura de 

redes; executar serviços de administração de sistemas operacionais; dar suporte técnico a usuários 

de computadores; auxiliar na especificação e construção de sistemas gerenciais e produtivos 

baseados em tecnologia da informação.  

 

Curso Técnico em Meio Ambiente na Forma Integrada  

O Curso Técnico em Tecnologia Ambiental foi criado no IFBAHIA, Campus de Vitória da Conquista, 

no segundo semestre de 1999, implantado a partir do primeiro semestre de 2000, numa estrutura 

modular, com duração de dois anos.  Com a reforma proposta pelo Ministério da Educação (MEC), 

através dos novos parâmetros curriculares para a educação profissional, passou a ser designado 

Técnico em Meio Ambiente, cuja filosofia é preparar profissionais e, sobretudo pessoas para 

enfrentarem os problemas de ordem ambiental causados pela ação do homem em áreas urbanas, 

rurais e de exploração mineral, aviltando o compromisso com o desenvolvimento sustentável das 

sociedades. Os profissionais a serem formados nesse curso estarão habilitados a trabalhar com  

questões de: Gestão da qualidade ambiental em indústrias e agroindústrias; Qualidade ambiental em 

áreas urbanas; Gestão de resíduos sólidos e gasosos (lixo); Gestão de afluentes domésticos e 

industriais (esgotos); Saneamento ambiental de feiras, matadouros, cemitérios, etc. Estudo de 

impactos ambientais em áreas urbanas; Gestão ambiental em áreas agrícolas; Estudo de impactos 

ambientais decorrentes do uso agroquímicos; Estudo de impactos ambientais impactos ambientais 

em projetos de irrigação e drenagem e obras hidráulicas; Estudo de impacto ambientais em áreas de 

exploração mineral, dentre outras.  

 

3.2.5 CAMPUS DE FEIRA DE SANTANA  

Curso Técnico em Edificações na Forma Integrada  

O Técnico em Edificações, da área de Construção Civil, desenvolve atividades que englobam três 

etapas: elaboração de projetos (arquitetônico, hidráulico, elétrico e executivo) e planejamento de 

obras (projeto e custos do canteiro); execução de obras (da fundação ao acabamento final); 

manutenção e restauração de obras (reforma ampliação, reconstrução, recuperação e restauração).  
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Curso Técnico em Eletrotécnica na Forma Integrada  

O Técnico em Eletrotécnica elabora e executa projetos elétricos residenciais, prediais e industriais; 

realiza, supervisiona e controla a manutenção em sistemas elétricos, faz utilização e ligações de 

instrumentos, motores e transformadores elétricos, executa montagem de circuitos e painéis elétricos, 

faz a manutenção de motores e equipamentos eletroeletrônicos.  

 

3.2.6 CAMPUS ILHÉUS  

Curso Técnico em Informática na Forma Integrada  

O Técnico em Informática atua na operação e programação de sistemas microprocessados, na 

instalação e diagnóstico de redes, administração e manutenção de hardware e suporte técnico a 

usuários de computadores. Ao final do curso, poderá desenvolver: instalação e configuração de 

sistemas microprocessados, isolados ou em rede; selecionar programas de aplicação a partir das 

necessidades do usuário; aplicar linguagens e ambientes de programação; identificar arquitetura de 

redes; executar serviços de administração de sistemas operacionais; dar suporte técnico a usuários 

de computadores; auxiliar na especificação e construção de sistemas gerenciais e produtivos 

baseados em tecnologia da informação.  

 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho na Forma Integrada  

O Técnico em Segurança do Trabalho está habilitado a orientar e coordenar os sistemas de 

segurança de trabalho, investigando riscos, causas de acidentes e analisando esquemas de 

prevenção, visando reduzir a níveis mínimos ou eliminar, quando possível, os riscos de acidentes no 

trabalho, em prol da melhoria da produção, da conscientização, da promoção e integração humana, 

social e profissional. O Técnico em Segurança do Trabalho deverá apresentar um conjunto de 

competências e habilidades que o permitirão desempenhar suas atividades na área de Segurança do 

Trabalho. O profissional terá a capacidade de condução de trabalho técnico em segurança do 

trabalho; operação de instrumentos de avaliação ambiental; aplicação de princípios e normas de 

higiene, saúde e de primeiros socorros em situações de emergência; interpretação e execução das 

Normas Regulamentadoras de Medicina e Segurança do Trabalho; identificação e avaliação de 

rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos.  

 

Curso Técnico em Edificações na Forma Integrada  

O Técnico em Edificações, da área de Construção Civil, desenvolve atividades que englobam três 

etapas: elaboração de projetos (arquitetônico, hidráulico, elétrico e executivo) e planejamento de 

obras (projeto e custos do canteiro); execução de obras (da fundação ao acabamento final); 

manutenção e restauração de obras (reforma ampliação, reconstrução, recuperação e restauração). 
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3.2.7 CAMPUS IRECÊ  

Curso Técnico em Biocombustíveis na Forma Integrada  

O profissional Técnico de Nível Médio em Biocombustíveis deverá dominar os conhecimentos acerca 

dos setores produtivos e das etapas de produção, estocagem, transporte, distribuição e 

comercialização dos biocombustíveis sólidos, líquidos e gasosos. Em sua atuação, auxilia o controle 

de qualidade da produção dos biocombustíveis, promove e incentiva a organização do associativismo 

na cadeia de produção de biocombustíveis.  

 

 

Curso Técnico em Eletromecânica na Forma Integrada 

O Técnico em Eletromecânico desenvolve atividades de coordenação e assistência técnica em 

planejamento, avaliação, controle, instalação, montagem e manutenção de sistemas eletromecânicos. 

O profissional estará habilitado para coordenar tecnicamente equipes de trabalho que atuam na 

instalação, montagem e manutenção de máquinas e equipamentos em geral; trabalhar em processos 

industriais automatizados (automação industrial); adotar normas técnicas de saúde, higiene e 

segurança no desempenho de suas funções; inspecionar e executar o controle de qualidade; adotar 

normas técnicas, manuais, tabelas e especificações de catálogos no desenvolvimento de projetos, 

em processos de instalação e manutenção de máquinas e de equipamentos em geral; utilizar 

ferramentas assistidas por computador na elaboração de projetos ou na execução de programas de 

manutenção; elaborar custos de manutenção de máquinas e equipamentos (relação custo-benefício); 

avaliar as características e propriedades dos materiais; realizar atividades de programação e 

orientação na execução de peças, componentes e máquinas eletromecânicas.  

 

Curso Técnico em Informática na Forma Integrada  

O Técnico em Informática atua na operação e programação de sistemas microprocessados, na 

instalação e diagnóstico de redes, administração e manutenção de hardware e suporte técnico a 

usuários de computadores. Ao final do curso, poderá desenvolver: instalação e configuração de 

sistemas microprocessados, isolados ou em rede; selecionar programas de aplicação a partir das 

necessidades do usuário; aplicar linguagens e ambientes de programação; identificar arquitetura de 

redes; executar serviços de administração de sistemas operacionais; dar suporte técnico a usuários 

de computadores; auxiliar na especificação e construção de sistemas gerenciais e produtivos 

baseados em tecnologia da informação.  
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3.2.8 CAMPUS JACOBINA 

Curso Técnico em Eletromecânica na Forma Integrada  

O Técnico em Eletromecânico desenvolve atividades de coordenação e assistência técnica em 

planejamento, avaliação, controle, instalação, montagem e manutenção de sistemas eletromecânicos. 

O profissional estará habilitado para coordenar tecnicamente equipes de trabalho que atuam na 

instalação, montagem e manutenção de máquinas e equipamentos em geral; trabalhar em processos 

industriais automatizados (automação industrial); adotar normas técnicas de saúde, higiene e 

segurança no desempenho de suas funções; inspecionar e executar o controle de qualidade; adotar 

normas técnicas, manuais, tabelas e especificações de catálogos no desenvolvimento de projetos, 

em processos de instalação e manutenção de máquinas e de equipamentos em geral; utilizar 

ferramentas assistidas por computador na elaboração de projetos ou na execução de programas de 

manutenção; elaborar custos de manutenção de máquinas e equipamentos (relação custo-benefício); 

avaliar as características e propriedades dos materiais; realizar atividades de programação e 

orientação na execução de peças, componentes e máquinas eletromecânicas.  

 

Curso Técnico em Informática com ênfase em Tecnologia da Informação na Forma Integrada 

O Técnico em Informática atua na operação e programação de sistemas microprocessados, na 

instalação e diagnóstico de redes, administração e manutenção de hardware e suporte técnico a 

usuários de computadores. Ao final do curso, poderá desenvolver: instalação e configuração de 

sistemas microprocessados, isolados ou em rede; selecionar programas de aplicação a partir das 

necessidades do usuário; aplicar linguagens e ambientes de programação; identificar arquitetura de 

redes; executar serviços de administração de sistemas operacionais; dar suporte técnico a usuários 

de computadores; auxiliar na especificação e construção de sistemas gerenciais e produtivos 

baseados em tecnologia da informação.  

 

Curso Técnico em Mineração na Forma Integrada  

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio de Mineração do IFBA-Jacobina apresenta como Objetivo 

Geral formar profissionais técnicos de nível médio na área profissional de mineração de acordo com 

as tendências tecnológicas da região. Em consonância com este objetivo, o presente curso buscará 

formar profissionais aptos a: dominar os princípios básicos de atuação múltipla em pesquisa, lavra e 

tratamento minerais, articulados às normas técnicas relativas à segurança do trabalho, à saúde e ao 

meio ambiente; elaborar projetos e operar processos de extração e tratamento de bens minerais de 

forma econômica e viável, de acordo com os limites permitidos para o técnico de nível médio; 

planejar, executar e gerenciar a manutenção de instalações e equipamentos do setor mineral; utilizar 

equipamento e materiais minerais, aplicando corretamente manuais e catálogos.  
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3.2.9 CAMPUS DE JEQUIÉ  

Curso Técnico em Eletromecânica na Forma Integrada 

O Técnico em Eletromecânico desenvolve atividades de coordenação e assistência técnica em 

planejamento, avaliação, controle, instalação, montagem e manutenção de sistemas eletromecânicos. 

O profissional estará habilitado para coordenar tecnicamente equipes de trabalho que atuam na 

instalação, montagem e manutenção de máquinas e equipamentos em geral; trabalhar em processos 

industriais automatizados (automação industrial); adotar normas técnicas de saúde, higiene e 

segurança no desempenho de suas funções; inspecionar e executar o controle de qualidade; adotar 

normas técnicas, manuais, tabelas e especificações de catálogos no desenvolvimento de projetos, 

em processos de instalação e manutenção de máquinas e de equipamentos em geral; utilizar 

ferramentas assistidas por computador na elaboração de projetos ou na execução de programas de 

manutenção; elaborar custos de manutenção de máquinas e equipamentos (relação custo-benefício); 

avaliar as características e propriedades dos materiais; realizar atividades de programação e 

orientação na execução de peças, componentes e máquinas eletromecânicas.  

 

Curso Técnico em Informática na Forma Integrada  

O Técnico em Informática atua na operação e programação de sistemas microprocessados, na 

instalação e diagnóstico de redes, administração e manutenção de hardware e suporte técnico a 

usuários de computadores. Ao final do curso, poderá desenvolver: instalação e configuração de 

sistemas microprocessados, isolados ou em rede; selecionar programas de aplicação a partir das 

necessidades do usuário; aplicar linguagens e ambientes de programação; identificar arquitetura de 

redes; executar serviços de administração de sistemas operacionais; dar suporte técnico a usuários 

de computadores; auxiliar na especificação e construção de sistemas gerenciais e produtivos 

baseados em tecnologia da informação.  

 

3.2.10 CAMPUS DE PAULO AFONSO  

Curso Técnico em Biocombustíveis na Forma Integrada  

O profissional Técnico de Nível Médio em Biocombustíveis deverá dominar os conhecimentos acerca 

dos setores produtivos e das etapas de produção, estocagem, transporte, distribuição e 

comercialização dos biocombustíveis sólidos, líquidos e gasosos. Em sua atuação, auxilia o controle 

de qualidade da produção dos biocombustíveis, promove e incentiva a organização do associativismo 

na cadeia de produção de biocombustíveis.  

 

Curso Técnico em Eletromecânica na Forma Integrada 

O Técnico em Eletromecânico desenvolve atividades de coordenação e assistência técnica em 
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planejamento, avaliação, controle, instalação, montagem e manutenção de sistemas eletromecânicos. 

O profissional estará habilitado para coordenar tecnicamente equipes de trabalho que atuam na 

instalação, montagem e manutenção de máquinas e equipamentos em geral; trabalhar em processos 

industriais automatizados (automação industrial); adotar normas técnicas de saúde, higiene e 

segurança no desempenho de suas funções; inspecionar e executar o controle de qualidade; adotar 

normas técnicas, manuais, tabelas e especificações de catálogos no desenvolvimento de projetos, 

em processos de instalação e manutenção de máquinas e de equipamentos em geral; utilizar 

ferramentas assistidas por computador na elaboração de projetos ou na execução de programas de 

manutenção; elaborar custos de manutenção de máquinas e equipamentos (relação custo-benefício); 

avaliar as características e Propriedades dos materiais; realizar atividades de programação e 

orientação na execução de peças, componentes e máquinas eletromecânicas.  

 

Curso Técnico em Informática na Forma Integrada  

O Técnico em Informática atua na operação e programação de sistemas microprocessados, na 

instalação e diagnóstico de redes, administração e manutenção de hardware e suporte técnico a 

usuários de computadores. Ao final do curso, poderá desenvolver: instalação e configuração de 

sistemas microprocessados, isolados ou em rede; selecionar programas de aplicação a partir das 

necessidades do usuário; aplicar linguagens e ambientes de programação; identificar arquitetura de 

redes; executar serviços de administração de sistemas operacionais; dar suporte técnico a usuários 

de computadores; auxiliar na especificação e construção de sistemas gerenciais e produtivos 

baseados em tecnologia da informação.  

 

3.2.11 CAMPUS DE PORTO SEGURO  

Curso Técnico em Alimentos na Forma Integrada  

O Curso Técnico em Alimentos na área de Química tem por objetivo formar profissionais para 

trabalhar na produção, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos alimentícios e prestar serviços 

na área de alimentos. Esse profissional será o elo entre os \Engenheiros de Alimentos, os 

Agrônomos, os Veterinários, os Engenheiros Químicos, os Nutricionistas, e os operários diretamente 

envolvidos na produção de alimentos, orientando a linha de produção desde o recebimento da 

matéria prima até o produto final.  

 

Curso Técnico em Biocombustíveis na Forma Integrada  

O profissional Técnico de Nível Médio em Biocombustíveis deverá dominar os conhecimentos acerca 

dos setores produtivos e das etapas de produção, estocagem, transporte, distribuição e 

comercialização dos biocombustíveis sólidos, líquidos e gasosos. Em sua atuação, auxilia o controle 
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de qualidade da produção dos biocombustíveis, promove e incentiva a organização do associativismo 

na cadeia de produção de biocombustíveis.  

 

Curso Técnico em Informática na Forma Integrada  

O Técnico em Informática atua na operação e programação de sistemas microprocessados, na 

instalação e diagnóstico de redes, administração e manutenção de hardware e suporte técnico a 

usuários de computadores. Ao final do curso, poderá desenvolver: instalação e configuração de 

sistemas microprocessados, isolados ou em rede; selecionar programas de aplicação a partir das 

necessidades do usuário; aplicar linguagens e ambientes de programação; identificar arquitetura de 

redes; executar serviços de administração de sistemas operacionais; dar suporte técnico a usuários 

de computadores; auxiliar na especificação e construção de sistemas gerenciais e produtivos 

baseados em tecnologia da informação.  

3.2.12 CAMPUS DE SALVADOR  

Curso Técnico em Automação Industrial na Forma Integrada 

O Técnico em Automação terá uma formação técnica com ênfase em manutenção dos sistemas e 

instrumentos diversos envolvidos num processo industrial químico, petroquímico e de petróleo, do 

mais simples ao mais complexo e atual, sem perder de vista o seu desenvolvimento enquanto 

empreendedor.  

 

Curso Técnico em Edificações na Forma Integrada  

O Técnico em Edificações, da área de Construção Civil, desenvolve atividades que englobam três 

etapas: elaboração de projetos (arquitetônico, hidráulico, elétrico e executivo) e planejamento de 

obras (projeto e custos do canteiro); execução de obras (da fundação ao acabamento final); 

manutenção e restauração de obras (reforma, ampliação, reconstrução, recuperação e restauração).  

 

Curso Técnico em Eletrônica na Forma Integrada  

O Técnico em Eletrônica executa a instalação e a manutenção de equipamentos bancários, 

industriais, comerciais, médicos, hospitalares, etc. O profissional ao final do curso estará qualificado 

para atuar também com sistemas elétricos de baixa tensão, motores, controladores, inversores de 

frequência e Soft-Start. O profissional estará apto a manusear os diversos instrumentos na área da 

eletrônica, elétrica e automação, realizando medições e testes, bem como procedimentos de controle 

de qualidade e gestão da produção dos mais diversos equipamentos eletrônicos. O Técnico em 

Eletrônica pode atuar na área de telecomunicações, instalando, configurando, aferindo e efetuando 

manutenção de centrais telefônicas públicas e privadas, sistemas de cabeamento interno e externo, 

rede de dados e computadores, sistemas de alarmes e segurança eletrônica, circuito fechado de TV. 
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O Técnico em Eletrônica tem na sua formação a capacitação profissional para atuar na área de 

informática, instalando, configurando e efetuando manutenção em computadores e demais 

equipamentos de informática.  

 

Curso Técnico em Eletrotécnica na Forma Integrada  

O Técnico em Eletrotécnica elabora e executa projetos elétricos residenciais, prediais e industriais; 

realiza, supervisiona e controla a manutenção em sistemas elétricos, faz utilização e ligações de 

instrumentos, motores e transformadores elétricos, executa montagem de circuitos e painéis elétricos, 

faz a manutenção de motores e equipamentos eletroeletrônicos.  

 

Curso Técnico em Geologia na Forma Integrada  

O Curso Técnico em Geologia tem como principal objetivo a construção com qualidade na formação 

do profissional, fornecendo como diferencial um perfil com enfoque ambiental. A geologia é uma 

ciência dedicada ao conhecimento e interpretação da Terra como um todo, abrangendo os estudos 

de sua origem, composição estrutura e história, através da ação de processos e transformações que 

ocorreram no passado e também, os que atuam no presente. Portanto, esta possui uma ampla 

aplicação e é de fundamental importância no desenvolvimento socioeconômico, conferindo uma 

melhoria da qualidade de vida. A prática desta profissão possibilita um contato direto com a natureza 

através das aulas de campo (regiões de morros, serras, praias, matas, minas, cavernas, etc.), 

exigindo disposição para longas caminhadas, além de boa acuidade visual para observação de 

detalhes e utilização da visão tridimensional. A profissão tem como dinâmica a interatividade com as 

diversas áreas de conhecimento, fornecendo sólida base para a atuação em diversas áreas tais como 

o ambiente, mapeamentos, recursos minerais e hídricos. Em sua formação, o profissional terá além 

de um sólido embasamento um perfil diferencial com enfoque ambiental e em geotecnologias.  

 

Curso Técnico em Mecânica na Forma Integrada  

O Técnico em Mecânica atua auxiliando os Engenheiros de Manutenção Mecânica, de Planejamento 

da Manutenção de Inspeção e de Produção, nas indústrias automobilísticas, naval, química, 

petroquímica, de petróleo, alimentícia, metalúrgica, papel e celulose, de montagem e prestadoras de 

serviços de manutenção. As atividades executadas, dentre outras, preveem: planejamento de 

manutenção de equipamentos e unidades industriais; orçamento de serviços e materiais para 

manutenção; interpretação e ou supervisão de serviços de manutenção industrial e de ensaios 

dinâmicos, mecânicos e tecnológicos em máquinas ou equipamentos; acompanhamento da 

montagem e de instalações de equipamentos e máquinas em plantas industriais; acompanhamento 

do desempenho de equipamentos e máquinas em operações e ou em paradas de plantas industriais.  



14 

 

Curso Técnico em Química na Forma Integrada  

O Técnico em Química deverá ter habilidades e competência para: atuar em laboratórios de pesquisa 

e desenvolvimento, laboratórios de controle de qualidade e áreas afins; operar analisadores dispostos 

em linha; controlar e operar diversos processos industriais químicos.  

 

Curso Técnico em Refrigeração e Climatização na Forma Integrada 

O Técnico em Refrigeração Industrial assumirá responsabilidades inerentes à execução de atividades 

relativas à sua área de formação, sob a supervisão de profissional mais experiente, o qual o 

determinará sua autonomia com base no nível de complexidade da tarefa a ser realizada. O Técnico 

em Refrigeração Industrial atuará em qualquer tipo de indústria possuidor de máquinas e 

equipamentos de refrigeração, como indústrias naval, química, petroquímica, alimentícia, hoteleira, 

shopping Center, dentre outras além de empresas prestadoras de serviços de manutenção, 

instalação e projetos em refrigeração industrial. Após construir as competências e o conjunto de 

habilidades necessárias para a formação do profissional em refrigeração industrial, o aluno estará 

apto a: Conhecer a área industrial, seus segmentos e ocupações; Identificar instalações, máquinas e 

equipamentos; Interpretar fluxogramas/desenhos técnicos e elaborar croquis à mão livre; Interpretar e 

aplicar normas técnicas e procedimentos pertinentes; Utilizar conhecimentos de matemática, física e 

química termodinâmica para resolver problemas práticos ligados à refrigeração industrial; Identificar, 

avaliar e quantificar recursos necessários à execução de manutenção em sistemas de refrigeração 

industrial como mão de obra, produtos, serviços, materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos; 

Especificar métodos e procedimentos adequados à execução de serviços de manutenção em 

sistemas de refrigeração industrial solicitados; Especificar e recomendar peças de reposição para 

máquinas e equipamentos de refrigeração.  

 

3.2.13 CAMPUS DE SANTO AMARO  

Curso Técnico em Eletromecânica na Forma Integrada  

O Técnico em Eletromecânico desenvolve atividades de coordenação e assistência técnica em 

planejamento, avaliação, controle, instalação, montagem e manutenção de sistemas eletromecânicos. 

Estar habilitado para coordenar tecnicamente equipes de trabalho que atuam na instalação, 

montagem e manutenção de máquinas e equipamentos em geral; trabalhar em processos industriais 

automatizados (automação industrial); adotar normas técnicas de saúde, higiene e segurança no 

desempenho de suas funções; inspecionar e executar o controle de qualidade; adotar normas 

técnicas, manuais, tabelas e especificações de catálogos no desenvolvimento de projetos, em 

processos de instalação e manutenção de máquinas e de equipamentos em geral; utilizar 

ferramentas assistidas por computador na elaboração de projetos ou na execução de programas de 

manutenção; elaborar custos de manutenção de máquinas e equipamentos (relação custo-benefício); 
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avaliar as características e propriedades dos materiais; realizar atividades de programação e 

orientação na execução de peças, componentes e máquinas eletromecânicas.  

 

Curso Técnico em Informática na Forma Integrada  

O Técnico em Informática atua na operação e programação de sistemas microprocessados, na 

instalação e diagnóstico de redes, administração e manutenção de hardware e suporte técnico a 

usuários de computadores. Ao final do curso, poderá desenvolver: instalação e configuração de 

sistemas microprocessados, isolados ou em rede; selecionar programas de aplicação a partir das 

necessidades do usuário; aplicar linguagens e ambientes de programação; identificar arquitetura de 

redes; executar serviços de administração de sistemas operacionais; dar suporte técnico a usuários 

de computadores; auxiliar na especificação e construção de sistemas gerenciais e produtivos 

baseados em tecnologia da informação.  

 

3.2.14 CAMPUS SEABRA  

Curso Técnico em Informática na Forma Integrada 

O Técnico em Informática atua na operação e programação de sistemas microprocessados, na 

instalação e diagnóstico de redes, administração e manutenção de hardware e suporte técnico a 

usuários de computadores. Ao final do curso, poderá desenvolver: instalação e configuração de 

sistemas microprocessados, isolados ou em rede; selecionar programas de aplicação a partir das 

necessidades do usuário; aplicar linguagens e ambientes de programação; identificar arquitetura de 

redes; executar serviços de administração de sistemas operacionais; dar suporte técnico a usuários 

de computadores; auxiliar na especificação e construção de sistemas gerenciais e produtivos 

baseados em tecnologia da informação.  

 

Curso Técnico do Meio Ambiente na Forma Integrada 

O Curso Técnico em Tecnologia Ambiental foi criado no IFBA, Campus de Vitória da Conquista, no 

segundo semestre de 1999, implantado a partir do primeiro semestre de 2000, numa estrutura 

modular, com duração de dois anos. Com a reforma proposta pelo Ministério da Educação (MEC), 

através dos novos parâmetros curriculares para a educação profissional, passou a ser designado 

Técnico em Meio Ambiente, cuja filosofia é preparar profissionais e, sobretudo pessoas para 

enfrentarem os problemas de ordem ambiental causados pela ação do homem em áreas urbanas, 

rurais e de exploração mineral, aviltando o compromisso com o desenvolvimento sustentável das 

sociedades. Os profissionais a serem formados nesse curso estarão habilitados a trabalhar com 

questões de: Gestão da qualidade ambiental em indústrias e agroindústrias; Qualidade ambiental em 

áreas urbanas; Gestão de resíduos sólidos e gasosos (lixo); Gestão de afluentes domésticos e 
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industriais (esgotos); Saneamento ambiental de feiras, matadouros, cemitérios, etc.; Estudo de 

impactos ambientais em áreas urbanas; Gestão ambiental em áreas agrícolas; Estudo de impactos 

ambientais decorrentes do uso de agroquímicos; Estudos de impactos ambientais em projetos de 

irrigação e drenagem e obras hidráulicas; Estudo de impacto ambientais em áreas de exploração 

mineral, dentre outras.  

 

3.2.15 CAMPUS DE SIMÕES FILHO  

Curso Técnico em Eletromecânica na Forma Integrada 

O Técnico em Eletromecânico desenvolve atividades de coordenação e assistência técnica em 

planejamento, avaliação, controle, instalação, montagem e manutenção de sistemas eletromecânicos. 

Está habilitado para coordenar tecnicamente equipes de trabalho que atuam na instalação, 

montagem e manutenção de máquinas e equipamentos em geral; trabalhar em processos industriais 

automatizados (automação industrial); adotar normas técnicas de saúde, higiene segurança no 

desempenho de suas funções; inspecionar e executar o controle de qualidade; adotar normas 

técnicas, manuais, tabelas e especificações de catálogos no desenvolvimento de projetos, em 

processos de instalação e manutenção de máquinas e de equipamentos em geral; utilizar 

ferramentas assistidas por computador na elaboração de projetos ou na execução de programas de 

manutenção; elaborar custos de manutenção de máquinas e equipamentos (relação custo-benefício); 

avaliar as características e propriedades dos materiais; realizar atividades de programação e 

orientação na execução de peças, componentes e máquinas eletromecânicas.  

 

Curso Técnico em Mecânica na Forma Integrada 

O Técnico em Mecânica realiza atividades de programação e orientação na execução de peças, 

máquinas e objetos gerais, utilizando ferramentas manuais e máquinas-ferramenta; programa 

inspeciona e executa controle de qualidade em linha de fabricação, em matérias primas e produtos 

siderúrgicos; ajusta, monta peças de máquinas e verifica seu funcionamento; supervisiona e 

coordena a execução dos serviços de manutenção de equipamentos mecânicos industriais; participa 

da elaboração de projetos de instalações industriais, máquinas, equipamentos e peças, efetuando 

cálculos, desenhos, dimensionamentos e especificações; racionaliza os processos de organização 

industrial e descreve elementos necessários para a obtenção de uma fabricação auxiliada por 

computador. O Técnico em Mecânica pode atuar nas indústrias automobilística, navais, aeronáuticas, 

metalúrgicas, alimentícias, farmacêuticas, petroquímicas, de mineração, do vestuário e de calçados, 

entre outras. Nas áreas emergentes, podem atuar na robótica, projeto auxiliado por computador 

(CAD), máquinas comandadas numericamente (CNC) e novos materiais.  
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Curso Técnico em Petróleo e Gás na Forma Integrada 

O Técnico em Petróleo e Gás tem como objetivo oferecer conhecimentos em áreas como mecânica 

dos fluidos, equipamentos e processos e conhecimentos básicos de engenharia do petróleo e gás 

natural. Oferece às empresas um profissional atualizado e competente, que, além de operar 

conduzindo o processo, é capaz de realizar reparos, decidir e orientar as intervenções das equipes de 

manutenção, evitando parar o processo, reduzindo custos e ganhando tempo. Ao término do curso, o 

aluno estará habilitado a desempenhar suas atividades na área da indústria de petróleo & gás, sob a 

supervisão de engenheiros e profissionais da área, executando procedimentos, tais como: Operação 

e manutenção de instalações e equipamentos dentro dos padrões técnicos estabelecidos e das 

normas operacionais; Preenchimento de formulários, análise elaboração de relatórios técnicos; 

manutenção corretiva, preditiva e preventiva em equipamentos e instalações. 

 

Curso Técnico em Metalurgia na Forma Integrada 

 O Técnico em Metalurgia opera, controla e supervisiona processos de preparação de minérios e 

outras matérias primas; dirige e controla as operações de carregamento dos fornos até o vazamento 

e lingotamento dos metais; supervisiona as atividades de análise química, análise metalógrafa, 

ensaio mecânico e tratamento térmico dos materiais; inspeciona e orienta a manutenção dos 

equipamentos e instalações; elabora projetos de ferramentas, visando ao aperfeiçoamento técnico de 

produção; auxilia nas pesquisas dos processos de conformação e refino de metais, aperfeiçoando ou 

colocando em operação novos processos; dirige e controla as operações dos processos de fundição, 

moldagem e recozimento de peças metálicas; determina a estrutura da matéria prima e o tipo de 

tratamento indicado para o material.  

 

3.2.16 CAMPUS DE VALENÇA  

Curso Técnico em Aquicultura na Forma Integrada 

Aquicultura significa cultivo de organismos aquáticos. Atualmente o mercado está direcionado, 

principalmente, para o cultivo de peixes e camarões. A região do Baixo Sul (Valença a Maraú) possui 

condições favoráveis como clima, água, solo, tecnologia dominada e mercado econômico potencial 

em ascensão entre outras.  No entanto carece de mão de obra especializada. Visando suprir este 

nicho de mercado a UNED/Valença do IFBA criou o Curso de Técnico em Aquicultura, que tem uma 

carga horária de 1140 horas mais estágio curricular de 320 horas. Este técnico desempenhará as 

funções de: Planejamento e projetos; Reprodução, larvicultura e engordam de peixes, camarões e 

moluscos; Comercialização e beneficiamento de pescas; Instalação e Manutenção de equipamentos; 

Gestão e Extensão. 
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Curso Técnico em Guia de Turismo na Forma Integrada 

O Técnico em Guia de Turismo tem como objetivo formar profissionais para atuarem com 

competência, nas atividades operacionais dos meios de hospedagem de pequeno e médio porte, 

dentro das novas exigências do mercado de trabalho globalizado. Tem uma carga horária total de 813 

horas e 120 horas de estágio, distribuídas em três módulos.  Após cumprimento da carga horária total 

será atribuído ao discente o Diploma de Técnico em Meios de Hospedagem. Dessa forma, ao final do 

curso, o egresso estará apto a: demonstrar atitudes de respeito, ética e honestidade nas relações 

interpessoais; Demonstrar cuidado com a sua apresentação pessoal no exercício das atividades 

profissionais; Ter iniciativa e liderança; Dominar a comunicação em língua portuguesa; Comunicar-se 

nos idiomas Inglês e Espanhol utilizando o vocabulário específico de hotelaria e turismo; Sistematizar 

informações sobre o Turismo na Bahia, no Brasil e no Mundo; Organizar e atualizar cadastro de 

provedores e prestadores de serviços turísticos; Compreender a importância das manifestações 

culturais como produto de uma realidade social.  

 

Curso Técnico em Informática na Forma Integrada  

O Técnico em Informática atua na operação e programação de sistemas microprocessados, na 

instalação e diagnóstico de redes, administração e manutenção de hardware e suporte técnico a 

usuários de computadores. Ao final do curso, poderá desenvolver: instalação e configuração de 

sistemas microprocessados, isolados ou em rede; selecionar programas de aplicação a partir das 

necessidades do usuário; aplicar linguagens e ambientes de programação; identificar arquitetura de 

redes; executar serviços de administração de sistemas operacionais; dar suporte técnico a usuários 

de computadores; auxiliar na especificação e construção de sistemas gerenciais e produtivos 

baseados em tecnologia da informação.  

 

3.2.17 CAMPUS DE VITORIA DA CONQUISTA  

Curso Técnico em Eletromecânica na Forma Integrada 

O Técnico em Eletromecânica é um profissional de nível médio legalmente habilitado para atuar em 

empresas e entidades nas áreas de automação, e, em especial, na manutenção de sistemas 

eletromecânicos. O curso se enquadra na nova tendência de técnico demandada pelo mercado de 

trabalho, que é um técnico generalista, tendo condição de atuar eficazmente em diversos campos de 

conhecimentos e aplicações tecnológicas. Para o exercício da profissão, deverá possuir: Educação 

geral, Tecnológica e Humanística, senso crítico, conhecimento de seus direitos e deveres, 

criatividade, disciplina e senso de qualidade. De posse desses requisitos, deverá tornar-se um 

profissional versátil, capaz de programar e executar manutenção eletromecânica, liderar equipe de 

manutenção, otimizar   os sistemas eletromecânicos, programar e executar manutenção preditiva, 

preventiva e corretiva.  
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Curso Técnico em Eletrônica na Forma Integrada  

O Técnico em Eletrônica executa a instalação e a manutenção de equipamentos e sistemas em 

edificações de baixa tensão; realiza medições e testes, bem como procedimentos de controle de 

qualidade e gestão da produção de equipamentos eletrônicos.  

 

Curso Técnico em Informática na Forma Integrada  

O Técnico em Informática atua na operação e programação de sistemas microprocessados, na 

instalação e diagnóstico de redes, administração e manutenção de hardware e suporte técnico a 

usuários de computadores. Ao final do curso, poderá desenvolver: instalação e configuração de 

sistemas microprocessados, isolados ou em rede; selecionar programas de aplicação a partir das 

necessidades do usuário; aplicar linguagens e ambientes de programação; identificar arquitetura de 

redes; executar serviços de administração de sistemas operacionais; dar suporte técnico a usuários 

de computadores; auxiliar na especificação e construção de sistemas gerenciais e produtivos 

baseados em tecnologia da informação.  

 

Curso Técnico do Meio Ambiente na Forma Integrada  

O Curso Técnico em Tecnologia Ambiental foi criado no IFBA, Campus de Vitória da Conquista, no 

segundo semestre de 1999, implantado a partir do primeiro semestre de 2000, numa estrutura 

modular, com duração de dois anos. Com a reforma proposta pelo Ministério da Educação (MEC), 

através dos novos parâmetros curriculares para a educação profissional, passou a ser designado 

Técnico em Meio Ambiente, cuja filosofia é preparar profissionais e, sobretudo pessoas para 

enfrentarem os problemas de ordem ambiental causados pela ação do homem em áreas urbanas, 

rurais e de exploração mineral, aviltando o compromisso com o desenvolvimento sustentável das 

sociedades. Os profissionais a serem formados nesse curso estarão habilitados a trabalhar com 

questões de: Gestão da qualidade ambiental em indústrias e agroindústrias; Qualidade ambiental em 

áreas urbanas; Gestão de resíduos sólidos e gasosos (lixo); Gestão de afluentes domésticos e 

industriais (esgotos); Saneamento ambiental de feiras, matadouros, cemitérios, etc.; Estudo de 

impactos ambientais em áreas urbanas; Gestão ambiental em áreas agrícolas; Estudo de impactos 

ambientais decorrentes do uso de agroquímicos; Estudos de impactos Ambientais em projetos de 

irrigação e drenagem e obras hidráulicas; Estudo de impacto ambientais em áreas de exploração 

mineral, dentre outras.  
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4. PROGRAMA DAS DISCIPLINAS 
 

4.1 LÍNGUAS PORTUGUESA  
 

COMPREENSÃO E ANÁLISE: compreensão e análise de textos literários em prosa e em verso de 

autores brasileiros: crônica, contos e poemas; de textos informativos de publicações atuais; 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS: linguagem: sinonímia e antonímia; denotação e conotação; 

figuras de linguagem; som, fonema e letras; sílaba: divisão e classificação; acentuação e crase; 

estrutura e formação das palavras; morfossintaxe: classes de palavras e suas respectivas funções 

sintáticas na oração; frase, oração e período; os termos da oração; tipos de sujeito e de predicado; 

predicação verbal; período composto por coordenação; período composto por subordinação. 

colocação de pronomes oblíquos; concordância nominal e verbal; pontuação; ortografia. REDAÇÃO: 

a redação versará sobre tema relacionado com os textos incluídos na prova: texto literário e/ou 

informativo.  

 
 

4.2 MATEMÁTICA  

 

CONJUNTOS NUMÉRICOS: conjunto dos números reais: reta real, subconjuntos, operações, 

propriedades, expressões numéricas, radicais (propriedades, operações e racionalização de 

denominadores). DIVISORES E MÚLTIPLOS: divisibilidade; números primos; decomposição em 

fatores primos; divisores de um número; máximo divisor comum; múltiplos de um número; mínimo 

múltiplo comum. SISTEMAS DE MEDIDA: sistema métrico decimal: comprimento, área, volume, 

massa, capacidade; sistema não decimal: tempo e ângulos. RAZÃO E PROPORÇÕES: razão entre 

duas grandezas; razões inversas; proporção: propriedades. GRANDEZAS PROPORCIONAIS: 

grandezas diretamente e inversamente proporcionais; regra de três simples e composta; 

porcentagem. EQUAÇÕES E INEQUAÇÕES DO 1° GRAU: equação do 1° grau; inequação do 1° 

grau; sistema de equações do 1° grau; problemas do 1° grau. CÁLCULO ALGÉBRICO: Valor 

numérico de uma expressão algébrica; polinômios: operações, m.m.c. e m.d.c.; produtos notáveis; 

fatoração e simplificação de expressões algébricas; frações algébricas: operações. EQUAÇÃO DO 2° 

GRAU: equação do 2° grau; relação entre os coeficientes e as raízes da equação do 2° grau; 

equações fracionárias redutíveis ao 2° grau; equações biquadradas; equações irracionais. 

FUNÇÕES: função: conceito, conjunto domínio, conjunto imagem e representação gráfica; função do 

1º grau: conceito, representação gráfica e raiz; função do 2º grau: conceito, representação gráfica e 

raízes. ESTATÍSTICA: médias aritmética e ponderada; gráficos: barras, segmentos e setores. 

GEOMETRIA: elementos fundamentais da Geometria: ponto, reta e plano; retas paralelas e 

concorrentes: ÂNGULOS: medidas, classificação, complemento, suplemento e replemento. 

PARALELISMO: paralelas interceptadas por uma transversal; ângulos formados por retas paralelas 

interceptadas por uma transversal; Propriedades POLÍGONOS: conceito, elementos, classificação, 

convexidade, ângulos de um polígono e nomenclatura; número de diagonais; soma dos ângulos 
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internos e externos de um polígono regular. TRIÂNGULO: definição, elementos, classificação e 

congruência; relação entre lados e ângulos; teorema de Thales e suas consequências; semelhança 

de triângulos; relações métricas no triângulo retângulo. QUADRILÁTEROS: definição, classificação e 

propriedades. CIRCUNFERÊNCIA E CÍRCULO: Conceito e elementos; medida de arcos e ângulos; 

relações métricas na circunferência; polígonos inscritos e circunscritos na circunferência (lados e 

apótemas de polígonos regulares). ÁREA E PERÍMETRO DE FIGURAS PLANAS: triângulos, 

quadriláteros, polígonos regulares e círculos.  

 

4.3 HISTÓRIA  

O Brasil no contexto da expansão marítima europeia do século XV; conquista e colonização 

portuguesa: estrutura administrativa, política econômica e social; a fundação da cidade de Salvador; 

os movimentos de contestação metropolitana: Inconfidência Mineira e Baiana; o processo de 

independência; I e II reinados; A Bahia no Império; A República brasileira: da República Velha ao 

governo neoliberal.  

 
4.4 GEOGRAFIA  

BRASIL NA REGIONALIZAÇÃO MUNDIAL: países centrais e periféricos; continente americano; 

MERCOSUL; o espaço geográfico brasileiro; INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA: da colonização aos 

dias atuais; estrutura industrial brasileira; distribuição espacial brasileira; produção de energia para a 

indústria; especialização da indústria brasileira; O MEIO URBANO: a divisão do trabalho na cidade e 

no campo; a urbanização e a industrialização; rede urbana; megalópoles; crescimento urbano 

brasileiro; MEIO RURAL: as novas relações cidade x campo; a modernização do setor agrícola; 

atividade rural e fome; estrutura fundiária brasileira; reforma agrária; POPULAÇÃO: formação da 

população brasileira; estrutura da população; movimentos migratórios; a população economicamente 

ativa (PEA) e distribuição de renda no Brasil. COMÉRCIO, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES: 

indústria moderna e desenvolvimento do setor terciário; relações comerciais internacionais; evolução 

dos transportes; evolução da comunicação; ELEMENTOS DA NATUREZA: elementos e fatores do 

clima; hidrografia; estrutura geológica e relevo; solo; vegetação; GLOBALIZAÇÃO e 

DESENVOLVIMENTO: as grandes alianças militares; o mundo dividido em dois blocos; o 

desenvolvimento tecnológico; transformações econômicas; a ordem mundial e a soberania dos 

estados.  

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

 Os candidatos aprovados deverão submeter-se ao Regimento Interno do INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA, acatando as normas referentes ao 

sistema de matrícula e regime escolar. 

 Será nula, de pleno direito, a qualquer época, a classificação e/ou aprovação do candidato que 
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tenha participado do Concurso Vestibular/2016 - IFBA fazendo uso de documentos falsos ou 

utilizando-se de meios ilícitos. 

 O IFBA poderá alterar algumas disposições fixadas para este Concurso Vestibular editando Nota 

Pública Oficial, que se constituirá parte integrante das normas regulamentadoras do Concurso 

Vestibular/2016 - IFBA.  

 Este Manual, pela legislação, tem força de lei, bem como as orientações contidas nos Instrumentos 

de Aplicação (Cadernos de Provas e Folhas de Respostas e Redação) e, para todos os efeitos, as 

determinações neles contidas se complementam com o Edital oficialmente divulgado.  

 A efetivação da inscrição do candidato atesta, para todo e qualquer efeito, a ciência e aceitação de 

todas as normas estabelecidas para este Processo Seletivo, das quais, em momento algum, poderá 

alegar desconhecimento.  

Serão cumpridas, para todos os efeitos, as determinações contidas no Manual do Candidato para o 

Processo Seletivo dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível na Modalidade Integrada, 

que complementará o Edital de Abertura de inscrições para os Processos Seletivos 2016.  

 




