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MENSAGEM DO DIRETOR GERAL
É com grande felicidade que apresentamos o relatório de gestão, semestral, do
Campus de Salvador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia - IFBA, que compreende o período de janeiro a junho de 2020, cuja estrutura
segue as diretrizes de relato integrado. Esse relatório tem por objetivo apresentar
um panorama geral dos primeiros seis meses de gestão, contendo o diagnóstico,
as principais metas, as ações e os resultados alcançados no período,
funcionando, portanto, como um relatório de prestação de contas para a
sociedade.
Desse modo, o documento evidencia, de forma integrada, as atividades do
campus, no período supracitado, com informações qualitativas e quantitativas,
envolvendo todos os eixos estratégicos (ensino, pesquisa, extensão e gestão),
informações financeiras e não financeiras, bem como as estratégias (objetivos,
metas, ações e indicadores), governança (estruturas organizadas para
viabilizar a gestão, controlar a operacionalização e condução da unidade,
visando o alcance dos objetivos institucionais), desempenho e perspectivas
da organização.
Assim, considerando-se tratar de uma primeira versão do relatório de gestão do
Campus de Salvador, cuja apresentação será semestral, espera-se que ajustes
sejam realizados ao longo do tempo, de modo de que o documento possa ser
aprimorado e melhorado, objetivando fornecer à sociedade uma visão clara
quanto às atividades dessa unidade. Nesse sentido, alinha-se com o que
determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal de 1988, o qual
define que: “prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”.
Nessa perspectiva, esse documento poderá ser útil tanto à tomada de decisão
dos gestores, bem como aos usuários internos e externos que se apropriarão das
informações decorrentes das atividades dessa unidade.
Por conseguinte, a fim de sistematizar as informações e apresentá-las, de forma
concisa e objetiva, este relatório encontra-se estruturado em 4 grandes eixos, a
saber: Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão Organizacional, possibilitando
aos usuários a compreensão da estrutura e atuação do Campus de Salvador.
Destacamos ainda que este documento não objetiva individualizar as ações do
Campus de Salvador, que são integradas aos reportes anuais realizados pelo
Instituto, através da Reitoria, mas gerar informações necessárias à avaliação e ao
acompanhamento do desempenho da unidade pela alta gestão do Campus,
favorecendo o processo gerencial de tomada de decisão.
Por fim, salienta-se que um dos desafios da gestão, logo quando da posse, foi
assumir as atividades do Campus, sem, contudo, dispor de um relatório da
gestão anterior contendo as atividades desenvolvidas, o diagnóstico do Campus,
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a situação operacional, patrimonial e econômico-financeira, bem como os status
das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, o que só foi possível tomar
conhecimento após o início das atividades em janeiro. Assim, neste primeiro
relatório, apresentamos um breve diagnóstico da situação do Campus, cuja ação
foi realizada ao longo dos três primeiros meses da gestão.
Ademais, cumpre destacar os desafios trazidos pelo contexto da pandemia
provocada pela COVID-19, que levou à suspensão de todas as atividades
presenciais desde 17/03/2020, modificando as formas de execução dos
processos institucionais. Esse contexto tem requerido da gestão um conjunto de
ações planejadas, iniciativas de intervenção e mudanças processuais tanto em
função da necessidade de finalização do semestre 2019.2, que encontrava-se em
andamento quando da suspensão das atividades; quanto da necessidade de
adequar a unidade com protocolo de segurança que permita garantir a proteção
necessária para um eventual retorno presencial, ainda não autorizado pelas
autoridades governamentais, para início do semestre 2020.
Assim, a elaboração e publicação desse relatório demonstra o compromisso
dessa gestão com a comunidade interna e a sociedade de um modo geral.
Encontra-se em consonância com o princípio da accountability e da boa
governança no âmbito da administração pública, atendendo aos princípios da
transparência, da prestação de contas e responsabilidade do Campus.
Anualmente, os campi enviam informações para a consolidação da Reitoria para
fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas da União (TCU). Nesse
sentido, a apresentação do relatório de gestão, do Campus de Salvador, consiste
em uma adaptação entre modelo seguido pela instituição no reporte anual,
conforme o TCU (2019) e Decisão Normativa (DN)-TCU 178/2019, e o modelo de
relatório utilizado para a avaliação do plano de metas institucional (PMI), o que
permite compreender as atividades desenvolvidas e as metas associadas, de
forma conjunta. Cabe destacar também que a (DN)-TCU 178/2019 definiu como
padrão o modelo da Estrutura Internacional para Relato Integrado (EIRI)1,
desenvolvido pelo Conselho Internacional para Relato Integrado (International
Integrated Reporting Council – IIRC).

1

O relato integrado é uma abordagem para preparação de relatórios que têm por objetivo divulgar
informações concisas, relevantes e estratégicas, para facilitar a gestão integrada, a comunicação
interna e a prestação de contas. O relato integrado representa uma evolução nos processos de
gestão organizacional e comunicação corporativa (BRASIL; TCU, 2019, p. 13).

13

1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL, PLANEJAMENTO E AMBIENTE
EXTERNO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) é
uma instituição com oferta de ensino verticalizado, que desenvolve cursos de
Ensino Médio Integrado, Educação de Jovens e Adultos, Cursos de Graduação,
Especialização, Mestrado e um Doutorado2.
A unidade do Campus de Salvador, a primeira da instituição, possui uma
trajetória histórica que remonta à criação da Escola de Aprendizes Artífices, em
1909. A sede foi transferida para o bairro do Barbalho em 1926. Já em 1937, a
Escola, que antes era vinculada ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio,
passou a ser chamada de Liceu Industrial de Salvador, fruto de uma mudança na
gestão do governo, que o vinculou ao Ministério da Educação e Saúde Pública,
com o foco no ensino profissionalizante (IFBA, 2014).
Em função de mudanças ocorridas no arcabouço jurídico e legal no campo
da Educação, em 1942, fruto da publicação de Decretos-Leis, conhecidos como
Leis Orgânicas da Educação Nacional3, o ensino profissionalizante foi ampliado
para o segundo ciclo e a instituição passou a ser reconhecida como Escola
Técnica de Salvador. Assim, de acordo com o IFBA (2014, p. 23), “[...] as etapas
do Ensino Industrial foram definidas por esta Lei como primeiro ciclo,
compreendendo ensino industrial básico, ensino de mestria, ensino artesanal e
aprendizagem; e segundo ciclo para ensino técnico e ensino pedagógico”. Ainda
nesta década, foi instituída, por meio de Decreto-Lei, a Rede Federal de
Estabelecimentos de Ensino Industrial que, dentre outros resultados, provocou a
criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), identificado no
período como Serviço Nacional dos Industriários (IFBA, 2014). Segundo o IFBA
(2014, p. 22-23), “[...] a plena equiparação entre o ensino profissional e o acadêmico
ocorreu, pelo menos formalmente, em 1961, com o advento da Lei 4.024”, de 20
de dezembro do referido ano, a qual fixou as diretrizes e bases da educação do
país.
Já em meados da década de 1965, após ser incorporada à Rede Federal,
por meio da Lei 4.759 de 19654, a instituição passou a ser denominada de Escola
Técnica Federal da Bahia – ETFBA. Os cursos profissionais superiores,

2

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA. Projeto
Pedagógico
Institucional
(PPI).
2014.
Disponível
em:
<https://portal.ifba.edu.br/proen/PPIIFBA.pdf>. Acesso em: 08 maio 2020.
3
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Decreto-Lei n. 4.073, de 30 de janeiro de 1942. Disponível em:
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4073-30-janeiro-1942-414503publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 08 maio 2020.
4
BRASIL. Lei n. 4.759, de 20 de agosto de 1965. Dispõe sobre a denominação e qualificação das
Universidades
e
Escolas
Técnicas
Federais.
Disponível
em:
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4759-20-agosto-1965-368906publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 25 out. 2019.
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denominados de curta duração, constituíram-se nos cursos tecnólogos, que entre
as décadas de 1970 e 1980, encontraram resistências no mundo do trabalho devido
à concepção de um curso que embora superior, apresentava um modelo de
formação de curta duração.
Em 1993, a Lei n. 8.711 transformou a ETFBA em Centro Federal de
Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA). Os primeiros 5 anos da década
de 1990 foram marcados pela expansão do CEFET-BA, a partir da
descentralização do ensino por meio de Unidades de Ensino Descentralizadas
(UNEDs), tais como as unidades de Barreiras, Vitória da Conquista, Eunápolis e
Valença (IFBA, 2014). Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) em 1996, por meio da Lei 9.394, a educação profissional passou a
ganhar destaque (IFBA, 2014). Segundo o art. 39 da LDB, “a educação profissional
e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos
diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da
ciência e da tecnologia”.
Em 2008, com a promulgação da Lei 11.892/2008, o CEFET-BA foi
transformado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
(IFBA) e passou a integrar a Rede Federal de Educação Profissional, Ciência e
Tecnologia (RFEPCT) (IFBA, 2014), cuja Reitoria encontra-se localizada na
Avenida Araújo Pinho, n. 39, Canela - Salvador/BA, CEP: 40.110-150.
A unidade do Campus de Salvador é a primeira e mais antiga unidade de
ensino do IFBA. Atualmente, conta com mais de 600 servidores (entre docentes,
técnicos administrativos e terceirizados), possui mais de mais de 5,6 mil estudantes
e responde pela maior oferta de cursos do IFBA no estado da Bahia. Os cursos
encontram-se assim distribuídos, conforme Quadro 1.
Quadro 1: Relação de Cursos da Instituição.
Curso

Modalidade

Automação

Integrado

Edificações

Integrado

Eletrotécnica

Integrado

Eletrônica

Integrado

Geologia

Integrado

Mecânica

Integrado

Química

Integrado

Refrigeração e Climatização

Integrado

Saneamento (EJA)

Integrado

Automação

Subsequente
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Eletrônica

Subsequente

Eletrotécnica

Subsequente

Hospedagem

Subsequente

Mecânica

Subsequente

Saneamento

Subsequente

Bacharelado em Administração

Graduação

Bacharelado em Engenharia Industrial Elétrica
Bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica
Bacharelado em Engenharia Química
Licenciatura em Física (Presencial e EAD/UAB)
Licenciatura em Geografia
Licenciatura em Matemática (Presencial e EAD/UAB)
Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tecnológico em Eventos
Tecnológico em Radiologia
Doutorado Multiinstitucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento

Pós-Graduação

Mestrado Profissionalizante em Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia para Inovação
Mestrado Profissionalizante em Educação Profissional e Tecnológica
Mestrado Profissionalizante em Engenharia de Materiais
Mestrado Profissionalizante em Engenharia de Sistemas e Produtos
Especialização em Desenvolvimento de Aplicações e Games para Dispositivos
Móveis

Fonte: Dados do relatório (2020).

Destaca-se que o Campus teve seu (re)credenciamento renovado em 2017,
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP)/Ministério da Educação (MEC) (que lhes garante a continuidade da oferta
de cursos superiores), com Conceito 4, sendo que, a partir da Portaria 1.269 de
07/12/2010, foi credenciado também para ofertar cursos em Ensino a Distância
(EAD), via Universidade Aberta do Brasil (UAB).
Em face do exposto, este relatório tem por objetivo geral diagnosticar a
situação do Campus de Salvador, verificada após posse da nova gestão, bem
como apresentar as principais ações e intervenções que foram adotadas no
primeiro semestre de 2020.
De modo específico, buscou-se:

16

a. Diagnosticar e evidenciar a situação do Campus de Salvador,
observada após a posse da nova gestão no que se refere às
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão;
b. Apresentar e analisar as principais decisões, ações e intervenções
realizadas pela gestão atual, a partir de janeiro/2020, em face do
diagnóstico verificado;
c. Analisar os resultados alcançados no período;
d. Discutir os desafios e perspectivas do Campus para os próximos
semestres.
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2. DIAGNÓSTICO
Essa seção tem por objetivo apresentar, de forma sintética, o retrato do
Campus de Salvador, identificado quando a nova gestão assumiu, a partir de
janeiro de 2020. Desse modo, aborda a situação estática em que se encontrava e
que serviu de base para a definição de metas, objetivos e ações, alinhadas com o
plano de gestão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
2.1 DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO IFBA/CAMPUS DE SALVADOR
A estrutura de governança do Campus de Salvador está disciplinada a partir
de seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução n. 84 do CONSUP em
17/12/20135. A administração dessa unidade se dá por meio de seus seus
órgãos colegiados e pela Direção Geral, que conforme art. 4o do Regimento
Interno do Campus6, tem como âncora um arcabouço institucional “[...] que define
a integração, a articulação e a cooperação dos diversos órgãos situados em cada
nível”.
No que se refere à estrutura de governança, conforme art. 5º do supracitado
Regimento, os órgãos colegiados do Campus, que junto com a Diretoria Geral
administram o Campus de Salvador, são compostos pela seguinte estrutura: I.
Conselho do Campus; II. Colegiados de Curso; III. Núcleos Docentes Estruturantes
(NDE) dos Cursos de Ensino Superior; IV. Conselhos de Classe dos Cursos de
Ensino Técnico; V. Colégio Acadêmico; VI. Colégio de Administração”. Cabe
destacar que a composição, atribuições, funcionamento e papéis dos órgãos
colegiados estão definidos no Regimento Interno do Campus (IFBA, 2013).
Atualmente, esta unidade ainda não dispõe de um comitê de governança,
bem como de mecanismos de implementação de controles. Ademais, quando da
posse da nova gestão, não observou-se a existência de plano de integridade,
manual de procedimentos de execução, fluxos de processos, organograma
institucional, além da ausência de padrões de execução de atividades e solução de
problemas.
De acordo com o art. 3o, do Regimento Interno, o Campus de Salvador regese pelos atos normativos mencionados no caput do art. 2º, pela legislação Federal,
por este regimento interno e pelos seguintes instrumentos normativos: I. Estatuto;
II. Regimento do IFBA; III. Resoluções do Conselho Superior (CONSUP); IV.
Resoluções do Congresso do IFBA; V. Resoluções do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CONSEPE); VI. Atos da Reitoria; VII. Resoluções do
Conselho do Campus de Salvador; e VIII. Atos da Diretoria Geral do Campus de
Salvador (IFBA, 2013).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA/Campus de
Salvador.
Regimento
do
Campus
de
Salvador.
2013.
Disponível
em:
<https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/documentos1/regimento_salvador.pdf/view>. Acesso em: 08 maio 2020.
6 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA/Campus
de
Salvador.
Regimento
do
Campus
de
Salvador.
2013.
Disponível
em:
<https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/documentos1/regimento_salvador.pdf/view>. Acesso em: 08 maio 2020.
5

18

No que se refere ao sistema formal de hierarquização funcional, a instituição
possui a seguinte estrutura, conforme art. 19 do Regimento Interno, sendo que
todos os órgãos executivos vinculam-se à Diretoria Geral do Campus, conforme
Quadro 2, a seguir.
Quadro 2: Estrutura do Campus de Salvador.

Fonte: IFBA (2013).
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A partir da estrutura apresentada acima, pôde-se verificar que a instituição
requer uma nova configuração organizacional, haja vista o que determina a Portaria
n. 246, de 15 de abril de 2016, requerendo, para tanto, um novo regimento que
reflita a estrutura atual de governança.
Por fim, destaca-se que não foi verificada a existência de organograma
definido na unidade, refletindo a estrutura organizacional apresentada acima.
Do ponto de vista da estrutura física, a instituição está composta por um
prédio administrativo (bloco A), além de oito blocos com salas de aulas, oficinas de
práticas, laboratórios especializados, Clínica Escola, Laboratórios de informática,
biblioteca que atende aos diferentes públicos matriculados nos diferentes cursos já
destacados, um ginásio poliesportivo, além de duas quadras, três estacionamentos
(sendo 1 localizado no prédio administrativo; 1 ao lado do ginásio poliesportivo; e 1
denominado de estacionamento de servidores, ao lado do bloco O). Ademais,
compõe a estrutura da Campus três imóveis, dentre eles, a antiga clínica Clirf e
duas casas do entorno, cuja extensão se dá para a rua principal.
2.2 DA ANÁLISE DO PLANEJAMENTO, MISSÃO, VISÃO, AMBIENTE EXTERNO
E MODELO DE NEGÓCIO DO CAMPUS DE SALVADOR
O planejamento estratégico do IFBA e de suas unidades espalhadas pelo
estado da Bahia (22), conforme observou-se, é norteado pelo seu Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI)7, que define as diretrizes e objetivos
estratégicos institucionais, responsáveis por orientar a gestão estratégica e as
práticas de gestão de seus gestores. O PDI, que foi recentemente revisado para o
período de 2020 a 2024, contempla o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e
define eixos estratégicos, objetivos e metas que devem ser observados por todos
os campi no planejamento e desenvolvimento de suas atividades de ensino,
pesquisa, extensão e gestão (IFBA, 2020)8.
Anualmente, os campi procedem com a elaboração do Plano de Metas
Institucional (PMI), que é construído a partir dos eixos estratégicos do PDI, quais
sejam o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão organizacional; e avaliado
trimestralmente para verificação do cumprimento das metas e objetivos planejados
para o período.
Em janeiro/2020, quando a nova gestão iniciou as atividades, não havia
plano de metas construído para o campus de Salvador, para o exercício corrente.
Tal documento fora elaborado e vem sendo utilizado como guia norteador das
ações do campus, ajustado ao contexto trazido pela pandemia da COVID-19, cujas
BRASIL. Presidência da República. Decreto n. 9.235, de 15 de dezembro de 2017. Dispõe sobre
o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior
e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm>. Acesso em:
08 maio 2020.
8 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI). Salvador: EDIFBA, 2020.
7
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atividades do Campus de Salvador continuavam suspensas até o fechamento
desse relatório.
No que se refere ao modelo de negócio institucional, em particular, do
Campus de Salvador, consiste na oferta de educação profissional e tecnológica, de
forma gratuita, em diferentes níveis e modalidades, conforme já destacado, que vai
do Ensino Profissional e Técnico de Nível Médio integrado e subsequente à PósGraduação Lato e Stricto Sensu.
Tanto a missão quanto a visão institucional mantiveram-se na revisão do PDI
para o período de 2020 a 2024. No que se refere à missão institucional, a qual
norteia a atuação de seus campi, dentre os quais o Campus de Salvador, é:
“Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e
extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento
sustentável do país” (IFBA, 2020, p. 82)9.
Já em relação à visão tem-se:
Transformar o IFBA numa Instituição de ampla referência e de qualidade
de ensino no País, estimulando o desenvolvimento do sujeito crítico,
ampliando o número de vagas e cursos, modernizando as estruturas
físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação na pesquisa,
extensão, pós-graduação e inovação tecnológica (IFBA, 2020, p. 86) 10.

A partir da posse da nova gestão, em janeiro de 2020, observou-se que os
dados reportados sobre o Campus de Salvador no PDI para o período de 2020 a
2025, apresentavam algumas inconsistências, que foram apontadas pela relatoria
do CONSUP, com relação a projeção de aberturas de novos cursos tanto
presenciais quanto a distância, bem como em relação a dados relacionados com a
projeção de investimentos, que não refletiam a capacidade interna.
Ademais, com relação ao planejamento estratégico, não observou-se a
construção de uma matriz de SWOT específica para o campus, contendo as suas
forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, dificultando, portanto, compreender a
partir de que contexto as projeções dos dados e ações estratégicas foram
desenhadas.
Ressalta-se, também, que a gestão empossada não recebeu e nem
encontrou a proposta orçamentária para o período. Além disso, o Planejamento de
Gerenciamento de Contratações (PGC) encontrava-se pendente de revisão, haja
vista que as projeções, realizadas a partir da IN 01/2019, ultrapassavam os limites
orçamentários aprovados para o Campus de Salvador. Por fim, cumpre destacar
que nenhuma das Diretorias Executivas da Gestão anterior apresentou,
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI). Salvador: EDIFBA, 2020.
10 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI). Salvador: EDIFBA, 2020.
9
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formalmente, um relatório de gestão, no qual deveria contemplar todas as ações,
retrato da instituição, diagnóstico e principais questões que deveriam ser
reportadas para que a nova gestão procedesse com o planejamento de curto,
médio e longo prazo.
Cabe destacar também que não foram identificados as bases e instrumentos
que estavam sendo utilizados para projetar as ações e projetos da unidade, bem
como os mecanismos utilizados para estabelecer o relacionamento com ambiente
interno e externo da instituição, a gestão de risco institucional, plano de
manutenção preventiva e corretiva, bem como elementos que deveriam subsidiar
o planejamento para a nova gestão que iniciou em 2020.
Por fim, observou-se que não havia sistematização dos processos e
atividades; que a instituição carecia de um diagnóstico institucional que pudesse
subsidiar revisão tanto do planejamento estratégico, quanto dos planos de metas
da unidade e auxiliar na composição dos planos de ações; e que se faz necessário
um planejamento estratégico específico, recortado a partir do PDI do IFBA, a fim
de que a execução das atividades, assim como seu acompanhamento e ações de
melhorias e padronização possam ser continuamente realizados. Além disso, no
mês de março de 2020, quando a gestão completou 3 meses, o Campus de
Salvador teve as suas atividades presenciais suspensas em função da Pandemia
do Coronavírus, que trouxe novos desafios, para os quais a nova gestão tem
buscado, de forma contínua, ações para enfrentá-los e superá-los em conjunto com
a Administração Central (Reitoria), a comunidade interna e externa e os órgãos
governamentais.

2.3 CANAIS DE COMUNICAÇÃO/TRANSPARÊNCIA COM A COMUNIDADE
INTERNA E EXTERNA
Os principais canais de comunicação interna que a instituição, até então,
vem utilizando são os seguintes: E-mails e Telefone. Já no que se refere aos canais
externos, observou-se: Portal do IFBA e do Campus, Facebook, Instagram e
Telefone.
Não foi observado, até o fechamento desse relatório, um canal de
comunicação com a comunidade do entorno, além de se constatar que a Ouvidoria
do Campus não estava em pleno funcionamento.

2.4 DA ANÁLISE DOS EIXOS ESTRATÉGICOS, CENÁRIO DE ATUAÇÃO E
VALOR ENTREGUE À SOCIEDADE
Tendo em vista o formato de relato integrado do relatório de gestão,
conforme TCU (2019), e considerando a estrutura organizacional do IFBA, Campus
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de Salvador, destaca-se que o presente relatório de gestão está estruturado nos
seguintes eixos estratégicos: Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, a partir dos
quais as informações da prestação de contas, mais importantes, foram
sistematizadas, de modo a permitir melhor compreensão da atuação do
IFBA/Campus de Salvador.
O PDI definido para o período de 2020 a 2024, o qual já tinha sido elaborado
quando da posse da nova gestão do Campus de Salvador, definiu como eixos
estratégicos e objetivos estratégicos associados, que devem nortear as atividades
de ensino, pesquisa, extensão e gestão, para os próximos anos, os seguintes,
conforme Quadro 3.
Quadro 3: Eixos e objetivos estratégicos do PDI.
Eixo Estratégico
Sustentabilidade

Internacionalização

Governança
Institucional

Qualidade na
Execução
Orçamentária
Modernização

Permanência
Eficiente

Acesso

Fortalecimento da
Relação IFBA com
a Comunidade

Objetivo Estratégico
Modernizar a infraestrutura física.
Desenvolver uma política de sustentabilidade.
Inserir a temática sustentabilidade nos projetos pedagógicos de ensino e nas ações
de pesquisa, extensão e gestão.
Fortalecer e expandir as ações de internacionalização.
Estabelecer e desenvolver a política linguística para a formação continuada da
comunidade em idiomas estrangeiros.
Consolidar a infraestrutura organizacional necessária ao desenvolvimento das
relações internacionais.
Aprimorar os mecanismos de liderança, estratégia e controle com foco na
otimização dos recursos e transparência.
Definir prioridades em função dos recursos disponíveis, convênios e editais.
Padronizar as atividades de compras, licitações, fiscalização de contratos,
transporte e patrimônio.
Atender as necessidades de manutenção, funcionamento e investimento em obras
e equipamentos.
Aprimorar os processos de tomadas de decisão sobre alocação de recursos.
Implementar critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições.
Reestruturar todos os Projetos Pedagógicos dos Cursos (Técnicos e Superiores)
conforme a legislação e as normas institucionais vigentes e adequação ao mundo
do trabalho, valorizando a verticalização.
Elaborar política de Educação a Distância – EAD e de Tecnologias Educacionais
do IFBA.
Implantar uma política de inovação pedagógica em seus aspectos metodológico,
tecnológico e curricular.
Construir e implantar o Plano Estratégico de Permanência e Êxito do IFBA.
Institucionalizar a política de formação continuada de docentes e demais
profissionais da educação.
Estruturar o funcionamento dos NAPNES e acompanhar a implantação das Salas
de Recursos Multifuncionais.
Institucionalizar a Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional
no IFBA, cumprindo as exigências legais.
Acompanhar e revisar, constantemente, a metodologia do Processo Seletivo dos
cursos técnicos, visando adequação com as demandas do IFBA e da sociedade.
Criar uma Política de Acolhimento para os ingressantes nos cursos do IFBA.
Priorizar projetos e ações que resgatem públicos socialmente vulneráveis e a
formação de profissionais mais humanizados nas ações integradas com instituições
públicas e privadas.
Expandir as parcerias com órgãos públicos e privados, para atuarem na área da
Extensão tecnológica, apoiando a Inovação e o Empreendedorismo, a partir da
elaboração de programas institucionais que ampliem as cooperações técnicas e
parcerias com instituições e empresas nacionais e internacionais, através da oferta
de serviços tecnológicos, de modo que assegurem aos estudantes as
possibilidades necessárias de ingresso ao estágio curricular e intercâmbios.
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Eixo Estratégico
Consolidação da
Institucionalização
das Atividades
Extensionistas

Fortalecimento e
Interiorização da
Pós-Graduação

Consolidação da
Pesquisa e
Inovação
Tecnológica
Desenvolvimento
Profissional
Saúde e Qualidade
de Vida no Trabalho
Gestão de
Infraestrutura e
Gerência de
Serviços de TI
Gestão do Sistema
de Informação e de
Dados
Imagem
Institucional
Comunicação e
Relacionamento
Interno

Viabilizar o acompanhamento de egressos mediante cadastros, eventos e
pesquisas acerca da sua inserção no mundo do trabalho, bem como sua satisfação
pessoal e profissional.
Objetivo Estratégico
Integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, seus interesses
e necessidades, estabelecendo desde projetos de concepção até mecanismos
que inter-relacionem os saberes.
Articular parcerias com a sociedade para a concretização de projetos de extensão
com natureza de inovação tecnológica.
Garantir a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), nos diversos
campi do IFBA, por meio de programas especiais do Governo Federal e por meio
de orçamento próprio, a partir das demandas sociais emergentes e
reconhecimento dos arranjos produtivos locais.
Fortalecer a política de Pós-Graduação nos Campi do interior por meio de cursos
Lato Sensu e Stricto Sensu.
Consolidar os programas de Pós-Graduação Stricto Sensu por meio de ações de
ensino, pesquisa, inovação e internacionalização.
Estabelecer um programa sistematizado para atração de parcerias e recursos
externos para a Pós-Graduação.
Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada para atendimento
de demandas da sociedade.
Fortalecer/amadurecer as atividades de pesquisa e inovação nos grupos de
pesquisa, nos programas de pós-graduação e no polo de inovação do IFBA.
Estimular a atividade inventiva, o empreendedorismo, a transferência de
tecnologia e a prestação de serviços tecnológicos.
Promover um processo contínuo de capacitação, treinamento e qualificação
profissional do servidor.
Criar e implementar o banco de competências dos servidores.
Proporcionar um ambiente de trabalho saudável.
Desenvolver um Programa Permanente de Qualidade de Vida dos servidores.
Aprimorar a Infraestrutura e Serviços de TI do Instituto, promovendo as ações
necessárias para a expansão dos ambientes/serviços de rede, datacenter,
laboratórios e estações de trabalho para as áreas administrativas e acadêmicas.
Assegurar o atendimento dos princípios de disponibilidade, integridade,
confidencialidade e autenticidade da informação gerencial do Instituto, em
consonância com o PETI, PDTI e leis vigentes, através do levantamento das
necessidades informacionais do Instituto e da aquisição ou desenvolvimento de
soluções de TI capazes de prover tais informações.
Fortalecer a imagem do IFBA com os públicos interno e externo.
Disseminar a identidade institucional no público interno.
Melhorar e fortalecer a cultura organizacional do IFBA.
Criar padronização de procedimentos, instrumentos e rotinas de comunicação
adequados à realidade de multicampia.
Publicizar as ações institucionais de cada unidade/campi do IFBA.
Promover o engajamento do público interno com suas tarefas, entre as equipes,
e entre o público interno e a instituição.

Fonte: Adaptado do IFBA (2020).

Os eixos e objetivos estratégicos definidos no PDI institucional foram
utilziados como premissas básicas na construção do plano de metas, bem como no
plano de ação das diretorias executivas e nos projetos e atividades do Campus de
Salvador, para o curto, médio e longo prazo, conforme já destacado na seção
anterior.
Do ponto de vista do ambiente externo, o Campus de Salvador está
localizado na cidade de Salvador, que possui uma população estimada em mais de
2,8 milhões de habitantes (IBGE, 2019), cuja vocação econômica está voltada para
o setor de serviços, apesar de outros setores, embora em uma proporção menor,
também contribuírem para a atividade econômica da capital, a exemplo da
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administração pública, o comércio, atividades industriais da construção civil e de
alimentos, além de atividades associadas às organizações da sociedade civil que
atuam a partir de parcerias público-privadas (PPPs)1112. Esta unidade de ensino
está localizada em uma região histórica da cidade de Salvador e possui uma área
aproximada de 50.000m².
Do ponto de vista externo, as atividades de ensino, pesquisa e extensão e
de gestão estão normatizadas pelas normas institucionais, pela legislação federal,
além dos documentos e regimentos internos já destacados anteriormente, dentre
outros.
Para além do descritivo de atividades e funções contidas no Regimento
Interno do Campus de Salvador, não observou-se, quando da posse da nova
gestão, a existência de processos estruturados nos mais diversos eixos
estratégicos, bem como propostas que contribuíssem para o alcance dos
resultados e para a geração de valor, além da cadeia de valor institucional.
Ademais, o Campus ainda não dispõe de um diagrama de cadeia de valor, que
evidencie como os atores da cadeia atuam e que valor geram para a sociedade.
No que se refere aos contratos de gestão, que serão detalhados mais à
frente, observou-se que a unidade não apresentou relatórios contendo o status de
cada contrato existente no Campus, assim como os prazos de vigência, relatórios
de fiscalização e qual a finalidade de cada um. Tal cenário dificultou, no primeiro
momento, o conhecimento integral dos riscos associados ao funcionamento do
Campus, os principais problemas e quais contratos já estavam vencidos. Por outro
lado, contratos foram encontrados fora da vigência, a exemplo do contrato do
refeitório, do espaço alugado para antena de empresas de telecomunicações,
dentre outros.
Do ponto de vista da relação do Campus de Salvador com as partes
interessadas, não há clareza de como a gestão vinha interagindo e se relacionado
com os stakeholders, em particular os externos, além de quais instrumentos

BRASIL. Presidência da República. Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014. Estabelece o regime
jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime
de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante
a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos
em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes
para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;
e altera as Leis 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada
pela Lei n. 13.204, de 2015). Disponível em:
Legislação/Dispositivo Normativo
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm>. Acesso em: 08 maio
2020.
12 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Panorama. 2019.
Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/panorama>. Acesso em: 08 maio
2020.
11
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utilizavam e que mecanismos de controle eram adotados para monitorar esse
relacionamento.
Após exposição de um breve diagnóstico contendo o panorama observado
sobre o Campus, a seguir apresenta-se um breve diagnóstico por diretoria
executiva que apoiam a administração do Campus, conduzida pela Diretoria Geral.

2.4.1 Das Atividades de Ensino
A atual gestão de Ensino do campus de Salvador iniciou as suas atividades
na primeira semana de janeiro de 2020, tendo pela frente o desafio de
gerenciar/planejar ações para o maior campus do Instituto. De acordo com o SUAP
(2020), o campus de Salvador possuía, até o fechamento deste relatório, mais de
5,6 mil estudantes matriculados, divididos nas diversas formas de ensino.
Visando apresentar o diagnóstico da Diretoria de Ensino, a seguir apresentase o detalhamento do diagnóstico realizado pelas Diretorias Adjuntas de Ensino
Superior, Médio Integrado e a Distância.

2.4.1.1 Da Educação Superior
A nova composição da Diretoria Adjunta da Educação Superior (DAES),
iniciou seus trabalhos no dia 06 de janeiro de 2020. A função foi assumida pelo
professor Romilson Lopes Sampaio e teve como assistente da direção, o professor
Marcus Vinícius Linhares de Oliveira.
A DAES, durante o mês de janeiro, buscou se apropriar do funcionamento
da diretoria. Foram revisados os documentos da referida pasta, que encontravamse dispostos fisicamente no setor e nos sistemas institucionais, como o SEI.
Realizou-se uma reunião com o Pesquisador Institucional do IFBA – Eginaldo
Bomfim, com a finalidade de discutir assuntos relacionados ao ensino superior do
Campus Salvador, entre eles: Enade, Censup, Emec e Plataforma Nilo Peçanha.
Ademais, realizou-se reuniões com todos os coordenadores dos dez (10) cursos
superiores presenciais do Campus, para apresentar a nova gestão e conhecer as
demandas dos cursos.
Diante da situação encontrada, iniciou-se o processo de tomada de decisões
e programação das atividades a serem executadas, dentre as quais destacamos:
•
•

Redução do tempo de espera demasiado, por parte de vários alunos,
nos processos de aproveitamento de estudos.
Necessidade de realizar os ajustes das inconsistências na Plataforma
Nilo Peçanha.
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•

Necessidade de migração dos dados de docentes e estudantes para
realizar o Censo do Ensino Superior - CENSUP.

2.4.1.2 Do Ensino Profissional Técnico de Nível Médio
Assim que a Diretoria Adjunta do Ensino Profissional Técnico de Nível Médio
(DAEPTNM), à qual é conhecida como DAEP (no cotidiano das ações
institucionais) foi assumida pela professora Anete Otília Cardoso de Santana Cruz,
tendo como assistente da diretoria a docente Solange S. Santana, em janeiro de
2020, foi possível, por meio de diagnóstico, identificar:
• 68 turmas de Ensino Técnico Integrado ao médio;
• 15 turmas do Subsequente;
• 7 turmas do Integrado EJA.
Em virtude disso, o número de estudantes das três modalidades de ensino
é de aproximadamente 3000 (três mil). Quantos aos/às docentes do ensino técnico
ao integrado, Subsequente e EJA (aproximadamente 400), gira em torno de 335
efetivos e 54 substitutos.
Ainda em janeiro de 2020, foi possível diagnosticar que havia algumas
turmas sem aulas, devido a falta de professores. Com isso, se reforçou junto a
Diretoria Geral, a necessidade de realização de concurso para professores/as
substitutos/as.
No mês de fevereiro, após o término do período de férias, e período de
transição, pôde-se, aos poucos, entender a dinâmica da DAEP, tomar
conhecimento dos processos que precisavam de encaminhamentos e tomar
algumas decisões, como dialogar com as partes e, em último caso, instaurar
comissões de sindicância.
2.4.1.3 Da Educação a Distância e Formação Inicial e Continuada
A Diretoria Adjunta da Educação a Distância (DAEAD) iniciou seus trabalhos
no dia 27 de janeiro de 2020. A função foi assumida pela professora Erica Ferreira
Marques, e teve como assistente da direção, a partir do mês de maio, a ex-aluna e
bacharel em Administração, Etelvina dos Santos Pereira.
A DAEAD, durante o final do mês de janeiro e todo o mês de fevereiro,
buscou se apropriar do funcionamento da diretoria. O processo de transição
ocorreu com reuniões com a ex-diretora para compreensão das atividades de EAD
no campus, catalogando e acessando as informações sobre tudo que havia sido
desenvolvido em educação a distância no IFBA. Para tanto, houve algumas
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reuniões presenciais com os coordenadores de curso EAD do campus, com a
equipe da UAB, bem como reuniões com a GGTI para levantamento de
equipamentos e infra-estrutura disponibilizados no campus, e com a equipe da
DGTI (Reitoria) sobre recursos (moodle) para o EAD no campus e possíveis
diretrizes para a institucionalização dessa modalidade de ensino no IFBA.
Assim, foi possível compreender melhor a atuação/parceria da Universidade
Aberta do Brasil (UAB) no IFBA e identificar que no campus Salvador há três cursos
de licenciatura na modalidade a distância, todos ofertados com a parceria da UAB,
a saber: Matemática, Física e Educação Profissional Tecnológica (Formação
Pedagógica).
O quadro 04 apresenta uma síntese das informações que foram encontradas
no início dessa gestão.
Quadro 4: Informações sobre os cursos EaD do campus Salvador.
Licenciatura
Matemática

Física

Educação Profissional Tecnológica (Formação
Pedagógica)

Início

2017

2017

2018

Edital

75/2014
(CAPES)

75/2014
(CAPES)

01/2018 (UAB/IFBA)

140

350

100 (polo IAT/polo Subúrbio)

Cecilia
Manoella
Carvalho
Almeida

Paulo Vicente
Moreira dos
Santos

Mônica Souza Moreira

N. Vagas
Ofertadas

Coordenação
Situação

Iniciar calendário do 5º
semestre

Finalizando a turma / Precisa atualizar o suap/
Processo de reconhecimento de curso (PROEN).

Fonte: Dados do relatório (2020).

O curso de licenciatura em Matemática atua em cinco polos na Bahia: Dias
D'Ávila, Irecê, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde e Seabra, totalizando
cerca de 180 alunos. Já o curso de Física atua em 10 polos no Estado: Brumado,
Dias D'Ávila, Ilhéus, Irecê, Juazeiro, Lauro de Freitas, Mata de São João, Paulo
Afonso, São Francisco do Conde e Seabra, totalizando cerca de 390 alunos. Esses
dois cursos de licenciatura têm quatro anos de duração, sendo que em 2019,
tiveram matrículas de alunos a partir de edital para transferência externa e
portadores de diploma.
Em relação ao curso de Formação Pedagógica, a coordenação está lotada
em Vitória da Conquista, tendo em Salvador duas turmas ligadas ao campus de
Salvador. O curso tem um ano e meio de duração.
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Esses cursos estão utilizando a plataforma moodle no seguinte endereço:
http://uab.ifba.edu.br/, no entanto, os/as alunos/as estão todos/as cadastrados/as
e matriculados/as no SUAP. Observou-se algumas pendências nesses cursos,
principalmente, no que tange a atrasos de atividades pedagógicas e disponibilidade
de notas das avaliações no sistema.
Além dessa plataforma, o campus também possui a plataforma moodle para
os docentes do campus usarem como forma de interação em suas disciplinas com
seus alunos, e está sitiado em: http://www.eadsalvador.ifba.edu.br/, porém poucos
docentes a utilizam.
Mediante a situação encontrada, a primeira ação dessa diretoria foi fazer um
levantamento sobre os tipos de cursos EAD que estão sendo ofertados por todos
os IF's do Brasil, e documentos institucionais de alguns IF's como benchmarking
sobre a estrutura hierárquica do EAD nessas instituições.
Concomitante a esses levantamentos, realizou-se reuniões para discussão
sobre a necessidade da constituição de uma comissão para elaboração de um
documento institucional visando a normatização e regulamentação do EAD no
campus, conjuntamente com as outras diretorias. Dessas reuniões, surgiu a
necessidade de conhecimento do perfil dos/as estudantes, técnicos administrativos
e docentes sobre a acessibilidade a recursos tecnológicos, conhecimentos e
competências digitais desse público para apoio ao processo de tomada de decisões
e programação de atividades futuras.

2.4.1.4 Da Gestão Pedagógica e de Atenção ao Estudante
Em janeiro de 2020, a Diretoria Adjunta Pedagógica e de Atenção ao
Estudante participou do processo de transição de gestão do campus de Salvador.
A diretora adjunta nesse período, Waléria Lima, estava de férias. Em virtude
disso, a assistente da DAPAE, Eliana Nascimento e Nadija Brunelli, coordenadora
da CAPNE, assumiram a gestão da DAPAE. Compõem esta Diretoria Adjunta, além
da assistente, cinco coordenações, a saber: Coordenação de Gestão do Trabalho
Pedagógico (CGTP), Coordenação de Orientação Educacional (COE),
Coordenação de Atenção ao Estudante (CAE), Coordenação de Atendimento às
Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE) e Coordenação de
Acompanhamento de Alimentação e Nutrição do Estudante (CAANE).
Entretanto, somente a coordenação da CAPNE encontrava-se ocupada em
janeiro, mas sem a gratificação devida. Posto que, em agosto de 2019, as duas
coordenações que possuíam função gratificada (CAPNE e CAANE) perderam
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essas gratificações, em ajustes realizados pela gestão anterior. As outras
coordenações ficaram, no decorrer dos anos, sem chefia, e por estarem
desocupadas, as respectivas funções gratificadas foram deslocadas no IFBA e no
campus Salvador. Considerando o tamanho desta Diretoria Adjunta, das suas
ações e responsabilidades, é mister a recuperação dessas funções e retomada dos
papéis efetivos das coordenações.
A equipe da DAPAE em janeiro recebeu duas novas servidoras, uma
pedagoga e uma psicóloga. Desta maneira, o quadro de servidores ficou composto
por: 02 assistentes em administração, 04 assistentes sociais, 01 nutricionista, 09
pedagogas(os), 03 psicólogas(os), 01 técnica em alimentos e 02
tradutoras/intérpretes de Libras. Compõem também a equipe DAPAE duas
tradutoras/intérpretes de Libras temporárias. Esse quadro manteve-se sem
alteração até fevereiro, quando tivemos a saída de uma servidora, pedagoga,
devido à aposentadoria. CAPNE/DAPAE também gere o trabalho dos 17
tradutores/intérpretes de Libras e 02 transcritoras de Braille que atuam no campus
através de contrato com o Centro de Surdos da Bahia (CESBA).
Esta é uma diretoria adjunta muito grande, que congrega profissionais de
diversas áreas. A realização de um trabalho multiprofissional, com uma equipe
extensa, horários de trabalhos variados, vasta área de atuação e grande procura
do público, demanda organização, planejamento e acompanhamento das ações.
Posto isso, é importante a reorganização das coordenações, para que o trabalho
possa ser realizado da melhor forma, com gerenciamento de demandas e ações,
assim como, com tudo concentrado somente na gestão da Diretoria Adjunta, há
uma sobrecarga muito grande na gerência das ações.
As questões relacionadas aos sistemas de trabalho e estrutura física
também merecem atenção. Até a própria organização física da DAPAE, que se
encontra dividida em dois andares e três salas. Estar em um mesmo ambiente
poderia favorecer a participação e o trabalho multiprofissional. São três salas de
atendimento para atender todas as categorias, o que é insuficiente para o número
de profissionais. Além disso, o número de equipamentos (computadores) e de
mobiliário (mesas e cadeiras) também se revela insuficiente em determinados
horários do dia, considerando que são 20 estações de trabalho regulares e três nas
salas de atendimento, mas são 47 pessoas atuando na DAPAE, entre
servidores(as), terceirizados(as) e estagiárias. Além do número insuficiente, as
máquinas regularmente apresentam problemas no funcionamento, prejudicando
algumas vezes o atendimento ao público.
O sistema utilizado, desenvolvido pela GGTI do campus não é integrado ao
SUAP, o que faz com que haja muito trabalho manual, tanto no registro dos
portfólios pela Pedagogia quanto no sistema de seleção do PAAE, além de
impossibilitar o acompanhamento integral dos/as estudantes, uma vez que cada
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área profissional realiza seus registros de forma própria, não sendo permitido o
compartilhamento de ações, informações e encaminhamentos.

2.4.1.5 Da Gestão de Apoio às Atividades Acadêmicas
A Seção de Acompanhamento das Atividades de Ensino (SAAE) tem em seu
quadro de servidores cerca de 17 Assistentes de Aluno, 1 Assistente em
Administração e 1 Contínuo. Assim, o setor vem atuando, diariamente, buscando
assistir e orientar aos alunos no que tange aos aspectos disciplinares, de
segurança, saúde e lazer no ambiente escolar, além de realizarem atendimentos a
uma diversidade de outras demandas relacionadas às atividades de ensino,
provenientes de docentes, de pais e responsáveis, e de setores administrativos.
Dessa maneira, dentre as atividades que observou-se no âmbito do SAAE,
estão:
● Acompanhamento do fluxo de entrada e saída de estudantes na região da
portaria principal de alunos, orientando com relação ao uso do fardamento;
● intermediação entre os discentes e demais setores que desejam encontrálos em sala de aula ou pelo instituto, por variados motivos, quando
acionados, sendo essa atividade solicitada com uma maior demanda,
diariamente, pelo setor pedagógico, serviço social e psicólogos;
● encaminhamentos ao setor de SMO ou ao SAMU;
● encaminhamento ao setor de psicologia, tanto do CAE quanto do SMO,
para que sejam atendidos/as;
● realização de trabalho diário de conscientização dos discentes sobre a
importância de manter, nos corredores dos blocos de aulas e no entorno
e interior da Biblioteca do campus, comportamentos que não disturbam a
ordem escolar;
● assistência aos docentes, realizando marcação e reserva de salas de aula
pelo site ‘salas.ifba’, com solicitações via SEI, e-mail, telefone e
presenciais;
● atendimento domiciliar, levando materiais e aplicando provas nas
residências dos discentes atendidos;
● atendimento aos/às estudantes que foram vítimas de ameaça ou violência
física, tanto no interior quanto no entorno do Instituto, acolhendo-os/as,
fazendo contato com os pais e os encaminhando aos setores que lhes
possam assistir com maior especificidade.
Além das atividades acima, as quais são rotineiras, no período de janeiro a
março de 2020, devido às constantes solicitações feitas por discentes, buscando
atendê-los/as, observou-se a organização de um debate interno, no sentido de
reestruturar e reformular as atividades do serviço conhecido como “Achados e
Perdidos”, o qual, após o retorno do período de quarentena, espera-se que volte a
ser ofertado através do SAAE para a comunidade interna.
2.4.1.6 Da Gestão e Funcionamento da Biblioteca Universitária
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A Biblioteca Prof. Raul Varella Seixas, Campus Salvador, é universitária e
escolar, conforme o perfil institucional. Está vinculada à Diretoria de Ensino e tem
a função de dar suporte à comunidade no desenvolvimento e produção do
conhecimento nas ações ligadas ao ensino, pesquisa e extensão, como também
em outras atividades inerentes à gestão da informação acadêmica.
O acesso é livre aos materiais, visando aproximar, amplamente, o contato
de seus usuários (atualmente universo de 6.200 pessoas) com a informação em
qualquer suporte. A promoção do saber acontece através do contato das pessoas
com a informação e também nas relações dos colaboradores e usuários e usuários
entre si.
Atualmente o acervo geral da Biblioteca, no Sistema Pergamum, é de 10.310
títulos e 46.527 exemplares. O horário de funcionamento é das 07:15 às 21:45hs,
ininterrupto. A equipe de colaboradores é formada por 6 bibliotecários/as; 3
auxiliares de biblioteca; 4 assistentes em administração; 1 revisora de texto; 1
apoio; 2 terceirizados e 4 estagiários.
A Biblioteca está situada no térreo do Bloco K, numa área de
aproximadamente 739,42m², com estrutura e serviços distribuídos da seguinte
maneira:
Quadro 5: Estrutura da Biblioteca.
Estrutura
Entrada principal
Salas de estudos e
pesquisas
Salas de serviço de
informação e
referência (Acervos e
atendimentos gerais
aos usuários)
Acervo de livros

Acervo de periódicos

Acervo de obras de
referências

Descrição
Serviços de Guarda Volumes, com um computador e uma atendente;
Serviço de Devolução de materiais, com um computador e um
atendente.
Serviço de suporte à informática, com 10 computadores instalados em
gabinetes individuais.
3 terminais de consulta e pesquisa ao Sistema Pergamum e Bases de
Dados; 3 computadores para os serviços de cadastro, empréstimos e
outros serviços relacionados. Em casos excepcionais, são realizados
os serviços de renovação e devolução; 10 gabinetes individuais para
consultas, estudos e pesquisas.
O acervo bibliográfico, de livre acesso, ocupa a maior área da
Biblioteca. É formado por livros básicos em geral, áreas técnicas e
superiores, voltados para os cursos oferecidos pela Instituição. As
publicações foram adquiridas através de compras, com poucos
exemplares de doação. Atualmente, o acervo de livros cadastrados no
sistema Pergamum é de 9.279 títulos e 38.841 exemplares. Existem
centenas de títulos e exemplares em fase de processamento.
O acesso é livre ao acervo de periódicos adquiridos através doações,
de várias áreas do conhecimento, cadastrados no Sistema Pergamum.
Com apenas 1 exemplar, os materiais são apenas para consultas na
Biblioteca. No espaço tem 3 mesas, com 4 lugares cada, para
atividades coletivas de leituras, estudos e pesquisas. Atualmente, o
acervo de periódicos cadastrados no sistema Pergamum é de 216
títulos e 4.880 exemplares.
Esse acervo de livre acesso e formado de dicionários, handbooks,
normas técnicas, manuais, patentes, mapas, entre outros, foi adquirido
através de compras. Muitas publicações estão aguardando o
processamento técnico. As obras mais consultadas já estão no
Pergamum. Atualmente, o total do acervo de obras de referências:
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folhetos, catálogos, artigos, mídias e anais cadastradas no Pergamum
é de 173 títulos e 326 exemplares.
Produção científica
O acervo de produção científica é constituído de teses, dissertações e
TCC’s produzidos pela comunidade e defendidos/apresentados no
IFBA, como também fora dele. É depositado 1 exemplar de cada obra
na Biblioteca e fica apenas para consulta dos usuários. Os títulos
recebidos dentro dos padrões da ABNT estão cadastrados no sistema
Pergamum. O acervo depositado não representa a totalidade de
publicações produzidas na instituição, pois o envio para a Biblioteca fica
a critério da coordenação de cada curso. Está em andamento o
Repositório institucional, visando padronizar o depósito e ampliar o
acesso às publicações. Atualmente, o total de acervo cadastrado no
sistema é de 366 títulos e 424 exemplares.
Processamento
Diante do acesso ao Portal de periódicos da CAPES, tornou-se mais
técnico de periódicos econômico financeiramente e fisicamente não assinar periódicos. Os
e apostilas
títulos existentes, atualmente, estão à disposição para consulta e
pesquisa no Sistema Pergamum após uma triagem, observando os
assuntos de interesse do perfil institucional.
Restauração
de Centenas de publicações, diante de muito manuseio, necessitam de
materiais impressos
restauração para ter seu tempo de vida prolongado. Na Biblioteca,
diariamente, dezenas de livros são restaurados manualmente e sem
materiais adequados, por uma funcionária da empresa terceirizada.
Fizemos parceria com o Setor Gráfico, mas ainda existem muitas
dificuldades para executar o serviço nos moldes da encadernação. Há
necessidade de contratação de serviços para este trabalho.
Processamento
Processamento de todos os materiais recebidos pela Biblioteca: livros,
técnico geral
produção científica, mídias, materiais especiais, manuais e outros.
Essa atividade inclui a catalogação, classificação e indexação, sempre
de acordo com as normas técnicas da biblioteconomia e os padrões
estabelecidos do Sistema Pergamum.
Desenvolvimento de Atividades voltadas para a aquisição de livros e outros materiais. A
Coleções
comunicação desse setor com a área acadêmica é fundamental para
elevar a qualidade do acervo que irá atender aos cursos da Instituição.
A política adotada, para a realização desse trabalho, tem como
prioridade a aquisição de obras citadas nas ementas dos cursos e a
reposição do acervo em virtude de danos, furtos e edições
ultrapassadas. Atualmente, estamos aguardando informações da
DIVICOM sobre a empresa vencedora da licitação, mas encontra-se em
andamento um pedido de compra de 2019, através do processo SEI
23279.017078/2019-17.
Fonte: Dados do relatório (2020).

Ademais, no que se refere às estatísticas de acesso, observou-se, conforme
Quadro 4, a seguir, os seguintes atendimentos.
Quadro 6: Estatísticas de atendimento.
Serviços e Produtos

Jan./Mar.202013

Total geral

4.837
5.113

101.568
91.135

4.650

99.636

Empréstimos de materiais (livros, apostilas, mídias)
Renovações de materiais (esta operação é realizada online e presencial, quando há problemas no sistema)
Devoluções de materiais

As atividades presenciais no Campus de Salvador foram suspensas a partir de 17/03/2020 em
função do contexto de pandemia provocada pela COVID-19.
13
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Consultas gerais ao acervo (exibição em sites)
Consultas presenciais ao acervo (títulos e exemplares
consultados)
Pesquisa ao acervo, através do Sistema Pergamum
Elaboração de Fichas Catalográficas para os trabalhos
de conclusões de cursos: TCC’s, Dissertações e Teses
Processamentos técnicos (livros, periódicos, mídias,
referências).
Inclui
catalogação,
classificação,
indexação. O número pouco expressivo foi em virtude do
IFBA, desde 2019, não ter comprado livros devido ao
encerramento de contrato da distribuidora.

28.933
1.856

307.102
10.136

658
14

159

218 títulos

Fonte: Elaborado pelos autores.

2.4.2 Das atividades de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
A Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - DPGI é o órgão
executivo que planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as
atividades e políticas de pesquisa, integradas ao ensino e à extensão; e as políticas
de pós-graduação, visando à qualificação dos servidores e à oferta de cursos de
pós-graduação, bem como promove ações de intercâmbio com instituições e
empresas na área de fomento à pesquisa, ciência e inovação tecnológica.
A DPGI possui vínculo técnico e sistêmico com a Pró-reitora de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação - PRPGI e é subordinada à Direção Geral - DG do
Campus de Salvador. A DPGI foi instituída no Regimento Interno do Campus de
Salvador do IFBA, aprovado pela Resolução 84 do CONSUP de 17/12/2013, e
implementada a partir de 05/02/2014 (Portaria 239/2014). A estrutura da Diretoria
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação é formada pelos seguintes setores: i.
Seção de Pós-Graduação e Qualificação; ii. Seção de Inovação; iii. Seção de
Bolsas de Iniciação Científica; iv. Coordenações dos Cursos de Pós-Graduação; v.
Colégio de Grupos de Pesquisa.
Conforme Regimento Interno do Campus de Salvador do IFBA, as
atribuições da DPGI são as seguintes, conforme Quadro 7.

Quadro 7: Atribuições da DPGI.
Descrição
Assessorar a Diretoria Geral nos assuntos relativos à pesquisa, inovação, pós-graduação e
qualificação.
Propor ao Conselho do Campus, áreas prioritárias da pesquisa, pós-graduação e inovação
tecnológica e educacional, mediante consulta prévia à comunidade científica e acadêmica da
instituição, sendo que essas áreas devem ser revisadas, pelo menos a cada quatro anos, ou
quando se fizer necessário.
Orientar os setores de pesquisa, pós-graduação e inovação, no que se refere às diretrizes de
pesquisa, pós-graduação e inovação.
Estimular a realização de atividades de pesquisa, pós-graduação e de inovação.
Organizar as atividades de pesquisa em projetos, vinculadas às linhas e grupos de pesquisa.
Estimular a formação e consolidação de grupos de pesquisa que favoreçam o
fortalecimento da área específica de conhecimento, bem como a articulação entre as diversas
áreas.
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Fomentar a interação dos Grupos de Pesquisa entre si e com outras instituições, no sentido de
fortalecer ações de pesquisa, pós-graduação e inovação.
Implementar um programa permanente de fomento, avaliação e acompanhamento das
atividades de pesquisa no Campus.
Implementar ações visando a qualificação dos servidores.
Alocar recursos para a pesquisa, pós-graduação e inovação, de acordo com as prioridades
institucionais, com critérios de mérito científico e com as especificidades de cada área do
conhecimento.
Estimular a socialização e divulgação interna e externa da produção científica do Campus, e
colaborar com os órgãos no sentido de fortalecer a política editorial.
Promover e estimular a realização de eventos científicos, desenvolvendo meios de estimular a
participação da comunidade interna nestes eventos.
Estimular o estabelecimento de acordos de cooperação com universidades, instituições,
organizações e redes de pesquisa, visando a aprimorar a qualidade das atividades-fim
institucionais e a formação dos sujeitos envolvidos.
Propor diretrizes para a Política de Pesquisa, Inovação, Pós-Graduação e Qualificação ao
Conselho do Campus e planejar as ações na área, mediante consulta prévia à comunidade
científica e acadêmica da instituição.
Fomentar a articulação da pesquisa, inovação, pós-graduação e qualificação com os demais
níveis de ensino e com a extensão.
Prospectar e propor parcerias em termos de pesquisa, pós-graduação e inovação.
Propor critérios de certificação de grupos de pesquisa institucionais à Câmara de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação.
Encaminhar propostas de cursos de pós-graduação ao Conselho do Campus.
Propor critérios de destinação de recursos do Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento
(FUNPED) no âmbito do Campus.
Prestar contas do FUNPED no âmbito do Campus, através de relatório financeiro de receitas e
despesas.
Realizar outras atividades correlatas e afins.
Fonte: IFBA (2013).

A atual gestão da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, do
Campus de Salvador, iniciou as atividades no início de janeiro de 2020, tendo pela
frente o desafio de coordenar, fomentar, planejar e acompanhar as atividades e
políticas de pesquisa, pós-graduação e inovação da maior unidade acadêmica do
IFBA. A atual equipe da DPGI é composta pelos servidores: Anete Santos e Santos
- Secretária da Pós-Graduação; Lealdina Telles da Motta – Auxiliar em
Administração; e Lurimar Smera Batista – Diretor.
2.4.2.1 Pesquisa
A pesquisa, nas diversas áreas do conhecimento, é desenvolvida no
Campus de Salvador do IFBA por servidores/pesquisadores lotados em grupos e
núcleos de pesquisa. Os/as pesquisadores/as produtivos/as são estimulados/as a
envolverem estudantes, iniciadores científicos, em atividades de pesquisa e
inovação tecnológica, contribuindo na formação do cidadão pleno, com condições
de participar de forma criativa e reflexiva em sua comunidade.
O Campus de Salvador do IFBA, através da DPGI, incentiva a prática da
pesquisa como parte constitutiva da natureza institucional, com aumento da
qualidade da produção científica, tecnológica e artístico-cultural. Com vistas ao
atendimento das demandas dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais,
propicia ao pesquisador o desenvolvimento, em seus projetos, de ações que
articulem o ensino, a pesquisa, a inovação ou a extensão.
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Até o fechamento do presente relatório, o Campus de Salvador do IFBA
possuía 43 (quarenta e três) Grupos de Pesquisa com atuação em projetos de
ensino, pesquisa, inovação e/ou extensão, nas diversas áreas do conhecimento.
Os grupos, em sua maioria, estão cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa
do CNPq e poucos estão em processo de certificação. O Quadro 8, a seguir,
apresenta a relação dos Grupos de Pesquisa com os/as respectivos/as líderes.
Quadro 8: Relação dos Grupos de Pesquia do Campus de Salvador com os/as respectivos/as
líderes e área de conhecimento.
Líder

Área de
Conhecimento

Agrobiosaneamento

Aristides Fraga Lima
Filho

Agronomia

Avaliação e Gerenciamento de Riscos e
Tecnologias em Saúde

Marcus
Vinícius
Teixeira Navarro

Saúde Coletiva

Biossistemas, Conhecimento e Inovação

Elias Ramos de Souza

Biofísica

Compósitos Poliméricos e Cerâmicos

Mirtânia Antunes Leão

Engenharia de
Materiais e
Metalúrgica

Desenho e suas Interfaces - GPDI

Francisco
Carlos
Cerqueira dos Reis

Ecologia Industrial

Armando
Tanimoto

Hirohumi

Educação e Tecnologias - GPETec

Romilson
Sampaio

Lopes

Grupo

Educação, Cultura e Processos Sociais – Roberto da Cruz Melo
GPEC
Ensaios Não Destrutivos

Estudos
Linguísticos,
Acessibilidade – LINTRA

Cláudia Teresa Teles
Farias
Tradução

e

Desenho
Engenharia
Sanitária
Educação
Educação
Engenharia de
Materiais e
Metalúrgica

Deise Mônica Medina
Silveira

Física Radiológica

Wilson
Batista

.Geopraxis - A Prática do Ensino e da Pesquisa
em Geografia

André Nunes de Sousa

Geografia

Geotecnologias, Sociedade e Natureza –
GEOTEC

Ricardo Bahia Rios

Geografia

Gestão da Construção
Sustentabilidade - GCIS

Regina Maria Cunha
Leite

Engenharia Civil

Ronaldo Pimentel

Educação

com Inovação

e

Grupo de Estudos e Pesquisa em Ciência,
Tecnologia e Sociedade

Otto

Gomes

Letras
Física
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Quadro 8: continuação.
Área de
Conhecimento

Grupo

Líder

Grupo de Estudos e Pesquisas de Inovação em
Organizações-GEPIO

Antonio Clodoaldo de
Almeida Neto

Administração

Grupo de Pesquisa e Inovação em Química –
GPIQ

Manuela
Cardoso

Química

Grupo de Pesquisa e Produção em Química

Djane
Jesus

Grupo de Pesquisa em Educação Científica e
Tecnológica – GPET

Eliana
Lisboa

Grupo de Pesquisa em Ensino de Física e
Física – GPEFF

Ebenézer
Cavalcanti

Grupo de Pesquisa em Materiais e Catálise –
GPMAC

Simone Pereira Lima

Química

DEVIR - Grupo de pesquisa em sexualidade,
gênero, subjetividade e identidade

Solange
Santana

Letras

Grupo de Pesquisa em Sinais e Sistemas

José Mário Araújo

Engenharia Elétrica

Fabrício
Gerônimo
Simões Silva

Engenharia Elétrica

Grupo de Pesquisa em Sistemas Distribuídos,
Otimização, Redes e Tempo-Real - GSORT

Renato Lima Novais

Ciência
Computação

Grupo de Pesquisa em Sistemas Embarcados,
Controle e Eficiência Energética

Vitor Leão Filardi

Engenharia Elétrica

Grupo de Pesquisa no Desempenho dos
Sistemas Elétricos de Potência

Milton Elvis Zevallos
Alcahuaman

Engenharia Elétrica

Grupo Engenharia de Processos Químicos e
Biotecnológicos

Melodi Schmidt

Engenharia
Química

LABRASOFT
Laboratório
Desenvolvimento de Software

Antonio Carlos
Santos Souza

Grupo de Pesquisa
Comunicações

Laboratório
de
Interdisciplinares

em

Inovação

Sistemas

e

de

de
Práticas

Pedra
Santiago

Dielson
Hohenfeld

de

Química

Alcantara

Educação

Silva

Educação

Santos

dos

Pereira

Ciência
Computação

da

da

Educação

Laboratório de Pesquisa em Finanças,
Valoração de Ativos e Sustentabilidade –
LABFINVAS

André Luis Rocha de
Souza

Administração

Linguagem e representação

Wallace Matos da Silva

Letras

Materiais Magnéticos, Elétricos e Cerâmicos
Especiais

Cesar
Rogério
Menezes Silva

Engenharia
Materiais
Metarlúrgica

de
e
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Quadro 8: continuação.
Grupo

Líder

Área
de
Conhecimento

Núcleo de Estudos e Pesquisa da Cidade,
Espaço
Urbano
e
Sustentabilidade
Socioespacial - NEP - CEUS

Joilson Cruz da Silva

Geografia

Núcleo de Estudos em Matemática, Estatística
e Educação

Isabel Cristina Costa
Leite

Matemática

Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos em
Energia – NEPPE

Georges Souto Rocha

Economia

Núcleo de Refrigeração, Controle e Automação
– NRCA

Luiz Gustavo da Cruz
Duarte

Engenharia
Mecânica

Processamento e Caracterização de Materiais

Rodrigo
Coelho

Engenharia
Materiais
Metarlúrgica

de
e

Sistema de Automação e Mecatrônica – GSAM

Andrea Cassia Peixoto
Bitencourt

Engenharia
Produção

de

Tecnologia em Radiologia

Marcus
Vinicius
Linhares de Oliveira

Radiologia

Terra & Mar - Estudos da Interface Litorânea –
Agrária

Plínio Martins Falcão

Geografia

Trabalho, Desenvolvimento e Tecnologias de
Gestão

José Rubens Monteiro
Teixeira

Administração

TransFormAção

Leonardo Rangel dos
Reis

Educação

Estevam

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

2.4.2.1.1 Dos Projetos de Pesquia
O número de projetos cadastrados, até o fechamento do presente relatório,
no Campus de Salvador, totaliza 44 (quarenta e quatro) projetos de pesquisa em
execução, decorrentes do Edital nº 06/2017/PRPGI/IFBA, Homologação e Registro
de Projetos de Pesquisa e Inovação – Fluxo contínuo. Este edital tem por objetivo
despertar a vocação científica e estimular a formação de pesquisadores na
Instituição, assim como estimular os servidores pesquisadores no engajamento de
discentes do IFBA no processo de desenvolvimento científico, tecnológico e de
inovação, otimizando a capacidade da Instituição na formação de profissionais
qualificados.
Os projetos de pesquisa e inovação listados no Quadro 9, a seguir, foram
registrados, homologados e estão na fase de execução no Campos de Salvador do
IFBA.
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Quadro 9: Projetos de Pesquisa desenvolvidos no Campus de Salvador com os/as
respectivos/as coordenadores/as e grupos de pesquisas.
Projeto

Coordenador(a)

A formação profissional do tecnólogo em
Radiologia e seus desafios com as novas
tecnologias

Marcus
Vinicius
Linhares de Oliveira

Tecnologia em Radiologia

A Relíquia e o Mandarim: rir das
limitações e impossibilidades do macho
europeu

José
Roberto
Andrade

de

DEVIR - Grupo de pesquisa
em sexualidade, gênero,
subjetividade e identidade em
literaturas
e
outras
expressões artísticas

Aceitabilidade,
benefício
e
risco:
buscando a simetria nas novas
tecnologias em Vigilância Sanitária

Marcus
Vinicius
Teixeira Navarro

Avaliação e Gerenciamento
de Riscos, Benefícios e
Tecnologias em Saúde

Análise de Sensibilidade de Redes de
Adaptação Multibanda às Variações de
Impedância de Carga

Fabrício
Gerônimo
Simões Silva

Grupo de Pesquisa em
Sistemas de Comunicações

Aplicação da Simulação Monte Carlo
Paralela em Radiologia e Radioterapia

Wilson
Batista

Física Radiológica

Aproveitamento de energia térmica
rejeitada
pelos
aparelhos
condicionadores de ar para aquecer
água

Luanda
Kivia
de
Oliveira Rodrigues

NRCA
Núcleo
de
Refrigeração, Climatização e
Automação

Articulando
saberes
na
Análise
Instrumental: a função do amplificador
operacional no pHmetro

Álvaro Lima Machado

Grupo
de
Pesquisa
Inovação em Química

Atuação docente em instituições de
cumprimento
de
medidas
socioeducativas para adolescentes em
conflito com a lei

Miria Alves Ramos de
Alcantara

GPET - Grupo de Pesquisa
em Educação Profissional,
Científica e Tecnológica

Avaliação da qualidade físico-química
das barras de cereais à base de
leguminosas

Rita Maria Weste Nano
Carvalho

Grupo
de
Pesquisa
Inovação em Química

e

Avaliação da qualidade físico-química
dos biscoitos à base de leguminosas

Rita Maria Weste Nano
Carvalho

Grupo
de
Pesquisa
Inovação em Química

e

Avaliação da utilização de resíduos
vegetais para fabricação de briquetes

Mirtania Antunes Leão

Compósitos
Cerâmicos

e

Otto

Grupo de Pesquisa

Gomes

Poliméricos

e
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Quadro 9: Continuação
Projeto

Coordenador

Grupo de Pesquisa

Avaliação dos Benefícios além dos
Riscos Potenciais: novas tecnologias e
um novo paradigma.

Marcus
Vinicius
Teixeira Navarro

Avaliação e Gerenciamento
de Riscos, Benefícios e
Tecnologias em Saúde

Cartografia como instrumento de
representação e análise do Espaço
Geográfico

Ricardo Bahia Rios

Geotecnologias, Sociedade e
Natureza (GEOTEC)

Construindo
e
aperfeiçoando
o
condutibilímetro como instrumento para
incorporar o Ensino com Pesquisa em
práticas de Química na investigação da
condutibilidade elétrica de soluções
aquosas.

Álvaro Lima Machado

Grupo
de
Pesquisa
Inovação em Química

e

Construindo uma fonte de aquecimento Álvaro Lima Machado
com materiais de baixo custo e de fácil
aquisição para os laboratórios de
Química do IFBA.

Grupo
de
Pesquisa
Inovação em Química

e

Contribuição dos corais para os estudos
de mudanças climáticas globais

Priscila
Goncalves

Terra&Mar - Estudos da
Interface Litorânea - Agrária

Controle e Atualização de Modelos em
Sistemas de Segunda Ordem

José Mário Araújo

Grupo de Pesquisa em Sinais
e Sistemas

Dados Abertos SSA

Pablo Vieira Florentino

GSORT - Grupo de Pesquisa
em Sistemas Distribuídos,
Otimização, Redes e TempoReal

Definindo o Momento Magnético de
Imãs: uma experiência voltada ao ensino
médio

Erick Santana
Santos

dos

Grupo de Pesquisa em
Ensino de Física e Física GPEFF

Desenvolvimento de materiais e produtos
utilizando técnicas de metalurgia do pó

Rodrigo
Coelho

Estevam

Processamento
e
Caracterização de Materiais

Desenvolvimento
de
produtos
alimentícios dietéticos e nutricionais a
base de leguminosas de grão

Wagna Piler Carvalho
dos Santos

Grupo
de
Pesquisa
Inovação em Química

Desenvolvimento
de
produtos
e
processos
utilizando
sistemas
particulados

Vanessa
Santos

Grupo de Pesquisa em
Engenharia Química Aplicada

Eça de Queirós: sexualidade e gênero
numa perspectiva comparativa

José
Roberto
Andrade

Martins

Mendes

de

e

DEVIR - Grupo de pesquisa
em sexualidade, gênero,
subjetividade e identidade em
literaturas
e
outras
expressões artísticas
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Quadro 9: Continuação
Projeto

Coordenador(a)

Grupo de Pesquisa

Ensino
Médio
em
Perspectiva
Comparada: os alunos dos cursos
técnicos do Ifba, campus Salvador

Naiaranize Pinheiro
da Silva

GPET - Grupo de Pesquisa em
Educação Profissional, Científica
e Tecnológica

Estudo da resistência à corrosão do Aço
Superduplex Uns S32750 submetido a
diferentes ciclos isotérmicos

Claudia
Teresa
Teles Farias

Processamento
Caracterização de Materiais

Gamificação na Produção: Casos na
Construção Civil

Regina
Cunha Leite

Gestão da Construção com
Inovação e Sustentabilidade GCIS

História da Geografia na Bahia: do
Período Regencial À República

André Nunes
Sousa

Intolerância Religiosa no Ensino Médio:
um estudo de caso no IFBA, Campus
Salvador

Erivaldo
Nunes

Sales

Linguagem e representação

Literatura
infantil
baiana:
perfis
femininos, representação e identidades

Manuela
Peixinho

Cunha

Linguagem e representação

Modelos Didáticos Para o Ensino de
Física

Jancarlos Menezes
Lapa

Laboratório de Inovação
Práticas Interdisciplinares

Modos de ensinar e aprender português
no
Ensino
Médio:
entraves
e
possibilidades

Waleska
Moura

Linguagem e representação

Movimento Abolicionista e Geografia
1862 – 1888

André Nunes
Sousa

O Protagonimo da Cidade Baixa na Cena
Musical de Salvador: Rito de Passagem?

Marijane de Oliveira
Correia

Linguagem e representação

Otimização
de
algoritmos
de
aprendizagem de máquina baseados em
previsão e recomendação para o
mercado financeiro

Antonio Carlos dos
Santos Souza

LABRASOFT - Laboratório de
Desenvolvimento de Software

Prevalência do uso de álcool e drogas
por alunos do IFBA

José Lamartine de
Andrade Lima Neto

Grupo de Estudos e Pesquisas
de Inovação em Organizações

Produção de Insumos para Química Fina
a partir do Citronelal Presente no Óleo de
Eucalyptus citriodora

Edeilza Lopes dos
Santos

Grupo de Pesquisa em Materiais
e Catálise - GPMAC

Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento
Tecnológico E Inovação em Metrologia E
Ensaios de Equipamentos MédicoHospitalares

Marcus
Vinicius
Teixeira Navarro

Avaliação e Gerenciamento de
Riscos, Benefícios e Tecnologias
em Saúde

Maria

de

Oliveira

de

e

Geopraxis - A Prática do Ensino
e da Pesquisa em Geografia

e

Geopraxis - A Prática do Ensino
e da Pesquisa em Geografia
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Quadro 9: Continutação
Projeto

Coordenador(a)

Projeto
e
Desenvolvimento
de
Tecnologia Para Identificação e Limpeza
Automática de Sistemas Fotovoltaicos

Edler
Lins
Albuquerque

Projeto Interinstitucional de Pesquisa e Moema
Extensão: Contribuições da Escuta Soares
Profana na Ressignificação do Mal-Estar
Docente

Grupo de Pesquisa
de

Ferreira

Ecologia Industrial

TransFormAção

Propriedade Intelectual e Transferências
de Tecnologias no âmbito dos Institutos
Federais (IFs) da Região Nordeste: Um
estudo sobre os procedimentos de
avaliação e valoração de patentes
adotados pelos NITs nos processos de
Transferência de Tecnologia

André Luis Rocha
de Souza

Laboratório de Pesquisa em
Finanças, Valoração de Ativos e
Sustentabilidade - LABFINVAS

Quantificação por GFASS da deposição
de estrôncio em órgãos de rato, após
administração enteral de fármacos.

Rita Maria Weste
Nano Carvalho

Grupo de Pesquisa e Inovação
em Química

Uso da Cafeína como indicador de
contaminação por esgoto doméstico em
água superficiais do município de
Salvador

Walter
Alves
Gomes Junior

Grupo de Pesquisa e Inovação
em Química

Uso de Computação Bio-Inspirada no
Projeto de Antenas de Microfita
Multibanda

Fabrício Gerônimo
Simões Silva

Grupo de Pesquisa em Sistemas
de Comunicações

Fonte: Dados do relatório (2020).

2.4.2.1.2 Dos Projetos de Iniciação Científica (IC)
O Programa Institucional de Iniciação Científica do Instituto Federal da Bahia
visa despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais para a pesquisa
entre jovens estudantes do cursos técnicos integrados e dos cursos graduação.
Os/as estudantes participam em projetos de pesquisa, orientados/as por
pesquisadores/as do IFBA, em todas as áreas do conhecimento.
Nesse sentido, os projetos de IC estimulam os/as jovens estudantes do
IFBA a se tornarem profissionais da ciência e da tecnologia, para avançarmos no
conhecimento existente Desde o ensino básico ao ensino superior, os/as
estudantes são postos/as em contato com a cultura científica, produzindo
conhecimento nas principais atividades humanas.
O apoio à Iniciação Científica e Tecnológica é dado por diversas fontes de
fomentos, tipicamente IFBA, CNPq e FAPESB. O IFBA possue três modalidades
distintas de bolsas de iniciação científica: Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM); Programa Institucional de
Iniciação Científica (PIBIC); e Programa Institucional de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI).
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O PIBIC-EM visa despertar a vocação científica e incentivar talentos
potenciais para a pesquisa entre estudantes do ensino médio (Técnico Integrado),
em todas as áreas do conhecimento. O programa estimula os/as pesquisadores/as
a envolverem estudantes do ensino médio em atividades de pesquisa, de forma a
contribuir para a formação de recursos humanos que se dedicarão ao
fortalecimento da produção de conhecimento científico.
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino
Médio (PIBIC-EM), concede bolsas no valor mensal de R$ 200,00 (Duzentos Reais)
financiadas pelo CNPq e pelos campi do IFBA (cotas a definir). As bolsas
concedidas têm duração de 12 meses.
Os Programas Institucionais de Iniciação Científica (PIBIC) e Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) visam despertar a vocação
científica e incentivar talentos potenciais para a pesquisa entre estudantes de
graduação, em todas as áreas do conhecimento.
O PIBIC e PIBITI concedem bolsas no valor mensal de R$ 400,00
(Quatrocentos Reais) financiadas pelo CNPq, FAPESB e pelos campi do IFBA
(cotas a definir). As bolsas concedidas também têm duração de 12 meses.
Nos editais de bolsas de Iniciação Científicas 2019/2020, o campus de
Salvador foi contemplado com 52 (cinquenta e duas) bolsas. Sendo 30 (trinta)
bolsas PIBIC, 10 (dez) bolsas PIBIC-EM e 12 (doze) bolsas PIBIT. Os planos de
trabalhos, com os/as respectivos/as orientadores/as, bolsistas indicados/as e tipo
de bolsas estão listados no Quadro 10. Observa-se que o campus de Salvador
concedeu 14 (catorze) bolsas com recursos próprios, ou seja, aproximadamente
27% do total de bolsas.
Quadro 10: Projetos do Campus de Salvador Contemplados com Bolsas nos Editais de
Iniciação Científica – 2019/2020.
Plano de Trabalho

Orientador(a)

Bolsista
Indicado(a)

Bolsa

Análise de modelos de gestão
em processos de transferência
de tecnologias aplicadas no
âmbito das Instituições de
Ciências e Tecnologia (ICTs):
Um estudo exploratório

André Luis Rocha
de Souza

Fábio
Adrian
Teixeira dos Santos
e Santos

PIBIC: CNPq

Avaliação de modelos empíricos
para massa específica e
viscosidade de biodiesel e suas
misturas com o diesel

Luiz
Antônio
Pimentel Cavalcanti

Elena
Revollo
Cararine Candido

PIBIC: CNPq

Cálculo de dose glandular média
em mamografia digital com uso
do método de Monte Carlo para
a combinação W/Rh.

Wilson Otto Gomes
Batista

Juliana Silva
Santana

PIBIC: CNPq

de
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Quadro 10: Continuação.
Plano de Trabalho

Orientador(a)

Bolsista Indicado(a)

Cartografia
das
novas
configurações territoriais do
mercado informal de Lauro de
Freitas – BA: Verticalidades e
horizontalidades na dinâmica
dos transportes coletivos

Ricardo Bahia Rios

Mariana
Santos

Loyola

PIBIC: CNPq

Determinação dos minerais no
sangue de ratos alimentados
com ração animal modificada
com leguminosas

Wagna
Carvalho
Santos

Camila
Santana

Pires

PIBIC: CNPq

Investigação comparativa de
diferentes métodos de análise
das características das úlceras
venosas

Renato Lima Novais

Lorena
Souza
Santana Lima

PIBIC: CNPq

Paralelismo em simulação de
Monte Carlo em mamografia
digital com CPU Multicore e
OpenCL

Antônio Carlos dos
Santos Souza

Vagner da Silva de
Jesus

PIBIC: CNPq

Síntese, caracterização e estudo Denise Santos Sá
da
reatividade
cis[Ru(A)(ain)(bpy)2]n+

Mayara
Machado
Bittencourt

PIBIC: FAPESB

Análise
de
redes
sociais
aplicada à produção científica de
trabalhos de conclusão de curso
no IFBA, Campus Salvador

Romilson
Sampaio

Paulo
Vitor
de
Oliveira Fonseca

PIBIC: FAPESB

Análise e classificação temática
dos trabalhos publicados na
revista do Instituto Geográfico e
Historico da Bahia (1894-2017)

André
Souza

de

Gabriela de Almeida
Lopes

PIBIC: FAPESB

Análises
de
atividades
gamificadas no ensino de Física
utilizando a História da Ciência

Dielson
Hohenfeld

Pereira

Iasmin
Emanuelle
Santos Silva

PIBIC: FAPESB

Aplicação
da
ferramenta
Geomarketing
para
o
mapeamento do potencial dos
Ifs na oferta de tecnologias: um
estudo exploratório na Região
Nordeste do Brasil

Érica
Marques

Ferreira

Pamella Damasceno
Dantas de Souza

PIBIC: FAPESB

Avaliação
da
exposição
ocupacional derivada do uso de
equipamento de raios-X portátil
(handheld) em odontologia

Luciana Soares de
Andrade
Freitas
Oliveira

Cecília Ferrão
Oliveira

PIBIC: FAPESB

Piler
dos

Lopes

Nunes

de

Bolsa
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Quadro 10: Continuação.
Plano de Trabalho

Orientador(a)

Bolsista Indicado(a)

Avaliação do desempenho de
um classificador automático na
identificação de defeitos em
juntas soldadas pela técnica
ultrassônica tofd

Maria Cléa Soares
de Albuquerque

Thales Coelho
Freitas

de

PIBIC: FAPESB

Avaliação
operacional
de
bebedouros
solares
fotovoltaicos
considerando
acumulação
elétrica
com
baterias e termoacumulação
com banco de gelo

Antônio
Gabriel
Souza Almeida

Roberta Penina Silva
Souza

PIBIC: FAPESB

Características mecânicas e
energéticas
de
briquetes
produzidos a partir da borra de
piaçava (Attalea Funifera)

Mirtânia
Leão

Antunes

Alberto
Matheus
Freitas Oliveira

PIBIC: FAPESB

Caracterização
de
regiões
litorâneas através de redes
neurais
e
campo
eletromagnético

Lurimar
Batista

Smera

Yuri Ferreira
Santos

dos

PIBIC: FAPESB

Controle biológico de pragas em
cafezais:
conhecimento
transdisciplinar como marco
zero na transição de tipos de
manejo do solo

Jeferson Gabriel da
Encarnação
Coutinho

Ramon
Novais

de

PIBIC: FAPESB

Desvendando a relação entre
nutação e precessão de um
giroscópio

Kim
Pedro
Bitencourt Veiga

Jonatas
Rocha

Borges

PIBIC: FAPESB

Estudo comparativo entre os
pacotes
computacionais
AERMOD view e Calroads view
na previsão do impacto à
qualidade do ar provocado pelo
tráfego de veículos na Av. Luís
Viana Filho em Salvador-BA

Édler
Lins
Albuquerque

de

Rafaela Nascimento
dos Santos

PIBIC: FAPESB

Homens e mulheres de Eça de
Queirós no cinema e na tv:
diálogo, tradição e traição

José Roberto
Andrade

de

Gustavo Costa Mota

PIBIC: FAPESB

Inventário do ciclo de vida dos
copos descartáveis e retornáveis

Ângela
Maria
Ferreira Lima

Kamilla
Santos

PIBIC: FAPESB

Modelagem
por
elementos
finitos do sistema sonda-tubo
para técnica de correntes
parasitas pulsadas

Ivan Costa da Silva

João Vitor
Caetano

Bogéa

Carvalho
Sousa

Bolsa

PIBIC: FAPESB
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Quadro 10: Continuação.
Plano de Trabalho

Orientador(a)

Bolsista Indicado(a)

Os alunos dos cursos técnicos
de química e refrigeração do
IFBA, campus Salvador: análise
socioeconômica a partir do
critério
de
classificação
econômica Brasil

Naiaranize Pinheiro
da Silva

Stephane
Brito

Questões
de
gênero
e
sexualidade em Marmelada Uma comédia caseira, de Cleise
Furtado Mendes

Solange
Santana

Robson
Ferreira

Síntese,
caracterização,
reatividade
de
complexos
contendo
tioacetamida:
potenciais metalofármacos

Bolsa

Araújo

PIBIC: FAPESB

Cerqueira

PIBIC: FAPESB

Carlos Daniel Silva
da Silva

Jeandavi
Barbosa
dos Santos

PIBIC: FAPESB

Elaboração
de
ímãs
permanentes à base de Fe-Si e
terras
raras
utilizando
sinterização
dos
pós
em
atmosfera de N2

Rodrigo
Coelho

Arthur Lauton Silva

PIBIC: IFBA

Gênero de diversidade sexual:
lendo a regulamentação da rede
IFBA

Wallace Matos da
Silva

José Carlos Santos
Pacheco

PIBIC: IFBA

Obtenção de biodiesel de Licuri
catalisado por metóxido de sódio

Marcos
Silva

Juliana
Lima

Hartmann

PIBIC: IFBA

Técnicas
não
destrutivas
ultrassônicas e processamento
digital de sinais utilizados no
cálculo das constantes elásticas
de engenharia em corpos de
prova metálicos

Cláudia
Teresa
Teles Farias

Neidison Santos da
Costa

PIBIC: IFBA

Avaliação granulométrica e de
qualidade ambiental de praias
na desembocadura do rio
Paraguaçu – Bahia

Ricardo Bahia Rios

Lara
Cristianni
Andrade da Silva

PIBIC-EM: CNPq

Gênero e sexualidade em O
crime do Padre Amaro: diálogos
entre a literatura e o cinema
português

José Roberto
Andrade

de

Davi do Amor Divino

PIBIC-EM: CNPq

Questões de Gênero em Noivas,
de Cleise Furtado Mendes

Solange
Santana

Santos

Alinaldo Manoel dos
Santos

PIBIC-EM: CNPq

Santos

Estevam

Paulo

da
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Quadro 10: Continuação.
Plano de Trabalho

Orientador(a)

Bolsista Indicado(a)

Alterações do teor de metais em
sedimentos
de
manguezal
submetidos ao bioprocessos de
fitorremediação
de
hidrocarbonetos de petróleo:
Experimento com derrame de
óleo

Rita Maria
Nano

Weste

Giovanni
Stracquadanio
Pereira

PIBIC-EM: IFBA

Alterações do teor de metais em
sedimentos
de
manguezal
submetidos ao bioprocessos de
fitorremediação
de
hidrocarbonetos de petróleo

Rita Maria
Nano

Weste

Maria
Eduarda
Souza Couto

PIBIC-EM: IFBA

Gênero e diversidade sexual:
conversas na rede

Wallace Matos da
Silva

Maria Clara Simas
Dreger Evangelista

PIBIC-EM: IFBA

Obtenção de biodiesel de licuri
catalisado por metóxido de sódio
e
metóxido
de
potássio
produzido in situ

Marcos
Silva

da

Nara Samara Silva
dos Santos

PIBIC-EM: IFBA

Que norma é essa? Que falante
é esse? Diagnóstico do uso da
norma culta em textos escritos
dos estudantes do ensino médio
do IFBA – Camaçari

Lanuza Lima Santos

Ian dos Santos Alves

PIBIC-EM: IFBA

QuestionTrack: uma ferramenta
computacional para análise
qualitativa das questões de
Física da prova de Ciências da
Natureza do ENEM

Marcelo Vera Cruz
Diniz

Gabriel Siron Souza
de Menezes

PIBIC-EM: IFBA

Teatro brasileiro de autoria
feminina no século XX: quem
ousou
abordar
gênero
e
sexualidade?

Solange
Santana

Maria
Heloísa
Anastácia Costa

PIBIC-EM: IFBA

Desenvolvimento de um sistema
de indicadores que proporcione
avaliar o desempenho dos
alunos e a efetividade dos
cursos: business intelligence
para a área de ensino do IFBA

Allan Edgard Silva
Freitas

Luis
Coelho
Silva

Fernando
de Araújo

PIBITI: CNPq

Detecção e dimensionamento da
perda de espessura de tubos
isolados termicamente pela
técnica de correntes parasitas

Ivan Costa da Silva

Rafael
Santos
Andrade da Silva

PIBITI: CNPq

Paulo

Santos

Bolsa
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Quadro 10: Continuação.
Plano de Trabalho

Orientador(a)
Teresa

Bolsista Indicado(a)

Bolsa

Alan Vítor Santos de
Jesus

PIBITI: CNPq

Determinação da perda de
espessura por corrosão em
materiais metálicos utilizando
ensaios
não
destrutivo
ultrassônico
associado
a
processamento digital de sinais

Cláudia
Teles

Sistema Mobile para suporte ao
atendimento
de
pacientes
acometidos por úlceras venosas

Renato Lima Novais

Felipe
Silva
Nascimento

do

PIBITI: CNPq

Um algoritmo paralelo para
simulação de Monte Carlo
aplicada em radiologia

Antônio Carlos dos
Santos Souza

Ítalo Luis Gomes
Lacerda dos Santos

PIBITI: CNPq

Estudo do potencial energético
de briquetes produzidos com
exocarpo de licuri: propriedades
físico-químicas e mecânicas

Mirtânia
Leão

Antunes

Vitor
da
Lacerda

Silva

PIBITI: IFBA

Formulação
de
anticorrosiva aditivada
pigmentos de alumínio

tinta
com

Vanessa
Santos

Mendes

Vanessa
Silva

Barreto

PIBITI: IFBA

Ihms de alta disponibilidade em
sistemas embarcados safetycritical

Sandro
Andrade

Santos

Wesley Gomes Lima
Melo

PIBITI: IFBA

Preparação de pigmentos em
nano
dimensões
utilizando
sucatas
de
alumínio
por
moagem de alta energia

Rodrigo
Coelho

Estevem

Larissa Sanyl
Santos Lima

dos

PIBITI: IFBA

Gênero e diversidade sexual:
criação de aplicativo para
projetos, ações e atividades de
pesquisa e extensão

Wallace Matos da
Silva

Amir Santos de Brito

PIBITI: IFBAReitoria

Gestão da energia elétrica no
campus
Salvador:
implementando ações para
reduzir o consumo com a
concessionária de energia

Armando Hirohumi
Tanimoto

Carollina
Santana

de

PIBITI: IFBAReitoria

Modelagem
e
simulação
fluidodinâmica
computacional
(cfd) em um dispositivo de
exaustão tipo venturi

Luanda Kívia de
Oliveira Rodrigues

Leonardo
Santiago

Carvalho

PIBITI: IFBAReitoria

Silva

Fonte: Dados do relatório (2020).

Nos editais de bolsas de Iniciação Científica 2020/2021, o campus
Salvador teve um total de 56 (cinquenta e seis) projetos selecionados. Sendo
(vinte e cinco) projetos no edital PIBIC 01/2020/PRPGI/IFBA/FAPESB/CNPq,
(dezessete) projetos no edital de PIBIC-EM 02/2020/PRPGI/IFBA/CNPq e

de
25
17
14
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(catorze) no edital de PIBITI 03/2020/PRPGI/IFBA/CNPq. Os planos de trabalhos,
com os/as respectivos/as orientadores/as, estão listados no Quadro 11.
Quadro 11: Projetos do Campus de Salvador selecionados nos Editais de Iniciação Científica
– 2020/2021.
Plano de Trabalho

Orientador(a)

Edital

A química na geração da energia solar
fotovoltaica: O estado da arte

Armando
Tanimoto

Hirohumi

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Algoritmo para detecção e medida dos
limites da cabeça, do fêmur e do
abdômen do feto na imagem do
ultrassom

Antonio Carlos dos Santos
Souza

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Complexos de Ru(II) com ligantes
indazólicos e derivados: potenciais
vasodilatadores

Denise Santos de Sá

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Decolonizando as bases da Educação
Profissional e Tecnológica nas redes
educativas: os fazeres saberes dos/as
trabalhadores/as terceirizados/as do
Campus Salvador em perspectiva

Leonardo Rangel dos Reis

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Desenvolvimento de potenciais fármacos
de Cobalto

Carlos Daniel Silva da
Silva

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Desenvolvimento de um sistema digital
para gerenciamento e avaliação dos
parâmetros de garantia de qualidade no
exame de mamografia

Marcus Vinicius Linhares
de Oliveira

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Determinação das Tensões Residuais
em Aço If Empregando Técnica
e
Correntes Parasitas Pulsadas

Ivan Costa da Silva

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Dispersão de Poluentes em Meios
Porosos com Reações Químicas

Lurimar Smera Batista

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Estudo do Desempenho Mecânico sob
Umidade de Compósitos Poliméricos
Reforçados com Resíduo de Canabrava

Mirtania Antunes Leao

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Experiência com a Iniciação Científica
em Biogeografia: diário formativo em
torno da iniciação em Ecologia de
Saberes

Ivan de Matos e Silva
Junior

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq
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Quadro 11: Continuação.
Plano de Trabalho

Orientador(a)

Formação docente e ensino de Ciências:
uma experiência nas escolas de um
município
baiano
da
região
metropolitana de Salvador.

Romilson Lopes Sampaio

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Gestão Ambiental e Sustentabilidade
Ecológica: um estudo da interação entre
saberes
tradicionais
indígenas
e
científicos no IFBA/Salvador-BA

Thelma Lima da Cunha
Ramos

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

História da Ciência e Narrativas
feministas: contando a história de
cientistas

Isabelle Priscila Carneiro
de Lima

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

História da Geografia na Bahia: do
Período Regencial à República

André Nunes de Sousa

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Moagem de sucatas de alumínio para
obtenção de pigmentos em nano
dimensões a serem aplicados na
fabricação de tintas para proteção contra
corrosão

Rodrigo Estevam Coelho

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Mobilidade,
Experiência
e
Representação na Travessia da Baía de
Todos os Santos

André Nunes de Sousa

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Obtenção de dados dosimétricos com
método de Monte Carlo para verificação
do CAE em mamografia

Wilson Otto Gomes Batista

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Produção de biodiesel a partir da mistura
de óleos vegetais visando a melhoria de
propriedades de escoamento a frio e
estabilidade oxidativa

Luiz Antonio
Cavalcanti

Pimentel

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Rocha

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Produção
de
cerâmica
vermelha Aldemiro
modificada por adição de pó de resíduo Palma
de alumínio.

Edital

José

Projeto de Sistema Prontuário Eletrônico
para Terapeutas Ocupacionais: uma
investigação quanti-qualitativa

Renato Lima Novais

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Realização de um simulador de cabeça e
pescoço pediátrico de baixo custo

Guillermo Alberto Lopez

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Realização de um simulador mamário
didático para uso na ultrassonografia

Guillermo Alberto Lopez

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq
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Quadro 11: Continuação.
Plano de Trabalho
Redes Complexas? Da
Modelagem Computacional

Orientador (a)
teoria

à

Edital

Dirceu de Freitas Piedade
Melo

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Subjetividades nas narrativas de vida
dos discentes LGBT+: mapeamento das
práticas educativas no Campus de
Salvador

Wallace Matos da Silva

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Vida urbana em bairros periféricos: um
estudo de caso em Salvador-Bahia

Patricia Ponte de Freitas

01/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC IFBA / FAPESB
/ CNPq

Análise dos Esforços em
Côncavas de Cer Mica Armada

Adriano Silva Fortes

02/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC-EM – IFBA /
CNPq

Casca

Análise química de pólen coletado de
Melipona
scutelaris,
Scaptotrigona
xanthotrica
e
Nannotrigona
testaceicornis

Jeferson
Gabriel
Encarnacão Coutinho

da

02/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC-EM – IFBA /
CNPq

Audiodescrição no PROSEL 2020

Deise Mônica
Silveira

Medina

02/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC-EM – IFBA /
CNPq

Audiodescrição no PROSEL 2020

Deise Mônica
Silveira

Medina

02/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC-EM – IFBA /
CNPq

Da intersecção de gênero, classe social
e sexualidade em "O grande amor de
nossas vidas", de Consuelo de Castro

Solange Santos Santana

02/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC-EM – IFBA /
CNPq

Desenvolvimento de dinamometro para
avaliação de força de compressão em
mamografia

Wilson Otto Gomes Batista

02/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC-EM – IFBA /
CNPq

Dispositivos móveis e as práticas
inovadoras na Educação Profissional e
Tecnológica

Marcelo Vera Cruz Diniz

02/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC-EM – IFBA /
CNPq

GeneTree: Uma ferramenta mobile para
o estudo contextualizado da história

Marcelo Vera Cruz Diniz

02/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC-EM – IFBA /
CNPq

Identidades à brasileira? Gênero e
sexualidade em "Jorginho, o machão",
de Leilah Assunção

Solange Santos Santana

02/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC-EM – IFBA /
CNPq

Laboratório de Práticas de Ensino de
Sintaxe

Elisangela
Mendes

02/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC-EM – IFBA /
CNPq

dos

Passos
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Quadro 11: Continuação.
Plano de Trabalho

Orientador(a)

Mapeamento dos recifes de corais do
litoral norte da Bahia e divulgação de sua
importância para os estudos do clima

Priscila Martins Goncalves

02/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC-EM – IFBA /
CNPq

Memes
nas
Eleições
Municipais
Soteropolitanas 2020: as Tramas dos
Sentidos

Catiane Rocha Passos de
Souza

02/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC-EM – IFBA /
CNPq

Produção de Hidrogênio via reforma Robert Newton da Silva
oxidativa de metano utilizando óxidos do Henrique Magalhaes
tipo Perovskita suportada em alumina
(La1-xBaxNiO3/Al2O3)

02/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC-EM – IFBA /
CNPq

Propriedades físicas e químicas do mel
das espécies Melipona scutelaris,
Scaptotrigona
xanthotrica
e
Nannotrigona testaceicornis

02/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC-EM – IFBA /
CNPq

Wagna Piler Carvalho dos
Santos

Edital

SciView: Uma ferramenta mobile para Marcelo Vera Cruz Diniz
visualização
de
Objetos
de
Aprendizagem para o estudo de ciências

02/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC-EM – IFBA /
CNPq

Trabalhando com os ?fazeressaberes? a
partir da intromissão do Coronavírus:
como ficam as relações a partir da
compreensão dos/as estudantes

Leonardo Rangel dos Reis

02/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC-EM – IFBA /
CNPq

Um
Display
Embarcado
para
Gerenciamento de Competições de
Robôs Seguidores de Linha

Sandro Santos Andrade

02/2020/PRPGI/IFBA
PIBIC-EM – IFBA /
CNPq

Aplicação de simulação de Monte Carlo
para cálculo de Dose Efetiva e dose em
órgãos em Tomografia de Feixe Cônico

Wilson Otto Gomes Batista

03/2020/PRPGI
PIBITI IFBA / CNPq

Construção
de
um
Modelo
de
Inteligência Artificial Para Gestão de
Sistemas de Acúmulo de Energia Elétrica

Lurimar Smera Batista

03/2020/PRPGI
PIBITI IFBA / CNPq

Desenvolvimento de um Sistema de
Prontuário Eletrônico do paciente
baseado nas especificidades do fluxo de
trabalho de profissionais de Terapia
Ocupacional

Renato Lima Novais

03/2020/PRPGI
PIBITI IFBA / CNPq

Desenvolvimento e caracterização de
ligas Ti-Si com adição de hidroxiapatita,
processadas por moagem, seguidas de
compactação e sinterização

Rodrigo Estevam Coelho

03/2020/PRPGI
PIBITI IFBA / CNPq

Determinação das Tensões Residuais
Em Aço If Empregando Técnica de
Correntes Parasitas Pulsadas

Ivan Costa da Silva

03/2020/PRPGI
PIBITI IFBA / CNPq
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Quadro 11: Continuação.
Plano de Trabalho

Orientador(a)

Edital

Elaboração de um Inventário de
Resíduos para propor um plano de
gestão de resíduos sólidos no campus
Salvador

Armando
Tanimoto

Estudo da incorporação de resíduo de
alumínio em massa cerâmica branca

Aldemiro
Palma

Estudo do Comportamento Mecânico de
Compósitos Poliméricos Reforçados
com Resíduo de Canabrava

Mirtania Antunes Leao

03/2020/PRPGI
PIBITI IFBA / CNPq

MobFun: Uma ferramenta gamificada
para construção e jogos digitais
educacionais

Marcelo Vera Cruz Diniz

03/2020/PRPGI
PIBITI IFBA / CNPq

PRECALC: Curso de Pré-Cálculo para
Plataforma Digital

Dirceu de Freitas Piedade
Melo

03/2020/PRPGI
PIBITI IFBA / CNPq

Produção de Hidrogênio via reforma
oxidativa de metano utilizando óxidos do
tipo Perovskita suportada em alumina
(BaNi1-xCuxO3/Al2O3)

Robert Newton da Silva
Henrique Magalhaes

03/2020/PRPGI
PIBITI IFBA / CNPq

Proposta de implantação do Plano de
Gestão de Logística Sustentável no IFBA
- Eixo água e esgoto, Campus Salvador.

Marion
Ferreira

Dias

03/2020/PRPGI
PIBITI IFBA / CNPq

Protótipo Para Tratamento de Efluentes
Utilizando
Processos
Oxidativos
Avançados e Eletrofloculação

Luiz Antonio
Cavalcanti

Pimentel

03/2020/PRPGI
PIBITI IFBA / CNPq

Subjetividades nas narrativas de vida
dos discentes LGBT+: criação de site
para o núcleo de gênero e sexualidade
do GPLR.

Wallace Matos da Silva

Hirohumi

03/2020/PRPGI
PIBITI IFBA / CNPq

Rocha

03/2020/PRPGI
PIBITI IFBA / CNPq

José

Cunha

03/2020/PRPGI
PIBITI IFBA / CNPq

Fonte: Dados do relatório (2020).

2.4.2.1.2 Da Pós-Graduação
Os cursos de Pós-Graduação têm por objetivo formar profissionais
especializados em determinadas áreas de atuação, tanto no âmbito acadêmico,
quanto profissional. O Ministério da Educação (MEC) regulamenta três tipos de
cursos para o campo da pós-graduação: Especialização, Mestrado e Doutorado.
Cada um deles está classificado como Lato Sensu ou Stricto Sensu .
O IFBA campus Salvador possui 08 (oito) cursos de Pós-graduação
presencial, sendo atualmente 02 (dois) cursos de pós-graduação Lato Sensu, quais
sejam: Especialização em Desenvolvimento de Aplicações e Games para
Dispositivos Móveis; Especialização em Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (EPCT); e 05 (cinco) cursos Stricto Sensu: Mestrado Profissional em
Engenharia de Materiais (PPGEM); Mestrado Profissional em Engenharia de
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Sistemas e Produtos (PPGESP); Mestrado Profissional em Rede de Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT); Mestrado
Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT); Doutorado
Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC).
Conforme Quadro 12, o quantitativo de discentes por modalidade de ensino
de Pós-graduação pode ser compreendido da seguinte forma:
Quadro 12: Quantitativo de discentes por modalidade de ensino de Pós-graduação.
Modalidade

Curso

Aluno/a
Regular

Aluno/a
Especial

Total
Curso

Doutorado

Doutorado
Multi-institucional
Multidisciplinar
em
Difusão
Conhecimento – DMMDC

e
do

25

0

25

Mestrado

Mestrado Profissional em Educação
Profissional e Tecnológica – PROFEPT

57

5

62

Mestrado Profissional em Engenharia de
Sistemas e Produtos – PPGESP

50

36

86

Mestrado
Profissionalizante
Engenharia de Materiais – PPGEM

em

11

19

30

Mestrado
Profissionalizante
em
Propriedade Intelectual e Transferência
de Tecnologia para Inovação - PROFNIT

26

4

30

Especialização em Desenvolvimento de
Aplicações e Games para Dispositivos
Móveis – EDSGDM

20

0

20

Especialização
em
Educação
Profissional, Científica e Tecnológica –
EPCT

37

0

37

226

64

290

Especializaç
ão

Total de Alunos/as Matriculados/as
Fonte: Dados do relatório (2020).

No tocante a Projetos de Cursos, encontra-se em trâmite a proposta do
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de
Humanidades: Sociedade, Trabalho e Cultura, a ser ofertado pelo Campus
Salvador, conforme consta nos autos do SEI 23279.002563/2018-13. O mesmo foi
aprovado pelo Conselho do Campus, conforme registro na Ata da Sessão do dia
31/08/2017 do Conselho do Campus de Salvador (gestão passada). O PPC já foi
avaliado pelas instâncias do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe)
que emitiu parecer e recomendou a sua aprovação, desde que observado os
ajustes pontuados no parecer e reiterados pela Coordenação de Pós-graduação/
PRPGI. A DPGI vem acompanhando o andamento do processo.
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Em relação às qualificações, no período de janeiro a junho de 2020 foram
realizadas as 07 (sete) bancas de qualificação dos programas de pós-graduação
stricto sensu conforme especificados no Quadro 13, a seguir.
Quadro 13: Qualificações de Programas de Pós-Graduações.
Programa

Data
Qualifi
cação

Título do Trabalho
Qualificado

Nome
Mestrand
o(a)

Orientador

Membros da Banca
Qualificação

PPGESP

27/07/
2020

SIDO: SISTEMA
DE GESTÃO E
DOSIMETRIA
OCUPACIONAL

Israel
Reinande
Freitas
Cortes de
Britto

Prof.
Dr.
Wilson Otto
Gomes
Batista
Orientador
PPGESP/IFB
A

Prof. Dr. Wilson Otto
Gomes
Batista
Orientador PPGESP/IFBA
Prof. Dr. Antonio Carlos
dos Santos Souza - Coorientador PPGESP/IFBA
Profa.
Dra.
Maria
Rosangela
Soares
Avaliadora
Externa
Fundação UNIR
Prof. Dr. Luiz Cláudio
Machado dos Santos Avaliador Externo IFBA

PPGESP

16/06/
2020

SISTEMA
DE
CAPTURA
DE
MOVIMENTO
PARA ANÁLISE
DO SINAL DE
TRENDELENBUR
G

Sergio
Daniel
Navarro
López

Prof.
Dr.
Eduardo
Telmo
Fonseca
Santos
Orientador
PPGESP/IFB
A

Prof. Dr. Eduardo Telmo
Fonseca
Santos
Orientador
PPGESP/IFBA
Prof.
Dr.
Fabrício
Geronimo Simões Silva. Avaliador Externo IFBA
Prof. Dr. José Mario
Araújo – Avaliador Interno
- PPGESP/ IFBA

PPGESP

29/04/
2020

GERANDO
INTELIGÊNCIA
ATRAVÉS
DE
MICRODADOS:
UMA PROPOSTA
DE
BUSINESS
INTELLIGENCE
PARA
O
CONTROLE DA
EVASÃO
NO
INSTITUTO
FEDERAL
DA
BAHIA (IFBA)

Iara
Margarida
de Souza
Barreto

Prof.
Dr.
Allan Edgard
Silva Freitas
- Orientador
PPGESP/IF
BA

Prof. Dr. Allan Edgard
Silva Freitas - Orientador
PPGESP/IFBA
Prof.
Dr.
Nilton
Vasconcelos
Jr.
–
Avaliador Externo IFBA
Prof. Dr. Jorge Costa Leite
Jr. - Avaliador Externo
IFBA
Prof. Dr. Antonio Mauricio
da Silva Pitangueira –
Avaliador
Interno
PPGESP-IFBA
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Quadro 13: Continuação.
Programa

Data
Qualifi
cação

Título do Trabalho
Qualificado

Nome
Mestrando
(a)

Orientador

Membros
da
Qualificação

PPGESP

22/04/
2020

A
BLOCKCHAIN
FRAMEWORK FOR
TRACEABILITY IN
SUPPLY
CHAIN
MANAGEMENT

Edivaldo
Mascaren
has
Ferreira de
Jesus
Junior

Prof.
Dr.
Manoel
Marques
Carvalho Neto
(Orientador PPGESP/IFB
A

Prof. Dr. Manoel Marques
Carvalho Neto (Orientador PPGESP/IFBA)
Prof. Dr. Allan Edgard Silva
Freitas (Co-orientador PPGESP/IFBA)
Prof. Dr. Sandro Santos
Andrade
(Examinador
Interno - IFBA)
Profa.
Dra.
Fabíola
Gonçalves Pereira Greve
(Examinadora Externa –
UFBA)

PPGESP

12/02/
2020

DISPOSITIVO PARA
ALEITAMENTO
MATERNO:
UM
ESTIMULO
AO
VINCULO MÃE E
FILHO

Gessica
da
Silva
Souza

Prof.
Dr.
Handerson
Jorge
Dourado
Leite
(Orientador
PPGESP/IFB
A)

Prof. Dr. Handerson Jorge
Dourado Leite (Orientador
PPGESP/IFBA)
Prof. Dr. Antônio Gabriel
Souza
Almeida
(Examinador Interno IFBA)
Profa. Dra. Ana Rose Rios
(Examinadora Externa UFBA)

PPGESP

12/02/
2020

SISTEMA
AUTOMATIZADO
PARA
MOVIMENTAÇÃO E
TRANSPORTE
INTERHOSPITALAR
DE
PACIENTES

Hudson Sá
Almeida

Prof.
Dr.
Handerson
Jorge
Dourado
Leite
(Orientador
PPGESP/IFB
A)

Prof. Dr. Handerson Jorge
Dourado Leite (Orientador
PPGESP/IFBA)
Prof. Dr. Antônio Gabriel
Souza Almeida (Avaliador
Interno - IFBA)
Profa. Dra. Joseneide
Santos
Queiroz
(Avaliadora
Externa
UFRB)

PROFNIT

24/04/
2020

IDENTIDADE
VISUAL
E
PROPRIEDADE
INTELECTUAL: DA
CONCEPÇÃO
À
PROTEÇÃO

Fernando
Antonio
Nogueira
de Jesus

Prof.
Dr.
Eduardo
Oliveira Teles
(Orientador,
PROFNITIFBA)

Prof. Dr. Eduardo Oliveira
Teles
(Orientador,
PROFNIT-IFBA); Prof. Dr.
André Luis Rocha de
Souza (Membro Interno,
PROFNIT-IFBA); Prof. Dr.
Jerisnaldo Matos Lopes
(Membro Externo, FTC);
Profa. Dra. Érica Ferreira
Marques
(Membro
Externo, IFBA); Prof. Dr.
Marcelo Santana Silva
(Membro
Interno
Suplente,
PROFNITIFBA)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Banca
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Já em relação às defesas de TCC, no período de janeiro a junho de 2020
ocorreram as 21 (vinte e uma) bancas de defesas dos programas de pósgraduação stricto sensu, conforme especificadas no Quadro 14.
Quadro 14: Defesas de TCC.

Programa

Data
Defesa

Título do TCC

Nome
Mestrand
o(a)

Orientado
r(a)
Prof. Dr.
Marcus
Vinicius
Teixeira
Navarro –
Orientado
r
(PPGESP
/IFBA)

Prof. Dr. Marcus Vinicius
Teixeira Navarro – Orientador
(PPGESP/IFBA)
Profa. Dra. Roberta Azoubel Membro Externo (UESB)
Prof. Dr. Sandro Santos
Andrade - Membro Interno
(PPGESP/IFBA)

Membros da Banca Defesa

PPGESP

10/03/2
020

DESENVOLVI
Indira de
MENTO DE UM Oliveira
SISTEMA
Gomes
PARA
AUXILIAR NA
AVALIAÇÃO E
TRATAMENTO
DE ÚLCERAS
VENOSAS

PPGESP

15/06/2
020

APLICATIVO
MOBILE
DE
APRENDIZAGE
M
PARA
MEDICINA
NUCLEAR

Jaqueline
de
Santana
Figueredo

Prof. Dr.
Wilson
Otto
Gomes
Batista Orientad
or
–
PPGES
P/ IFBA

Prof. Dr. Wilson Otto Gomes
Batista
Orientador – PPGESP/ IFBA
Prof. Dr. Antonio Carlos dos
Santos Souza
Co-orientador e Examinador
Interno – PPGESP/ IFBA
Profa Dra. Maria Rosangela
Soares
Examinadora Externo
–
UNIR
Prof. Dr. Romilson Lopes
Sampaio
Examinador Externo – IFBA

PPGESP

09/06/2
020

EQUIPAMENT
Luan
O
PARA Saldanha
AUXÍLIO
NA Oliveira
MOVIMENTAÇ
ÃO
E
TRANSPORTE
DE
PACIENTES
COM
MOBILIDADE
REDUZIDA

Prof. Dr.
Handers
on Jorge
Dourado
Leite
Orientad
or
–
IFBA

Prof. Dr. Handerson Jorge
Dourado Leite
Orientador – IFBA
Profa. Dra. Valéria Coelho
Costa Navarro
Co-orientadora
e
Examinadora Interna – IFBA
Profa Dra. Joseneide Santos
Queiroz
Examinadora Externo
–
UFRB
Prof. Dr. Antonio Gabriel
Souza Almeida
Examinador Interno – IFBA
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Quadro 14: Continuação.
Programa

Data
Defesa

Título do TCC

PROFNIT

19/02/20
20

PROFNIT

22/04/20
20

Nome
Mestrand
o(a)

Orientado
r(a)

Membros da Banca Defesa

DA
Josué
CONCEPÇÃO
Costa
À
Junior
TRANSFERÊN
CIA:
DESENVOLVI
MENTO
DE
SOLUÇÃO
BASEADA EM
TECNOLOGIA
BLOCKCHAIN
PARA
REGISTRO E
VALIDAÇÃO
DE
ATESTADOS
MÉDICOSODONTOLÓGI
COS

Prof. Dr.
Eduardo
Oliveira
Teles

Prof. Dr. Eduardo Oliveira
Teles (IFBA) – (Orientador PROFNIT/IFBA)
Prof. Dr. Fábio Marques da
Cruz
(IFBA ) –
(Examinador Externo IFBA)
Prof. Dr. André Luis Rocha de
Souza (IFBA) – (Examinador
Interno PROFNIT/IFBA)
Prof. Dr. Marcio Luis Valença
Araújo (IFBA) – (Examinador
Interno PROFNIT/IFBA)
Prof. Dr. Marcelo Santana
Silva (IFBA)
–
(Examinador
Interno
Suplente PROFNIT/IFBA )

O PAPEL DA Jaqueline
POLÍTICA DE dos Reis
INOVAÇÃO E Souza
PROPRIEDAD
E
INTELECTUAL
ENQUANTO
INDUTORA DA
PRODUÇÃO
TECNOLÓGIC
A APLICADA:
UM
ESTUDO
NO INSTITUTO
FEDERAL DE
EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA
E
TECNOLOGIA
DA BAHIA - IFB

Orientado
ra: Prof.
Dra. Rita
Maria
Weste
Nano.
CoOrientado
r: Prof. Dr.
André
Luís
Rocha de
Souza.

Profa. Dra. Rita Maria Weste
Nano
(Orientadora
PROFNIT-IFBA)
Prof. Dr André Luis Rocha de
Souza
(Co-orientador
PROFNIT-IFBA)
Profa.
Dra.
Morjane
Armstrong Santos de Miranda
(Membro Externo UFBA)
Prof. Dr. Marcelo Santana
Silva ( Membro Interno PROFNIT-IFBA)
Prof. Dr. Márcio Luis Valença
Araújo (Membros Interno
Suplente - PROFNIT-IFBA )
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Quadro 14: Continuação.
Programa

Data
Defesa

Título do TCC

Nome
Mestrand
o(a)

Orientador(a)

Membros
Defesa

PROFNIT

28/04/20
20

OPORTUNIDA
DES
E
ENTRAVES
PARA
A
PROTEÇÃO
POR
INDICAÇÃO DE
PROCEDÊNCI
A PARA OS
BISCOITOS DE
VITÓRIA
DA
CONQUISTABA

Marta
Aparecida
Rodrigues
de
Oliveira

Orientadora:
Profª.
Drª.
Núbia Moura
Ribeiro
CoOrientador:
Prof.
Dr.
Marcelo
Santana
Silva

Profa. Dra. Núbia Moura
Ribeiro (Orientadora PROFNIT-IFBA)
Prof. Dr. Marcelo Santana
Silva (Co-orientador PROFNIT-IFBA)
Prof. Dr. Alcides do
Santos Caldas (Membro
Externo - UFBA)
MSc.
Sr.
Eduardo
Cardoso Garrido (Membro
Externo Suplente
SEBRAE)
Profa. Dra. Ângela Maria
Ferreira
Lima
Silva
(Membro Interno
PROFNIT-IFBA)

PROFNIT

29/04/20
20

SGMANUT:
Joelito da
IMPLEMENTA
Cruz
NDO
Santos
SOLUÇÕES
PARA
A
GESTÃO DA
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

Orientadora:
Prof.
Dra.
Rita
Maria
Weste Nano
Coorientador:
Prof.
Dr.
Marcio Luis
Valença
Araujo

Profa. Dra. Rita Maria
Weste Nano (Orientadora
- PROFNIT-IFBA)
Prof. Dr. Márcio Luis
Valença
Araújo
(Coorientador - PROFNITIFBA)
Prof. Dr. Eduardo Manuel
de Freitas Jorge (Membro
Externo - UNEB)
Prof. Dr. Eduardo Oliveira
Teles ( Membro Interno PROFNIT-IFBA)
Prof. Dr. Marcelo Santana
Silva (Membro Interno
Suplente – PROFNIT IFBA)

PROFNIT

30/04/20
20

PROSPECÇÃO
TECNOLÓGIC
A APLICADA À
GESTÃO
DA
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENT
OS
INDUSTRIAIS

Orientadora:
Prof.
Dr.
Núbia Moura
Ribeiro

Profa. Dra. Núbia Moura
Ribeiro (Orientadora PROFNIT/IFBA)
Prof. Dr. Ivan Costa da
Silva (Avaliador Externo –
PPGESP/IFBA)
Prof. Dr. Handerson Jorge
Dourado Leite (Avaliador
Interno - PROFNIT/IFBA)
Prof. Dr.
Eduardo
OliveiraTeles (Avaliador
Interno
Suplente
PROFNIT/IFBA)

Jeovane
Aragão do
Sacramen
to

da

Banca
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Quadro 14: Continuação
Programa

Data
Defesa

Título do TCC

Nome
Mestrand
o(a)

Orientador(a)

Membros
Defesa

da

Banca

PROFNIT

03/06/2
020

ESTRATÉGIAS
JURÍDICAS
PARA
POSSÍVEIS
CONFLITOS
ENTRE
INDICAÇÕES
GEOGRÁFICA
S E MARCAS

Samyr
Leal
da
Costa
Brito

Orientadora:
Profa.
Dra.Wagna
Piler
Carvalho dos
Santos
Coorientadora:
Profa.
Dra.
Kelly
Lissandra
Bruch

Profa. Dra. Wagna Piler
Carvalho dos Santos
(Orientadora, PROFNITIFBA)
Profa.
Dra.
Kelly
Lissandra
Bruch (Coorientadora - PROFNITIFRS)
Dra. Patrícia Maria da
Silva Barbosa (Membro
Externo - INPI)
Prof. Dr. Marcelo Santana
Silva ( Membro Interno
PROFNIT-IFBA)
Prof. Dr. Elias Ramos de
Souza (Membro Interno
Suplente PROFNIT-IFBA)

PROFNIT

04/06/2
020

PROSPECÇÃO Driele
TECNOLÓGIC
Lima
A
DE Rocha
DISPOSITIVOS
E
EQUIPAMENT
OS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL
DESTINADOS
A TRABALHOS
EM ALTURA

Orientadora:
Prof.
Drª
Ângela Maria
Ferreira Lim

Profª. Drª. Ângela Maria
Ferreira
Lima
Orientadora
PROFNIT/IFBA
Prof. Drº.
Eduardo
Marinho
Barbosa
–
Avaliador Externo IFBA
Profª. Drª. Núbia Moura
Ribeiro – Avaliador Interno
PROFNIT/IFBA
Prof.
Drº.
Marcelo
Santana Silva – Avaliador
Interno
Suplente
PROFNIT/IFBA

ProfEPT

29/01/2
020

A
Luana
REPERCUSSÃ Santana
O
DO Gois
PROGRAMA
DE
ASSISTÊNCIA
E APOIO AOS
ESTUDANTES
NA
EVASÃO
ESCOLAR DO
INSTITUTO
FEDERAL DA
BAHIA
CAMPUS
PORTO
SEGURO.

Georges
Souto Rocha

Geroges Douto Rocha –
Orientador ProfEPT
Antonio Almerico Biondi
Lima
Participante
Externo
Luzia Matos Mota –
Interno ProfEPT
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Quadro 14: Continuação
Programa

Data
Defesa

Título do TCC

ProfEPT

30/01/2
020

ProfEPT

ProfEPT

Nome
Mestrand
o(a)

Orientador(a)

Membros
Defesa

da

Banca

CONTRIBUIÇÕ Eliana de
ES
DOS Queiroz
SERVIDORES
Jardim
TÉCNICOS
PARA
A
FORMAÇÃO
OMNILATERAL
DOS
DISCENTES: O
CASO
DO
CAMPUS
JEQUIÉ,
DO
INSTITUTO
FEDERAL DA
BAHIA.

Georges
Souto Rocha

Janete dos Santos
Participante Externo
Georges Souto Rocha –
Orientador ProfEPT
Jancarlos Menezes Lapa
– Interno ProfEPT

28/02/2
020

ABORDAGEM
Tatiane
DA
Froes
EDUCAÇÃO
Queiroz
AMBIENTAL
NO
CURSO
TÉCNICO DE
ADMINISTRAÇ
ÃO
EM
CENTRO
DE
EDUCAÇÃO
PROFISSIONA
L DO ESTADO
DA BAHIA.

Fabiana
Zanelato
Bertolde

Francisco Vanderlei
da
Costa - Interno ProfEPT
Fabiana Zanelato Bertolde
– Orientadora
Claudia Mendes cordeiro
– Participante Externo

27/02/2
020

JORNAL
Priscila
TESSITURAS
Silva da
ENTRE REDES Fonseca
E
MALHAS:
UMA RODA DE
CONVERSA
SOBRE
O
CURRÍCULO
INTEGRADO
DO
CURSO
TÉCNICO EM
AGROPECUÁR
IA
DO
IF
BAIANO.

Leonardo
Rangel dos
Reis

Leonardo
Rangel
–
Orientador Prof EPT
Rosa
Helena
de
Mendonça – Participante
externo
Ivan de Matos e Silva
Junior
Participante
externo
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Quadro 14: Continuação.
Programa

Data
Defesa

Título do TCC

ProfEPT

06/03/2
020

ProfEPT

ProfEPT

Nome
Mestrand
o(a)

Orientador(a)

Membros
Defesa

da

Banca

A EDUCAÇÃO Natalicio
PROFISSIONA de Souza
L
E Teles
TECNOLÓGIC
A
NO
MUNICÍPIO DE
SANTO
ESTEVÃO: O
CURSO
INDUSTRIAL
BÁSICO
DO
SENAI
PARA
JOVENS
APRENDIZES
ATUAREM NA
FÁBRICA
DASS.

Francisco
Vanderlei
Ferreira
da
Costa

Francisco
Vanderlei
Ferreira da Costa
Interno ProfEPT
Diana Sampaio Melo
Pipolo
–
Participante
Externo
Georges Souto Rocha Interno ProfEPT

16/03/2
020

A
IMPORTÂNCIA
DA EXTENSÃO
TECNOLÓGIC
A
DESENVOLVID
A
PELAS
ITCPS PARA A
TRAVESSIA
RUMO
À
EDUCAÇÃO
POLITÉCNICA

Andre
Luis
da
Silva
Santos

Carlos Alex
de Cantuaria
Cypriano

Tatiana Araujo Reis Participante Externo
Carla Renata Santos dos
Santos
- Participante
Externo
Jancarlos Menezes Lapa
– Interno ProfEPT
Carlos Alex de Catuaria
Cypriano – Orientador
ProfEPT

16/03/2
020

A
IMPORTÂNCIA
DA ARTE E DA
CULTURA NA
FORMAÇÃO
INTEGRAL DO
ESTUDANTE
NA
EDUCAÇÃO
PROFISSIONA
L
E
TECNOLÓGIC
A

Sazana
Assuncao
Martins
dos
Santos

Carlos Alex
de Cantuária
Cypriano

Francisco Vanderlei
da
Costa - Interno ProfEPT
Carlos Alex de Catuaria
Cypriano – Orientador
ProfEPT
Marize Souza Carvalho –
Participante Externo
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Quadro 14: Continuação.
Programa

Data
Defesa

Título do TCC

ProfEPT

23/03/2
020

ProfEPT

Nome
Mestrand
o(a)

Orientador(a)

Membros
Defesa

TRABALHO
Ildevania
COMO
de Jesus
PRINCÍPIO
Pereira
EDUCATIVO E
FORMAÇÃO
INTEGRAL
NAS
MATRIZES
CURRICULAR
ES
DA
EDUCAÇÃO
PROFISSIONA
L
E
TECNOLÓGIC
A DA REDE
ESTADUAL DA
BAHIA.

Luzia
Mota

Matos

Francisco
Vanderlei
Ferreira da Costa - Interno
ProfEPT
Moema Ferreira Soares Participante Externo
Antonio Almerico Biondi
Lima
- Participante
Externo
Luzia
Matos Mota
Orientadora ProfEPT

27/03/2
020

A PESQUISA Juliana
NO
ENSINO Vieira
MÉDIO
Galvao
INTEGRADO
COMO
ESPAÇO
PEDAGÓGICO
DE
FORMAÇÃO
INTEGRAL:
PENSANDO
PRINCÍPIOS,
CONCEPÇÃO
E DIRETRIZES.

Luzia
Mota

Matos

ProfEPT

30/04/2
020

A
LÍNGUA
PORTUGUESA
NA
EDUCAÇÃO
PROFISSIONA
L
E
TECNOLÓGIC
A: CAMINHOS
PARA
A
CONTRAHEGEMONIA

Alex
Lins

Batista

ProfEPT

05/05/2
020

O TRABALHO Wendel
COMO
da Costa
PRINCÍPIO
Andrade
EDUCATIVO
NO ENSINO DE
HISTÓRIA NO
IFBA CAMPUS
SALVADOR

Esdras
Jonatam
Costa
Alves dos
Santos

da

Banca

Luzia
Matos Mota Orientadora
Jancarlos Menezes Lapa
– Interno ProfEPT

Glauria
Janaina
Santos

dos

José Roberto de Andrade
- Participante Externo
Alex Batista Lins –
Orientador ProfEPT
Marcelo Vera Cruz Diniz –
Interno ProfEPT
Glauria
Janaina
dos
Santos Participante
Externo

Glauria
Janaina
dos
Santos - Orientadora
Alex Batista Lins –
Participante Interno
Biagio Mauricio Avena –
Participante Externo
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2.4.2.1.3 Da Inovação
Em relação à inovação, os/as pesquisadores/as são incentivados/as ao
desenvolvimento de pesquisa que expanda o nível de inovação tecnológica,
aplicada à sustentabilidade do Campus de Salvador. As atividades de inovações
são parte integrante do processo de formação de recursos humanos que se
dedicarão ao fortalecimento da capacidade em produção de novas tecnologias que
possam ser aplicadas no Campus ou em empresas no Estado da Bahia e no Brasil.
O processo de pesquisa e inovação contribui para a formação de quadros
que participam de forma criativa e empreendedora na sua comunidade, além de
propiciar o fortalecimento da capacidade inovadora em diferentes arranjos
produtivos. Assim, o/a bolsista (discente), orientado/a por um/uma pesquisador/a
qualificado/a, obterá o seu aprendizado tecnológico e científico por meio do uso de
técnicas e métodos de pesquisa, desenvolvimento de produtos, bem como o
estímulo ao desenvolvimento do pensar científico e da criatividade. Os projetos de
pesquisa do Campus podem ser observados, conforme Quadro 15, a seguir.
Quadro 15: Projetos do Campus de Salvador selecionados no Edital de apoio à pesquisa e
inovação tecnológica no IFBA, publicado em 2020.
Projeto

Coordenador

Grupo de Pesquisa

Sistema Computacional para
Registro Online de Demandas e
Ofertas de Soluções de Problemas
Tecnológicos

Sandro
Andrade

Santos

GSORT - Grupo de Pesquisa em
Sistemas Distribuídos, Otimização,
Redes e Tempo-Real

Espaço Maker Itinerante do IFBA

Antonio
Carlos
Peixoto Bitencourt

NRCA - Núcleo de Refrigeração,
Climatização e Automação

Fonte: Elaborado pelos autores.

2.4.3 Das Atividades de Extensão e Relações Comunitárias
A Diretoria de Extensão e Relações Comunitárias (DIREC) é o órgão
executivo que planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as
atividades e políticas de extensão e relações com a sociedade, articuladas ao
ensino e à pesquisa, junto aos diversos segmentos sociais.
De acordo com o Regimento do Campus de Salvador, o art. 66 prevê que a
Diretoria de Extensão e Relações Comunitárias possui as seguintes atribuições:
I. Coordenar o planejamento e a execução das atividades
relacionadas com sua Diretoria;
II. Atuar no planejamento estratégico e operacional do Instituto
Federal, com vistas a promover a definição das prioridades na área
de Extensão e Relações Comunitárias do Campus;
III. Fomentar relações de intercâmbio e acordos de cooperação com
instituições regionais, nacionais e internacionais;
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IV. Garantir o desenvolvimento da extensão como espaço
privilegiado para a democratização do conhecimento científico e
tecnológico;
V. Manter o acompanhamento e controle dos projetos e das
atividades de extensão desenvolvidos no âmbito do Campus;
VI. Incentivar o desenvolvimento de programações científicas,
artísticas, culturais, sociais e desportivas, envolvendo a
Comunidade do Campus;
VII. Representar o IFBA nos foros específicos da área, quando se
fizer necessário; e
VIII. Realizar outras atividades correlatas e afins.

A estrutura atual da DIREC está composta da seguinte forma, conforme
Quadro 16, a seguir.
Quadro 16: Estrutura da DIREC.
Função

Quem

Diretora

Andrea Cassia Peixoto Bitencourt

Coordenador de Estágio e Egressos

Luís Filipe Freitas da Silva de Jesus

Coordenadora de Atividades de
Extensão

Renilda Fátima Gonçalves de Lima

Técnicos Administrativos

David Estevão dos Santos Júnior
Hortência Silva Nepomuceno dos Santos

DIREC

Cooperação Técnica

Pauleany Simões de Morais

Estagiários/Bolsistas

Débora Zuleica Costa Santos
Helen dos Reis Requião
Jeferson dos Santos de Jesus
Manuela de Jesus Santos

Terceirizados/as

Antônio Carlos Nascimento Sena
Dijamile Conceição de Araújo

Fonte: Elaborado pelos autores.

No que se refere aos aspectos normativos, legais e jurídicos, apesar de não
existir uma pasta-arquivo contendo a legislação à qual a DIREC deve observar no
desenvolvimento de suas atividades, esta Diretoria tem as suas atividades
definidas pelo Regimento Interno do Campus, conforme artigos 65 e 66. Ademais,
a DIREC deve observar as seguintes legislações e dispositivos legais:
•
•

Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional;
Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008 – Lei dos Estágios;
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•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

Orientação Normativa n. 2, de 24 de junho de 2016 – Estabelece orientações
sobre a aceitação de estagiários no âmbito da Administração Pública federal
direta, autárquica e fundacional;
Resolução CNE/CEB n. 1, de 21 de janeiro de 2004 – Estabelece Diretrizes
Nacionais para a organização e a realização de Estágio de alunos da
Educação Profissional e do Ensino Médio, inclusive nas modalidades de
Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos;
Resolução CNE/CEB n. 2, de 4 de abril de 2005 – Modifica a redação do §
3º do artigo 5º da Resolução CNE/CEB n. 1/2004, até nova manifestação
sobre estágio supervisionado pelo Conselho Nacional de Educação;
Resolução CNE/CES n. 8, de 29 de março de 2006 – Altera a Resolução
CNE/CES n. 1, de 1º de fevereiro de 2005, que estabelece normas para o
apostilamento, no diploma do curso de Pedagogia, do direito ao exercício do
magistério nos anos iniciais do Ensino Fundamental;
Lei n. 12.155, de 23 de dezembro de 2009 – Autoriza a concessão de bolsas
para atividades de ensino e extensão;
Decreto n. 7.416, de 30 de dezembro de 2010 – Regulamenta os arts. 10 e
12 da Lei n. 12.155/2009;
Decreto n. 7.721, de 16 de abril de 2012 – Dispõe sobre o condicionamento
do recebimento da assistência financeira do Programa de SeguroDesemprego à comprovação de matrícula e frequência em curso de
formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, com carga
horária mínima de cento e sessenta horas;
Lei n. 12.513, de 26 de outubro de 2011 – Institui o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec);
Decreto n. 6.495, de 30 de junho de 2008 – Programa de Extensão
Universitária (PROEXT);
Resolução CNE 07/2018 – Diretrizes Para a Extensão na Educação Superior
Brasileira.

Diferentemente das demais Diretorias, a equipe atual da DIREC iniciou as
atividades em maio de 2019 e o relato da transição e da realidade na forma como
foi encontrada, quando da posse da nova gestão da DIREC, foi apresentado no
relatório de gestão da DIREC de 2019.
Apesar do início das atividades da atual Diretora ter iniciado em maio de
2019, ela precisou de afastamento da Instituição por motivos de saúde na família,
de agosto até dezembro. O setor demandou em 2019 uma renovação de toda
equipe, reestruturação física e de fluxos de processos, o que não possibilitou a
conclusão de todo levantamento do cenário encontrado.
Levantamento de convênios, análise da documentação de todos os estágios
vigentes, além do mapeamento de muitos documentos, manuais e
materiais/equipamentos de programas já finalizados, como Pronatec, Prominp,
Convênio com o Shopping Bela Vista, foram realizados a partir de janeiro. A Figura
1 demonstra o quantitativo de documentos e itens que foram levantados no setor
em 2019 e realizado o direcionamento em 2020.
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Figura 1: Salas da Diretoria e de Coordenação da DIREC.

Fonte: Aquivo dos autores.

2.4.3.1 Dos Estágios e Egressos
Na Coordenação de Estágios e Egressos foram identificadas diversas
divergências, conforme relato a seguir, que foram detalhadas no relatório de gestão
de 2019.
Foram identificados Termos de Compromisso de Estágio (TCE) que não
estavam com os dados completos ou que estavam com dados errados, tais como:
erro no CNPJ do IFBA Campus de Salvador, erro nos nomes de representantes da
Instituição de Ensino, que não estavam mais ocupando o lugar descrito no termo,
endereço da Instituição errado, entre outros. Identificou-se que todos os TCE e
Termo Aditivos estavam assinados pelo Diretor da DIREC da época, e não pelo
Diretor Geral, conforme delegação de competência prevista em Portaria nº 2513,
de 4 de novembro de 2015, emitida pela Reitoria do IFBA.
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O acompanhamento dos estágios era feito através de planilha Excel,
contendo os dados do estudante, concedente, vigência, prazos para entrega de
relatório, previsão de seguro, entre outros. O registro e acompanhamento em
planilha Excel era ineficiente e pouco prático para levantamento de estatísticas dos
estágios. Todos os documentos inerentes aos estágios (Carta de Apresentação,
TCE, Termo Aditivo, Termo de Rescisão, Relatórios) eram tramitados e
encaminhados em formato físico (papel).
O ambiente virtual (website: www.direc.ifba.edu.br) de estágios estava
hospedado em plataforma não institucional, que após invasão hacker, foi encerrado
e migrado para ambiente institucional. O TCE era compilado automaticamente
através de código hospedado no referido site, com dados preenchidos pelo próprio
estudante requerente do estágio, formato este descontinuado com o desligamento
do site. Durante o fechamento do ciclo do estágio, não foram identificadas as folhas
de acompanhamento dos estágios, nem documento que comprovasse a realização
de visitas do professor orientador junto à concedente, conforme previsão no
Regimento do IFBA e na Lei de Estágio. Por outro lado, identificamos que diversos
estudantes não estavam sendo acompanhados por seus respectivos professores
orientadores.
Os documentos de estágio encontravam-se dispersos, não estando
organizados por cursos e modalidades em planilha Excel, bem como os
documentos físicos (contrato de estágio, termo aditivo, rescisão) arquivados, uma
vez que havia se perdido a organização em ordem alfabética e em ordem
cronológica. Além disso, foram encontrados muitos documentos de estudantes que
já concluíram o estágio, que precisavam ser arquivados. Importa informar ainda
que muitos documentos físicos não estavam registrados em ambiente virtual na
“rede guloso”.
Ademais, o Módulo de Estágio do SUAP (Sistema Integrado de
Administração Pública) não estava sendo utilizado, sendo todo registro e
acompanhamento dos dados referentes aos estágios realizados através de
planilhas do Excel. Sabe-se que o SUAP oferece maior segurança dos dados dos
estagiários e acompanhamento destes. Nesse caso, a instituição poderá assegurar
seu papel de acompanhar os mecanismos exigidos pela Lei do Estágio n.
11.788/2008.

2.4.3.2 Das Atividades de Extensão
Embora o SUAP já estivesse implementado, a submissão de propostas de
atividades de extensão pelo SEI foi uma constante no ano de 2019 (julho a
dezembro).
A Coordenação de Extensão atuou no fomento às ações de extensão do
Campus de Salvador, publicando e divulgando os editais n. 01/2019 - CISA/DIREC,
n. 02/2019 - Programa de Apoio a Extensão do IFBA Campus de Salvador,
fomentando a realização de eventos, workshops, cursos e projetos aprovados no
Edital n. 01/2019 - PROEX/IFBA - Fluxo Contínuo, permitindo um link entre a
comunidade externa e interna, com a troca de experiências e conhecimentos.
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As atividades de captação dos Projetos de Extensão deram-se por
disponibilidade dos servidores em apresentar suas propostas, bem como do
incentivo desta Coordenação em convidar a comunidade interna do IFBA para
submeter suas propostas, as quais deveriam apresentar perfil de contemplação à
comunidade interna e, especialmente, à comunidade externa, fazendo com a
Instituição esteja mais próxima da população e da comunidade circunvizinha ao
Campus.
É importante ressaltar que as propostas contempladas nos editais citados
foram submetidas pelo Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP). Tal
sistema tem o objetivo de uniformizar e concentrar as informações em um único
local, facilitando a gestão dos projetos.
A tabela 1 apresenta os levantamentos dos editais de fomento e registro das
atividades extensionistas. Assim, a DIREC/CAE, com a execução de todos os
editais, contemplou quarenta e nove projetos e 705 bolsas.
Tabela 1: Quantitativo de projetos de extensão por editais.
Programa

Nº Projetos
Aprovados

Finalizados
2019

Finalizados
2020

Em
Andamento

EDITAL N. 01/2019 - IFBA /
DIREC / CISA / DEPAE /
CAMPUS DE SALVADOR
- PROJETOS DE EXTENSÃO
DO CAMPUS DE SALVADOR Edital de Extensão

18

0

14

4

EDITAL N. 02/2019 - / DIREC /
IFBA- CAMPUS DE SALVADOR
- PROGRAMA DE APOIO À
EXTENSÃO DO IFBA CAMPUS
DE SALVADOR - Edital de
Extensão

16

0

14

2

EDITAL N. 01/2019 PROEX/IFBA- FLUXO
CONTÍNUO - INSTITUTO
FEDERAL DA BAHIA – IFBA

02

01

15

01

Fonte: SUAP (2020).

2.4.3.3 Dos Projetos e Convênios
Na Coordenação de Projetos e Convênios, durante o diagnóstico realizado,
identificamos uma planilha contendo o registro de 408 possíveis convênios de
estágio,
realizados
anteriormente
por
esta
diretoria.
Dos
408
convênios analisados, 229 estavam registrados com o prazo indeterminado,
representando 57% do montante geral. Os demais convênios foram identificados
como vencidos. Além disso, apenas 190 convênios (46%) foram encontrados no
arquivo físico do campus.
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Em atendimento à solicitação da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), contida
no processo SEI 23278.013585/2019-91, enviamos todos os convênios, termos de
parceria, contratos, acordos de cooperação técnica disponíveis na DIREC. Os
documentos solicitados foram enviados no Processo SEI 23279.018442/2019-66.
Com o objetivo de mapearmos a situação dos convênios vigentes no
campus, foi realizada uma consulta formal à PROEX, que informou os seguintes
convênios:
1. Time-Now projeto de capacitação dos alunos;
2. Convênio de estágio com o Ministério Público, que se encontra em fase de
renovação;
3. Convênio de estágio com CIEE;
4. Convênio de estágio com o ICMBio;
5. Convênios de pesquisa em diversas áreas, como Radiologia, Informática,
Saneamento Básico - Funasa, Saúde, Energia renovável, Petróleo, dentre outros
projetos não especificados.
Constatou-se que diversos convênios envolvendo docentes do campus
foram firmados diretamente com a PROEX, sem o devido registro, conhecimento e
anuência da DIREC, campus de Salvador. Verificou-se também que o cadastro do
IFBA - Campus de Salvador com a Nube - Núcleo Brasileiro de Estágios, estava
desatualizado, havendo dados de servidores que não compõem o quadro do setor.

2.4.4 DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS DE SALVADOR
O presente diagnóstico teve por objetivo conhecer a realidade na forma
como foi encontrada, quando da posse da nova gestão da Diretoria de
Administração e Planejamento (DAP), do campus de Salvador, em 07 de janeiro de
2020. Assim, foram observadas ações e atividades em andamento, bem como
processos, documentos, demandas e necessidades de ações a fim de garantir o
funcionamento do Campus.
Cumpre destacar que não ocorreu transição, constando nesta seção uma
visão a partir do que foi observado in loco em janeiro de 2020. Isso porque, além
de não ter havido entrega de documentos institucionais, houve limitações no
processo de diálogos e “estágio” nos setores envolvidos. Logo, importa informar
que o campus não disponibilizou, até o presente momento, qualquer relatório de
gestão e/ou prestação de contas que favorecessem a observação de informações
e dados para um diagnóstico sistemático, robusto e consistente para subsidiar o
planejamento da gestão eleita.
No diagnóstico, buscou-se identificar a existência e/ou a disponibilidade de
documentos relacionados aos aspectos normativos, legais e jurídicos, referentes
ao setor; estrutura de governança; a existência, ou não, de projetos; aspectos
institucionais, tais como organograma, manual de padrão de execução de
procedimentos; infraestrutura física e tecnológica; recursos econômico-financeiros
e orçamentários, além de relatórios patrimoniais; relação de contratos com os
respectivos prazos de renovação/vencimentos; relatórios de auditoria;
transparência e prestação de contas; relatórios de gestão pré-existentes, sendo
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observado apenas o relatório institucional entregue pela Reitoria ao TCU, não
sendo um recorte específico do Campus; contratos e convênios; processos de
compras e licitações; inventário patrimonial; estrutura, condições dos equipamentos
e infraestrutura física e tecnológica e demais documentos, com informações e
procedimentos necessários ao bom funcionamento do Campus.
2.4.4.1 Aspectos Normativos, Legais e Jurídicos
No que se refere aos aspectos normativos, legais e jurídicos, apesar de não
existir uma pasta-arquivo contendo a legislação que a DAP deve observar no
desenvolvimento de suas atividades, em conversa com servidores observou-se que
esta Diretoria, que tem as suas atividades definidas pelo Regimento Interno do
Campus, conforme artigos 79 e 80, e que obedece, monitora e segue os
dispositivos constitucionais, o PDI, PPI, o Plano Plurianual, Lei de diretrizes
orçamentária, Lei do orçamento anual, deve observar as seguintes legislações e
dispositivos legais:
● Constituição Federal de 1988;
● Decreto n. 9.235/2017;
● Lei n. 8.666/1993 – Lei das Licitações e Contratos;
● Lei n. 12.873/2013 – que propõe alterações à Lei n. 8.666/93;
● Lei n. 13.429/2014 – Lei da Terceirização;
● Lei n. 13.243/2016 – Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação – PPI;
● Lei n. 13.334/2016 – Programa de Parcerias de Investimentos;
● Lei n. 10.520/2002 – Modalidade de Pregão;
● Decreto 10.024/2019 - Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na
forma eletrônica;
● Lei n. 13.019/2014 – Parcerias entre a administração pública e as
organizações da sociedade civil;
● Instrução Normativa n. 05/2017; 03/2017; 08/2018;
● IN 01/2019;
● Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho;
● Lei n. 4320/1964;
● Decreto-Lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967;
● Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000;
● Instrução Normativa n. 63 de 2010 – TCU;
● Instrução Normativa Conjunta CGU/MP n. 01 de 10 de maio de 2016;
● Decreto n. 93.874/1986;
● Lei n. 12.527/2011;
● Lei Complementar n. 131, de 27 de maio de 2009;
● Decreto n. 7.724 de 2012, que regulamentou a Lei de Acesso à Informação;
● Decreto n. 5.480, de 30 de junho de 2005;
● Lei n. 8.490/1992;
● Decreto n. 9.203, de 22 de novembro de 2017 - Dispõe sobre a política de
governança na Administração Pública;
● Portaria n. 1.163 de 20 de março de 2019 - Institui a estrutura de governança
relativa à Gestão de Riscos e ao Programa de Integridade da ControladoriaGeral da União.
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2.4.4.2 Dos Projetos de Investimentos, Intervenção e Modernização
Apesar de o campus de Salvador ser o mais antigo do IFBA e apresentar um
conjunto de demandas de melhorias de infraestrutura física e tecnológica, não
foram verificados e/ou entregues projetos de investimentos e/ou captação de
recursos, bem como projetos de engenharia, intervenção na estrutura hidráulica,
elétrica e outras obras no âmbito do campus.
Ademais, não foram identificados portfólios de projetos de intervenção,
projetos de modernização/intervenção e/ou de obras e reformas relacionadas com
a manutenção e a conservação. No tocante à manutenção do campus, não foi
observado manual de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, sem contar que
a rotina da empresa terceirizada de engenharia estava sendo definida por sua
própria equipe.
Conforme já destacado, do ponto de vista da estrutura física, a instituição
está composta por um prédio administrativo (bloco A), além de oito blocos com
salas de aulas, oficinas de práticas, laboratórios especializados, Clínica Escola,
laboratórios de informática, biblioteca que atende aos diferentes públicos
matriculados nos diferentes cursos oferecidos pela instituição, um ginásio
poliesportivo, além de duas quadras, três estacionamentos (sendo 1 localizado no
prédio administrativo; 1 ao lado do ginásio poliesportivo; e 1 denominado de
estacionamento de servidores, ao lado do bloco O). Não foram verificados relatórios
com diagnósticos dos referidos imóveis. Ademais, compõe a estrutura do campus
três imóveis, dentre eles, a antiga clínica Clirf e duas casas do entorno, cuja
extensão se dá para a rua principal. Contudo, não foi verificado qualquer projeto
relacionado à reforma e/ou intervenção.
Observou-se a existência de um projeto de combate a incêndio, datado de
2016, elaborado a fim de implementar o projeto do campus de Salvador. Contudo,
não foi implementado, estando defasado frente a modificação das novas
legislações vigentes. Além disso, apesar do projeto escrito, não houve qualquer
intervenção na infraestrutura física para adequar à realidade da legislação e àquela
desenhada no projeto, estando o campus ainda sem a implementação de um
projeto de combate a incêndio.
Destaca-se ainda que foi diagnosticado que o campus atualmente não
apresenta, além do projeto de combate a incêndio, ferramentas e instrumentos
necessários às ações de emergência em pleno funcionamento, a exemplo de
hidrantes, mangueiras, tanques com armazenamento de água para uso em caso
emergencial e sistema hidráulico vinculado em funcionamento, plano de evasão do
campus, plano de sinalização, dentre outros aspectos. Esse contexto gera riscos
para a comunidade do IFBA/Campus de Salvador e não atende às exigências legais
previstas na legislação vigente, tais como a Lei Federal n. 13.435/2017, Lei
Estadual n. 12.929/2013 e Decreto Estadual n. 16.302/2015, estando este campus,
portanto, sujeito a multas, interdições e embargos.
É possível inferir que a ausência de projetos é um fator limitante à captação
de recursos, à execução de intervenções, ao direcionamento de alocação de
investimentos e à captação de projetos tecnológicos, o que é primordial às ações
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de modernização da unidade. Associado à ausência de projetos, não verificou-se
também uma cultura de elaboração de projetos de investimentos; apenas projetos
básicos para compor processo de licitação.
Ademais, observou-se a existência de planilha financeira para executar o
projeto de intervenção na rede elétrica do bloco A, mas sem projeto básico elétrico
e de engenharia, com recurso empenhado para a execução que, possivelmente,
não poderá ser utilizado em face da vigência do contrato da empresa de
manutenção que atende ao campus.
Por fim, o campus de Salvador possui glebas sem escrituras, tais como a
primeira e segunda glebas, as quais, no estado em que se encontram, impactam
na emissão do Alvará de funcionamento do campus.
2.4.4.3. Dos Aspectos Institucionais e Governança Organizacional
Do ponto de vista da estrutura de governança, a Instituição dispõe do
Regimento Interno do Campus, já destacado anteriormente, o qual define as
estruturas de hierarquia e relações administrativas, que foi aprovado através da
Resolução do CONSUP n. 84, aprovada em 17/12/2013.
Os processos administrativos e organizacionais não são estruturados,
sistematizados e não existem manuais de procedimentos de execução que apoiem
os servidores no desenvolvimento de suas atividades. Ademais, não foram
observados documentos e formulários padronizados, bem como processos
desenhados, gerando riscos no desenvolvimento eficiente das atividades, riscos
operacionais e riscos regulatórios e administrativos, além de riscos econômicofinanceiros.
A estrutura atual da DAP, estruturada a partir de janeiro de 2020, está
composta da seguinte forma, conforme Quadro 14, a seguir.
Quadro 17: Estrutura da DAP.

Setor

Diretoria de Administração e Planejamento

Quem

André Souza

Assessoria

-------

Funções
prevista no
Regimento
Interno
Arts. 79 e 80
Art. 81

Paulo Basto
DAP

Cíntia Regina da Silva Santos
Diretoria Adjunta de Contabilidade,
Orçamento e Finanças - DACOF

Elíede Costa de Souza

Arts. 82, 83,
84, 85 e 86

Sylmara Ferreira de Andrade
Maria Aparecida Costa Ribeiro
Diretoria Adjunta de Administração - DAA

Eduardo Seixas

Arts. 87 e 91

Coordenação de administração

Josiane Barros

Art. 91
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Planejamento

-------

Art. 100

Gerência de Materiais

Jeferson Luiz Torres Vianna

Arts. 94, 95,
96 e 97

Divisão de Compras

Jorge Luiz de Cerqueira
Baarros

Arts. 94, 95,
96 e 97

Coordenação de Cadastro

-------

Art.97

Coordenação de Almoxarifado

Josenilton Raimundo de Sousa

Art.96

Divisão de Patrimônio

Humberto Luis Silva Santos

Art. 98

Gerência de Serviços Auxiliares

Newman Nobre de Santana

Arts. 88. 89,90
e 91

Divisão de Transportes

Eronides Alves Martins

Divisão de Editoração Gráfica

Lênio Joaquim Costa Pinto

Coordenação de Protocolo

Maria Auxiliadora dos Santos
Campos

Diretoria Adjunta
Manutenção

de

Engenharia

e

Hugo Silva

Art. 89
Arts. 92 e 93
Art. 90
Arts. 101, 102,
103 e 104

Gerência e Engenharia e Projetos

Marcelo Souza Almeida

Divisão de Manutenção de Infraestrutura e
Equipamentos

Augusto Assunção Pereira

Serviço Médico

Rafael Mascarenhas Moraes

Art. 106

Pregoeiros

Eures Baltazar Pereira da
Rocha

Art. 107

Flávio Manoel do Bonfim

Fonte: Elaborado pelos autores.

Cabe destacar que observou-se uma necessidade grande de pessoal no
âmbito da DAP, sendo que de acordo com o modelo de redimensionamento do
MEC, o campus deveria contar com 200 servidores técnicos administrativos, mas
conforme dados do SUAP (2020), possui apenas 168, além de não dispor de um
setor de auditoria e ouvidoria ativo. Apesar de ser o maior campus do IFBA, também
não existe um setor de contrato e licitações. Foram observados mais de 30
contratos que encontravam-se pulverizados entre os setores para os quais foram
celebrados, o que gera riscos operacionais e regulatórios que podem oferecer
penalizações para a Unidade Administrativa de Serviços Gerais – UASG – Campus
de Salvador.
No que se refere aos principais stakeholders da DAP, destacam-se: as
diretorias executivas (DG, DE, DPGI, DIREC, diretorias e setores vinculados),
docentes do campus, estudantes, governo através dos órgãos de fiscalização, a
Reitoria, bem como fornecedores e parceiros da cadeia de suprimento do campus,
além da comunidade do entorno.
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A distribuição das FGs e CDs também não foi integralmente informada, de
modo que a realidade das gratificações do campus só foi identificada a partir de
consulta à DGP. Observou-se que o campus não estava atendendo a Portaria n.
246, de 15 de abril de 2016, uma vez que apresentava os seguintes
excessos/déficits quanto às gratificações:
Tabela 2: Gratificações e suas distribuições.
Gratificações

Total/Portaria n.
246/2016

Ocupada/
Realidade
observada

Livre/A
receber

Saldo (Excesso/Livre)

CD 2

1

1

-

-

CD 3

5

3

* (2)

2

CD 4

10

9

* (1)

1

FUC-001

**

27

8

8

FG-01

10

12

-

-2*****

FG-02

20

34

-

14****

-

-

-

-

FG-03***

* Apesar do direito, o Campus ainda não pode considerar livre para uso, pois não foi liberado pela
Reitoria até o fechamento do relatório.
** Não constam informações sobre as FUCs ainda definidas na Portaria n. 246/2016.
*** Não há mais FG-03.
**** O excesso foi/será devolvido para a Reitoria.
***** 2 FGs 01 serão devolvidas após congresso regimental.

2.4.4.3. Infraestrutura Física, Tecnológica e Necessidade de Pessoal
Quando da posse da nova gestão, observou-se que não havia um relatório
apresentando a realidade da infraestrutura física, tecnológica e de recursos
humanos, conforme já destacado. O campus de Salvador atualmente possui
estruturas antigas, com necessidades de intervenções estruturais, que demandam
reformas e modernização, embora os recursos de capital observados no orçamento
2020 não contemplem os recursos requeridos para promover as intervenções.
Não foram observadas também, conforme já destacado, a existência de
duas escrituras relativas a duas glebas do campus, bem como alvará de
funcionamento. Ademais, não observou-se relatório das manutenções preditivas,
preventivas e corretivas, bem como manuais de realização das mesmas.
Além disso, constatou-se também que não existem:
● Memoriais descritivos dos projetos em andamento/contratados
projetados/em contratação;
● Alvará de funcionamento;
● Projetos de expansão, manutenção e gestão de risco;

e
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● Os prédios E, H e J possuem 65 anos, mas não dispõem de plano de
manutenção, gestão de risco e conservação, bem como nos demais blocos;
● Ausência de elevadores e/ou plataforma elevatória no prédio E – ausência
de acessibilidade;
● Ausência de cadastro dos imóveis e do circuito elétrico do Campus;
● Ausência de contrato de empresas para o serviço de cadastro;
● Ausência de um Plano de combate a incêndio vigente. A estimativa é de $
1,2 milhões para atender as exigências.
No que se refere à disponibilidade de pessoal, observou-se que há
necessidade de pessoal para atender as demandas da Diretoria Adjunta de
Administração (DAA), Diretoria Adjunta de Engenharia e Manutenção (DAEM) e da
Diretoria Adjunta de Contabilidade, Orçamento e Finanças, conforme descrição a
seguir:
No âmbito da DAP, tem-se as seguintes necessidades de pessoal:
•

CARGO: ASSISTENTE ou TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO ou
ADMINISTRADOR ou CONTADOR ou TECNÓLOGO EM GESTÃO
PÚBLICA
DESCRIÇÃO: Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de
administração, finanças; atender usuários, fornecendo e recebendo
informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o
procedimento necessário referente aos mesmos; preparar planilhas;
executar serviços de escritório; elaborar o PMI/PDI do Campus; Atuar
no planejamento do PGC/PAC; Assessorar a DAP; Elaboração de
relatórios.
01 servidor para desenvolver as atividades de Planejamento do
Campus;
01 servidor para atuar como Assessor da DAP.

Em relação a DAA (DEPAD), tem-se as seguintes necessidades:
•

CARGO: ASSISTENTE ou TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO ou
ADMINISTRADOR ou ADVOGADO ou TÉCNICO PARA ASSUNTOS
JURÍDICOS
DESCRIÇÃO: Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de
administração, almoxarifado, gestão de materiais; controle,
monitoramento e celebração de contratos e convênios; fiscalização e
gestão de contratos; Controle, fiscalização e monitoramento do
patrimônio do Campus; Inventário Patrimonial; Elaboração de
relatórios.
01 para atuar em atividades da Gerência de Materiais;
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01 para atuar em atividades da Coordenação de Administração
(Gerência de Contratos);
02 para atuar em atividades da Divisão de Patrimônio.

Já no tocante à DEMAG, as necessidades observadas foram as seguintes:
•

CARGO: ASSISTENTE ou TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
DESCRIÇÃO: Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de
administração, finanças; atender usuários, fornecendo e recebendo
informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o
procedimento necessário referente aos mesmos; preparar planilhas;
executar serviços das áreas de escritório.
01 para atuar em atividades administrativas da DEMAG.

Já em relação à DACOF, as necessidades de pessoal vinculam-se aos
seguintes cargos:
•

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO ou CONTADOR ou
TÉCNICO EM CONTABILIDADE ou TECNÓLOGO EM GESTÃO
PÚBLICA
DESCRIÇÃO: Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de
administração, finanças; atender usuários, fornecendo e recebendo
informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o
procedimento necessário referente aos mesmos; preparar planilhas;
executar serviços das áreas de escritório.
02 para atuar em atividades administrativa-financeiras e contábeis da
DACOF.

2.4.4.5 Dos Recursos Financeiros, Orçamentários e Patrimoniais
Quando da posse da nova DAP, não havia sido contruído o orçamento para
o exercício de 2020. Assim, uma das primeiras reuniões foi realizada com a equipe
do orçamento, a fim de projetá-lo, conforme a LOA aprovada para o exercício
vigente, bem como ajustar o Plano de Gerenciamento de Contratações
(PGC)/Plano Anual de Contratações (PAC) ao orçamento aprovado. Além disso,
buscou-se alinhar o orçamento com o planejamento estratégico, em particular com
as metas e os objetivos definidos pelas diretorias executivas no âmbito do Plano
de Metas Institucionais.
Em análise à situação financeira do campus, observou-se que as contas da
unidade estavam em dia, uma vez que a equipe do DACOF apresentava boa
organização no gerenciamento e controle dos fluxos financeiros. Por outro lado,
observou-se que contas de água e energia apresentavam faturas pagas com
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multas e juros, sendo um dos motivos detectados a apresentação das faturas fora
da data de vencimento.
Ademais, em face da ausência da proposta orçamentária para o ano
corrente, procedeu-se com as reuniões necessárias para a projeção do orçamento,
bem como reuniões com as diferentes áreas para a composição do instrumento.
Em função da pandemia provocada pela COVID-19, o orçamento do campus vem
sendo revisado continuamente, visto que com a suspensão das atividades
presenciais, economias foram auferidas com as contas de funcionamento, em
particular com as contas de água e energia, cuja economia estimada é de 25%.
Assim, tendo em vista a necessidade de aquisição de EPIs necessários a um
eventual retorno presencial no campus, parte dos recursos economizados estão
sendo destinados para viabilizar a aquisição dos equipamentos de proteção e
segurança para a distribuição à comunidade, bem como para a realização de
intervenções que permitam adequar a unidade à nova realidade trazida pela
COVID-19.
Ademais, pode-se observar, ainda:
•

•
•
•
•

•
•

Elevado saldo de empenhos inscritos em restos a pagar de 2018 e
2019 tanto de recursos da assistência, quanto de aquisições dos
departamentos e demais setores do campus;
Elevado saldo de recursos da assistência estudantil, até então sem a
devida programação de execução;
Ausência de cronologia dos pagamentos;
Contas em dias;
Ausência de um adequado controle financeiro quanto ao patrimônio
que não está sendo depreciado, bem como ausência de avaliação de
bens patrimoniais dispostos no Balanço Patrimonial;
Ausência de controle adequado de níveis de estoques, composição,
almoxarifado, suprimento de manutenção, consumo e escritório;
Ausência de contrato de aluguel com a empresa Telefônica Brasil –
Antena.

Destaca-se que no que se refere ao patrimônio, o sistema de patrimônio
encontra-se desatualizado, tanto de bens móveis e imóveis. Muitos equipamentos
estavam sem tombos, equipamentos pessoais alocados nos departamentos, bem
como, equipamentos inserviveis alocados em locais indevidos.
Ademais, observou-se que os equipamentos dos laboratórios estão
expostos à sinistros, roubos. Não foram verificados nenhum Protocolo de
segurança, proteção no interior dos laboratórios o que coloca em risco a vida das
pessoas que utilizam os mesmos.
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2.4.4.6. Da Accountability
O campus não dispõe de uma política de transparência que favoreça a
transparência e a prestação de contas para a comunidade.
Observou-se que tanto o planejamento orçamentário, quanto a sua
execução, os empenhos, liquidação e pagamento não estavam publicados na
página do campus. Ademais, as demonstrações financeiras também não estavam
publicadas no portal da unidade, bem como a ordem cronológica de pagamentos.
Além disso, não foram observados Relatórios gerenciais e de gestão,
específicos do campus de Salvador, elaborados e publicados no portal. Os
relatórios publicados observados foram os enviados pela Reitoria para o TCU, o
qual contempla uma visão global do IFBA, não sendo detalhada a realidade
específica de cada campus. O único relatório observado, que cita a realidade do
campus de Salvador, é o relatório interno, consolidado pela Reitoria, que versa
sobre a avaliação de metas institucionais, sendo um relatório exclusivamente
quantitativo.
2.4.4.7 Do Planejamento para o período de 2020 a 2023
Uma comissão foi montada para discutir o PDI 2020-2024, conduzida pela
Reitoria com participação de representantes da comunidade. Observou-se que a
projeção dos dados no PDI, que deve ser seguido pelo campus de Salvador em
seu planejamento, estava superestimada e foi objeto de ajustes requeridos pelos
relatores do CONSUP. Não se identificou, no campus, a existência de
Planejamento Estratégico, apesar de ser uma possibilidade a partir do PDI
institucional, ou seja, é possível realizar um recorte do PDI para o campus de
Salvador para que os objetivos e metas da unidade possam ser corretamente
monitorados, gerenciados e evidenciados. O Plano de Metas Institucionais (PMI),
neste caso, de curto prazo, não tinha sido elaborado nem disponibilizado; como
também o planejamento orçamentário não tinha sido elaborado e/ou entregue à
nova gestão, conforme já destacado.
Ademais, observou-se que logo quando da posse, o Plano de
Gerenciamento de Contratações do campus de Salvador (PGC), definido pela IN
01/2019, estava pendente de revisão, após aprovação da Lei de Orçamento Anual
(LOA), que define o orçamento aprovado para os órgãos da administração pública
federal. Observou-se que os valores estimados estavam muito superiores ao que
tinha sido aprovado na LOA, cujo prazo para fechamento foi até o final de
janeiro/2020.
Por fim, cumpre destacar que não foram observados plano de ação, registros
de pendências e/ou relatórios de ações de curto prazo que deveriam ser tomadas
para garantir o funcionamento; relatórios de fiscalizações e de auditorias, além de
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documentos que norteassem ou servissem de base para o planejamento da nova
gestão.
Nesse sentido, considerando o diagnóstico realizado a partir de
janeiro/2020, considerando o quadro observado no campus, bem como cenário de
atuação e o ambiente interno e externo, a seguir, apresenta-se a matriz de SWOT,
utilizada como norteadora para a construção dos planos de ações dessa gestão, a
qual não teve por objetivo exaurir todas as Forças, Oportunidades, Fraquezas e
Ameaças, que serão aprofundadas ao longo do tempo, mas nortear as ações de
curto e médio prazo.
Portanto, foram definidas apenas questões macro, conforme Quadro 19, a
seguir.
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Quadro 18: Matriz FOFA - Campus de Salvador.
Forças (Strengths) - Fatores Positivos
Única instituição pública com ensino verticalizado na Capital.

Fraquezas (Weaknesses)- Fatores Negativos
Ausência de planejamento estratégico.

Quadro de servidores (técnicos e docentes) com qualificação Necessidade de otimização das estruturas operacionais, físicas, tecnológicas e recursos humanos e de
diferenciada.
gestão em face da complexidade da verticalização.
Qualidade dos estudantes.

Capacidade instalada limitada (salas, laboratórios, espaços comuns).

Competência técnica dos docentes para desenvolvimento de Ausência e/ou insuficiência de recursos de infraestrutura física e tecnológica para apoio às atividades de
projetos de pesquisa científicos e tecnológicos para a inovação.
ensino, pesquisa e extensão.
Autonomia Universitária.

Baixa participação extensionista na comunidade (local e metropolitana).

Gráfica própria com capacidade e eficiência operacional e técnica. Baixa produtividade dos grupos de pesquisas, com concentração em algumas áreas.

Fatores
Internos

Comissão Interna de Sustentabilidade institucionalizada.

Internet incipiente no Campus para acesso livre da comunidade interna.

Serviços de transporte e logística.

Salas para trabalho dos docentes DEs muito incipientes.

Política da Assistência Estudantil.

Evasão e desistências/abandonos elevados, com ausência de estudos e diagnósticos específicos.

Competência dos servidores técnicos-administrativos.

Inexistência de parcerias com empresas, governo, associações de bairros e entidades do terceiro setor.
Ausência de um plano de comunicação do Campus.
Ausência de manuais de procedimentos de atividades internas para orientação dos atores envolvidos.
Ausência de um modelo de governança e compliance.
Ausência de uma estrutura para desenvolvimento e oferta de cursos na modalidade remota e de EAD.
Calendário Acadêmico.
Controle patrimonial.
Ausência de alvará de funcionamento.
Ausência de projeto de combate a incêndio.
Casas com construções depreciadas e sem infraestrutura para alocar setores administrativos.
Criação de cursos sem a devida verticalização (projeto de viabilidade e seu alinhamento com os cursos de
graduação).
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Quadro 18: Continuação
Oportunidades (Opportunities)

Ameaças (Threats)

Parceria com empresas da capital e região metropolitana para cooperação Pandemia do Coronavírus - Dificuldades de operacionalizar atividades de
técnica e desenvolvimento de capacitações, produtos e serviços tecnológicos, ensino, pesquisa, extensão e gestão, o que impacta às atividades
bem como a captação de recursos e desenvolvimento de projetos.
presenciais do Campus.
Parceria com outras instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais. Intervenções governamentais na rede federal e corte de verba de custeio
e investimentos para a requalificação física e tecnológica.
Parcerias com o governo do Estado e Municipal.

Fatores
Externos

Expansão do sistema S (SENAI/CIMATEC).

Buscar parcerias no mercado e/ou em outras universidades profissionais que Conjuntura política e econômica.
trabalham com metodologias ativas para capacitação dos docentes internos,
visando inovação nas metodologias de ensino atuais.
Aquisição de equipamentos atuais por meio de emendas parlamentares; 2 universidades públicas com oferta de ensino superior com cursos iguais
especiais; e Termo de Execução Descentralizada (TED) junto ao MEC visando a e/ou similares.
modernização e potencialização do Campus.
Distribuir paraciclo nos estacionamentos para bicicletas para incentivar o uso de Conflito com a comunidade do entorno, em função de relacionamento
bike pela comunidade.
incipiente entre o Campus e a comunidade do entorno.
Disponibilizar outdoor no campus, especificamente, no estacionamento da Multa de órgãos da Prefeitura em função de ausência de alvará de
entrada principal, para divulgação externa.
funcionamento.
Elaborar e implementar o programa/plano de integridade do IFBA, conforme Multa do Corpo de Bombeiros em função da ausência de projeto de
proposto pela CGU.
combate a incêndio e sistema implementado.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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O campus de Salvador, por ser o campo mais antigo, apresenta forças e
oportunidades que podem ser aproveitadas para potencializar sua capacidade
operacional, como também, como podem ser observadas, oportunidades de
melhorias que precisam ser monitorados a fim de que o campus possa melhorar a
eficiência operacional, técnica e financeira. Observa-se ainda que o campus
atualmente não possui capacidade para expansão, o que requer ações de
otimização e compactação a fim de melhorar a eficiência operacional.
Feitas as considerações sobre a realidade em que se encontrava a DAP, a
seguir, apresenta-se um breve diagnóstico sobre as Diretorias Adjuntas vinculadas
à referida Diretoria.
2.4.4.8 Das atividades de Gestão do Orçamento, Finanças e Contabilidade
No âmbito da Diretoria Adjunta de Orçamento, Finanças e Contabilidade,
observou-se uma equipe técnica, competente, experiente, com todos os requisitos
para o exercício das atribuições ali propostas. A equipe é composta de 03 três
Contadoras, 2 Assistentes em Administração, 1 Assistente de alunos e 1
Estagiário. O setor, por atender ao Princípio da Segregação de funções, é
subdividido em três áreas, quais sejam: Divisão de Orçamento, Divisão de
contabilidade e Gerência de Finanças. Apesar das diferentes designações de nome
e funções, os setores estão no mesmo nível hierárquico, mas tem essa designação
para atender as gratificações disponíveis à época da criação do regimento. As
atribuições estão definidas no regimento Interno do Câmpus no capítulo VI, seção
IV, artigos de 82 a 86.
Observa-se, no âmbito da DACOF, os seguintes problemas:
● Dificuldades em garantir a tempestividade nos registros de caução, doações,
contratos recentes e do rol de responsáveis;
● Dificuldade no controle e geração de informação dos auxílios da Política da
Assistência Estudantil em razão do excesso de ordens bancárias
canceladas;
● Dificuldade em disponibilizar mensalmente, no sítio institucional, a ordem
cronológica de pagamento do IFBA – Campus Salvador, conforme IN n.
2/2016;
No final de maio de 2020, foram levantados, junto ao COAD, os prazos dos
principais prestadores de serviço continuado do campus Salvador,
permitindo assim, que a partir do mês de junho, fosse possível elaborar a
ordem cronológica de pagamento;
● Ausência de integração de dados entre os setores da instituição, dificultando
o controle orçamentário, emissão de empenhos e intempestividade na
divulgação da execução orçamentária do campus;
● Saldos expressivos na conta de Restos a Pagar não processados a liquidarRPNP;
● Divulgação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária adstrita aos
usuários do sistema SEI.
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2.4.4.9 Das atividades de Administração
De acordo com o Regimento do campus de Salvador (2013), art. 87, a
Diretoria Adjunta de Administração é responsável por elaborar os contratos de
serviços e aditivos; gerenciar as atividades relativas a material, patrimônio,
licitações, aquisição e alienação de bens; coordenar estudos voltados à
modernização administrativa institucional; controlar todos os processos de
compras, bem como as contratações de serviços realizados pela Diretoria do IFBA,
emitindo relatório mensal a ser encaminhado ao Diretor de Administração e
Planejamento; administrar e fiscalizar os contratos de limpeza, manutenção e
vigilância da Diretoria.
A esta Diretoria, estão subordinadas a Gerência de Serviços Gerais (GSA),
a Divisão de Editoração Gráfica, a Gerência de Materiais, a Divisão de Patrimônio
e a Divisão de Planejamento. Contudo, esta última, por questões funcionais,
reporta-se diretamente ao Diretor de Administração e Planejamento.
A transição foi realizada com a colaboração da diretora interina adjunta de
administração Josiane Barros, a qual forneceu tempestivamente as informações
solicitadas por meio de planilhas, documentos, relatos orais e por escrito. Vale
ressaltar que a referida servidora, além da função de direção, acumulava a
atividade de elaboração de contratos e aditivos de serviços continuados.
A Gerência de Serviços Gerais (GSA) gerencia os contratos de serviços
administrativos, de limpeza e de vigilância do campus. Estão subordinadas a essa
gerência, a Divisão de Transporte, o Protocolo e a Coordenação de Administração.
Porém, por questões funcionais, esta última reporta-se diretamente ao Diretor
Adjunto de Administração (DAA). Cabe a esta Coordenação a emissão de diárias
e passagens de servidores do campus e controle dos seguros do docentes e
discentes nas atividades pertinentes.
Com relação às atividades gerenciadas pelo GSA, foram levantadas as
seguintes desconformidades:
a. Limpeza do campus: esta atividade é realizada pela empresa SUCLEAN.
Observou-se assistentes de serviços gerais (ASG) desenvolvendo tarefas
discordantes com a sua função (por exemplo, auxiliar de técnico
audiovisual); ASG fixos em departamentos, quando deveriam permanecer
no departamento somente para realizar a limpeza; desequilíbrio do
quantitativo de ASG entre os turnos diurno e noturno (46 pela manhã e 8
pela noite); dificuldade de liderança com a equipe de jardinagem; limpeza
insuficiente dos sanitários no turno noturno; infraestrutura das zeladorias
masculina e feminina inadequada; espaço de descanso insalubre dos
jardineiros; grande volume de materiais inservíveis no campus em áreas
comuns e em depósitos improvisados; grande quantidade de lâmpadas
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fluorescentes armazenadas no campus (casa 1); grande quantidade de
resíduos vegetais na área do bloco C; canaletas de água bloqueadas por
folhagem; não há controle sobre a realização de desratização,
descupinização; os esgotos dos sanitários do bloco “O” e da Biblioteca
exalam mau cheiro; vasos sanitários sem assento (quantidade 13);
sanitários sem portas-toalha (quantidade 74) e dispenser para sabão
(quantidade 98); equipamentos eletrônicos e condicionador de ar de
servidores descartados de forma descontrolada no campus; as férias dos
colaboradores terceirizados não eram planejadas com base no calendário
acadêmico.
Figura 2: Restos de folhas, árvores e madeiras sem acondicionamento adequado (área
externa do bloco F).

Fonte: Arquivo dos autores.

Figura 3: Lixo eletrônico depositado embaixo da escada do bloco P.

Fonte: Arquivo dos autores.
Figura 4: Painéis solares depositados no lado externo do Campus, sem proteção
adequada.
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Fonte: Arquivo dos autores.
Figura 5: Área externa dos casarões.

Fonte: Arquivo dos autores.

b. Vigilância: constatou-se algumas câmeras de segurança inoperantes,
necessidade de instalação de novas câmeras (canteiro da portaria principal);
a imagem da garagem (SETRAN) não é visualizada no estacionamento do
anexo; falta de guarita do posto de vigilância da entrada de materiais (bloco
C); espaço de convivência para os vigilantes é inadequado, necessitando de
reforma; o sistema de segurança precisa de modernização e readequação
às instalações do campus (melhorar supervisão das áreas atrás dos blocos
e na Clínica Escola).
c. Serviços administrativos: horário das colaboradoras da recepção do
campus inadequados no dia de sábado; presença de uma telefonista que
atende os horários vespertino e noturno. No turno da manhã, o atendimento
telefônico é realizado pela Recepcionista da GSA; solicitações de
colaboradores (Recepcionista para diversos setores).
d. Divisão de Transporte: frota de veículos com idade entre 16 a 7 anos de
uso; alto custo de manutenção anual dos veículos (em 2019 R$ 93.607,58);
alto custo fixo com salários de motorista (custo médio mensal por motorista
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é de R$ 5.600,00, considerando cinco motoristas contratados, o custo
mensal é de R$ 28.000,00 e anual de R$ 336.000,00); não eram enviados
para a gerência relatórios mensais de controle de consumo de combustível
e outros custos; precisando requalificar o espaço físico de convivência dos
motoristas. Coordenador do serviço não recebe FG.
e. Coordenação de Protocolo: ausência de chaves de alguns departamentos,
laboratórios e ginásio; alguns processos realizados no Protocolo deveriam
ser realizados pela GRA3; colaborador terceirizado realizando serviço de
contínuo; horário de trabalhos dos servidores e da colaboradora
incompatíveis com as necessidades do setor; o espaço físico está
necessitando de pintura. A coordenadora do protocolo recebe FG 2.
f. Auxílio à portaria: é realizado serviço de auxílio à supervisão do fluxo de
entrada e saída de discentes na entrada principal (bloco A). Este serviço é
realizado pelo servidor Carlos Roberto, o qual também auxilia o Gerente de
Serviços Auxiliares em funções correlatas do respectivo setor (verificação de
realização de serviços, solicitações de demandas de limpeza etc.).
Cabe à Divisão de Editoração Gráfica (DIEG) gerenciar a gráfica, atender
e assessorar a comunidade (docente, discente e administrativo), e principalmente,
produzir os materiais didáticos, administrativos e de comunicação. O atendimento
da solicitação do serviço gráfico é presencial ou por e-mail, e a retirada é 100%
presencial na recepção da DIEG. O setor encontra-se organizado, emite-se
relatório mensal de consumo por departamento. O espaço físico é adequado e
conservado. Contudo, dos 04 servidores, apenas o gerente tem facilidade de
acesso aos sistemas de informações utilizados no setor. Os servidores recebem
adicional de insalubridade, contudo, os colaboradores terceirizados não recebem.
A DIEG realizou em 2019 um estudo de demanda em conjunto com a CISA
visando a redução da quantidade de impressão. Em janeiro/2020 foram 56653
cópias e em fevereiro/2020 101199 cópias. Destacam-se em fevereiro/2020, o
DEMAT com 19024 cópias e o DALV com 22320 cópias. Observou-se que os
critérios que limitam a quantidade de cópia por demandante estão inadequados.
Verificou-se também que, depois do estudo de demandas setoriais, não foram
colhidos os resultados de redução de consumo esperados.
Cabe à Gerência de Materiais, coordenar, orientar e supervisionar as
atividades de compras e contratos; indicar providências para a formalização de
contrato quando couber; manter o controle patrimonial do campus; supervisionar o
almoxarifado do campus; elaborar propostas e coordenar estudos voltados à
modernização administrativa institucional. A esta gerência estão subordinadas as
coordenações de Compras, Almoxarifado e Cadastro. Quanto à Divisão de
Patrimônio, embora nas atribuições da Gerência de Compras contenha o controle
patrimonial (em grifo acima), esta Divisão está diretamente subordinada ao Diretor
Adjunto de Administração.
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No que tange às atividades de Compras, observou-se as seguintes
desconformidades: não há manual de rotinas e procedimentos adotados para
aquisições de materiais e contratação de serviços; inexistência de atividade de
planejamento e controle de estoque para atuar proativamente junto aos
demandantes, como também para planejar os materiais comuns de uso contínuo;
descontinuidade na publicação das aquisições diretas e adesões; espaço físico mal
aproveitado; ausência de relatório gerencial mensal; inexistência de indicadores e
rotinas de controle de processo; falta atividade de diligenciamento dos processos
de aquisições e serviços; não há servidor definido para a atividade de cadastro;
equipe reduzida e com limitações de habilidade quanto ao acesso aos sistemas de
gestão da informação; compras sustentáveis incipientes; existência de “restos a
pagar” referentes a 2018: Restos a pagar reinscrito a liquidar: R$ 1.083.288,39;
2019: Restos a pagar reinscrito a liquidar R$ 2.780.032,92, ambos registrados no
Processo SEI: 23279.002716/2020-39.
Quanto ao Almoxarifado, verificou-se precariedade na infraestrutura física
(infiltrações graves, vazamento de esgoto, quadro de energia) dos móveis e dos
equipamentos de informática; sistema obsoleto de gestão de estoque dos
materiais, o qual não está na rede; acúmulo de materiais inservíveis (giz, papel
higiênico); estoque de materiais da Assistência ao Aluno que deveriam estar no
Almoxarifado Social.
Figura 6: Infiltração e quadro elétrico em desconformidade.

Fonte: Arquivo dos autores.

A Divisão de Patrimônio tem a função de Receber, registrar e cadastrar os
bens móveis e imóveis do campus; manter o controle de distribuição e localização
dos bens móveis; realizar vistorias periódicas, indicar os reparos que se fizerem
necessários nos bens patrimoniais e apuração dos recursos envolvidos, bem como
propor a alienação daqueles em desuso, ou de uso e recuperação antieconômicos;
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promover a avaliação e reavaliação dos bens móveis e imóveis para efeito de
alienação, incorporação, seguro ou locação; manter atualizado em arquivo próprio
os termos de responsabilidades dos bens patrimoniais distribuídos no campus;
proceder o registro do bem imóvel no Sistema de Patrimônio Imobiliário da União SPIUnet; propor apuração de responsabilidades nos casos de danificação ou
desaparecimento de bens, mediante inspeção periódica; prestar assistência a
comissões de inventários dos bens móveis e imóveis do Campus; propor o
encaminhamento de bens móveis e equipamentos às empresas especializadas,
quando estes ainda estiverem sob cobertura de garantia ou não for possível a
manutenção no campus.
Quanto à gestão do patrimônio, verificou-se as seguintes situações:
inventário de bens móveis do campus desatualizado; falta de espaço físico
adequado para a guarda de materiais permanentes para uso e destinação;
quantidade importante de bens ociosos e outros com possibilidade de recuperação
em diversos espaços do campus; bens inservíveis distribuídos por diversos
espaços do campus; falta de procedimentos padronizados de movimentação
interna e de entrada e saída de bens permanentes do instituto; inventário
desatualizado dos bens imóveis do campus Salvador; diversos materiais
permanentes (armários, cadeiras, mesas, aparelhos de ar condicionado) doados
pela Receita Federal depositados na entrada do Salão Nobre; as duas casas que
foram adquiridas para responder às necessidades acadêmicas do campus, estão
servindo de depósito de inservíveis e de materiais permanentes que estão
aguardando manutenção (como exemplo, carteiras escolares).
Figura 7: Material depositado no bloco K.

Fonte: Arquivo dos autores.

De forma geral, a equipe da DAA, embora reconhecidamente esforçada e
cônscia das suas responsabilidades de servidores públicos, carece de
reestruturação quantitativa e qualitativa. As tarefas, via de regra, estavam
acumuladas e com prazos de entrega insatisfatórios. Como exemplo, pode-se citar
a existência de serviços pendentes de contratação: refeitório PAAE, recolhimento
de resíduos sólidos vegetais e químicos/farmacêuticos, emissão de passagem
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rodoviária; manutenção e recarga de extintores; confecção de crachás; confecção
de chaves e carimbos; manutenção de equipamentos do SMO; higienização de
tanques. Observou-se não haver procedimento padrão sistematizado para controle
da vigência dos contratos de serviços continuados, bem como a existência de
restos a pagar de contratos de serviços e de aquisições referentes a 2018 e 2019;
não foi apresentado relatórios gerenciais dos anos anteriores.
2.4.4.10 Das Atividades de Engenharia e Manutenção do Campus
A Diretoria Adjunta de Engenharia e Manutenção coordena e supervisiona a
execução de atividades relacionadas à manutenção e conservação dos bens
móveis e imóveis do campus, assessorando o Diretor de Administração e
Planejamento em todos os assuntos correlatos a suas atividades.
Não houve uma transição com relação a direção da DAEM, o que consta
nesta seção partiu de visão in loco quando da posse a partir do dia 20 de janeiro
de 2020. Não houve também qualquer entrega de documento, relatório ou
descritivo, mesmo com a tentativa de chamado para transição encaminhada por email por parte da Diretoria de Administração e Planejamento.
A falta de um planejamento da manutenção, de fluxo de serviço e de
documentações das edificações reflete em um serviço dos terceirizados apenas
para manutenção corretiva. O contrato de manutenção é um documento geral
elaborado pela Reitoria, com fornecimento de material que não atende as
especificidades do campus Salvador, dificultando a manutenção e forçando a
intervenções inadequadas por falta de material específico que não consta na lista
do material autorizado para fornecimento da empresa terceirizada de manutenção.
2.4.4.10.1 DOS PROBLEMAS DE INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS
Um dos grandes problemas encontrados nas edificações são as infiltrações.
Algumas ocorrem devido à falta de um planejamento da manutenção preventiva
das calhas pluviais, com a necessidade de impermeabilização, além da falta de
verificação periódica das condições dos telhados e execução de limpeza. Além
disso, a falta de peitoril nas janelas provoca infiltrações que prejudicam a pintura e
causam um enfraquecimento do reboco das paredes e, em alguns casos, afetam a
estrutura de concreto, bem como a fixação de eletrodutos de sobrepor.
Observou-se que as instalações de aparelhos de ar condicionados também
contribuem com as infiltrações, pois não foram bem planejados, com cortes de
estruturas das janelas e vidros, sem a existência de vedações, provocando a
entrada de água em períodos de chuvas. Um dos pontos de infiltração que
necessita de uma ação emergencial são os das salas de aulas situadas no
pavimento localizado acima da biblioteca, uma vez que as janelas instaladas não
apresentam bom encaixe nem possuem elementos de vedação contra chuva, além
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da falta de peitoril, que provoca infiltrações que se estendem até o teto da
biblioteca, conforme pode ser observado nas Figuras 8, 9 e 10, a seguir.
Figura 8: Janelas das salas no pavimento acima da biblioteca e o peitoril da janela apenas
na parte exterior.

Fonte: Arquivo dos autores.

Figura 9: Infiltração nas janelas da Biblioteca assim como no teto, devido à infiltração da
janela do pavimento superior.

Fonte: Arquivo dos autores.

Figura 10: Infiltração na GGTI e no corredor do quarto andar.
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Fonte: Arquivo dos autores.

2.4.4.10.1 DO MURO DE ARRIMO
Em inspeção dos muros que dividem as instalações das instituições do seu
entorno, observou-se a necessidade de avaliação técnica profissional da
integridade física dos muros de arrimo, que representam uma expressiva parcela
do sistema de contenção utilizado no campus de Salvador. As fortes chuvas
ocorridas no município trazem insegurança em relação à estabilidade do sistema
de contenção, visto que o desabamento de parte do muro posterior, em novembro
de 2019, ocorreu devido às chuvas e possíveis falhas na estrutura. O excesso de
água encharca a terra e a faz ganhar mais peso, originando risco do solo junto com
o muro de arrimo, podendo ocorrer desmoronamento e impactar o entorno,
conforme pode ser obserado na Figura 11, a seguir.
Figura 11: Muro de Arrimo.

Fonte: Arquivo dos autores.
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2.4.4.10.2 CONDICIONAMENTO DE AR
O parque de equipamentos de ar condicionado necessita de uma atenção
especial, pois foi verificado que a empresa que presta o serviço de manutenção
preventiva não o executava conforme previsto no termo de referência do processo
licitatório. Com isso, alguns aparelhos apresentam rendimentos insatisfatórios.
O ponto crucial da avaliação do serviço prestado está principalmente nas
condições em que se encontram os aparelhos tipo split, os quais estavam com
corrosão e apresentavam a evaporadora com muita sujeira nas aletas de
ventilação. Cabe ainda uma atenção especial com relação aos suportes de
sustentação das unidades evaporadoras destes aparelhos e sua fixação na parede,
considerando que já existem aparelhos com mais de dez anos instalados. Observase também a falta de preocupação com a estética na instalação, já que as
tubulações, fiação e tubulação de drenos ficam aparentes, com adaptações sem
nenhuma preocupação com a estética, causando uma poluição visual de efeito
considerável. As ações da empresa contratada não garantem a execução do
PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle, de acordo com as normas
vigentes para ambientes climatizados, conforme pode ser observado na Figura 12,
a seguir.
Figura 12: Instalação de aparelhos de ar-condicionado sem a mínima preocupação com a
estética.

Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

2.4.4.10.3 DO CIRCUITO ELÉTRICO
O sistema elétrico de alguns blocos do campus encontra-se em uma
situação de risco. Por isso, faz-se necessária uma intervenção urgente no que se
refere à readequação da situação de demanda de energia elétrica existente, com a
necessidade de um novo projeto elétrico. A situação apresentada é de ampliações
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desordenadas que comprometem a segurança de usuários, como também dos
equipamentos que são alimentados por alguns quadros.
No que se refere aos disjuntores, observou-se que são antigos e não
apresentam a segurança exigida por normas. Verificou-se que alguns quadros não
apresentam as tampas de isolamento interno, o que coloca em risco de choque
elétrico aos usuários. É uma situação que necessita de uma intervenção com a
máxima urgência, cujas imagens podem ser observadas através das Figuras 13,
14, 15 e 16, respectivamente, a seguir.
Figura 13: Quadro elétrico bloco A.

Fonte: Arquivo dos autores.
Figura 14: Quadro sem a proteção, próximo à cantina.

Fonte: Arquivo dos autores.
Figura 15: Quadro elétrico do laboratório de solda.
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Fonte: Arquivo dos autores.
Figura 16: Novos quadros de alimentação dos aparelhos de ar-condicionado sem uso;
projeto parado sem justificativa.

Fonte: Arquivo dos autores.

2.4.4.10.4 DA GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA
O instituto possui um sistema de geração de energia fotovoltaica com
capacidade de 150KW, que funciona perfeitamente. Contudo, é necessário rever a
questão de monitoramento que necessita da rede lógica, visto que permitirá uma
melhor aquisição de dados da geração para geração de relatórios. Esta geração
está em processo de registro junto a COELBA, visando retorno financeiro à
instituição com relação ao excedente que geramos nos sábados, domingos e
feriados, que vem sendo utilizado pela COELBA.
2.4.4.10.5 DO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO
O campus de Salvador ainda possui, em sua rede de distribuição de água
encanada, tubulações de aço fundido, as quais já apresentam corrosão,
propiciando uma perda de um volume considerável de água, onerando os custos
em torno de 30%, conforme relatórios da Comissão Interna de Sustentabilidade
Ambiental. Este vazamento já foi identificado próximo aos laboratórios de química,
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devido à ação e colaboração do docente do Departamento de Química e membro
da CISA, o Prof. Walter Alves Gomes Júnior.
2.4.4.10.6 PROJETO E SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
E PÂNICO
O sistema de combate a incêndio por hidrantes do campus está desativado,
pois foi retirado o tubo que interliga com a caixa d’água elevada. A instituição não
possui um Plano de Prevenção e Combate a Incêndios e Pânico (PPCIP), Plano de
emergência contra incêndio e pânico nem um plano de rota de fuga,
documentações que são necessárias para que seja possível a emissão do alvará
de funcionamento do campus. Além dessa situação, as edificações mais antigas
não possuem hidrantes.
Observou-se a seguinte situação quanto ao sistema supracitado, conforme
Figuras 17 e 18, a seguir.
Figura 17: Circuito Hidráulico de incêndio cortado.

Fonte: Arquivo dos autores.
Figura 18: Hidrante do bloco O.

Fonte: Arquivo dos autores.
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2.4.4.10.7 DOS PROJETOS DAS EDIFICAÇÕES
O campus Salvador não possui um banco de projetos de melhorias das
estruturas físicas, conforme já destacado. Com isso, não se tem um levantamento
das necessidades de recursos necessários para uma intervenção. O ginásio de
esporte foi a única edificação que sofreu uma intervenção estrutural nos últimos
dez anos.
O instituto adquiriu três imóveis, escriturados, quais sejam, duas casas
identificadas sob os números 29 e 31, ao lado do estacionamento de professores e
a antiga Clirf (número 35). Não foram identificados e/ou entregues à nova gestão
projetos planejados para os referidos imóveis adquiridos, bem como não foram
identificados projetos de intervenções para reformas das instalações destes
imóveis, sendo os mesmos utilizados para guarda de materiais e bens patrimoniais
inservíveis até o presente momento.
Em síntese, os custos relacionados às aquisições das casas podem ser
observados na Tabela 3, a seguir:
Tabela 3: Relação dos imóveis adquiridos pelo campus de Salvador.

Descrição
Casa residencial n. 29
Terreno vinculado à casa 29
Casa residencial n. 31
Imóvel comercial (antiga Clirf)
n. 35

Matrícula
44.221
29.934-3
56.069
5.343

Valor do Investimento
R$ 387.999,00
R$ 216.000,00
R$ 379.999,00
R$ 950.000,00

Fonte: Elaborada pelos autores a partir das escrituras dos imóveis (2014).

2.4.4.10.8 DA CLÍNICA ESCOLA
A construção da clínica escola é um projeto inacabado, que necessita de
equipamentos para funcionar. O investimento de capital robusto na infraestrutura
física da clínica encontra-se em processo de depreciação considerável, haja vista
que até o presente momento não tem sido utilizada para o fim que foi proposto.
2.4.4.10.9 DO SISTEMA DE TELEFONIA
O sistema de telefonia do campus já possui mais de 15 anos, cujas peças
de reposição já são inexistentes no mercado e a tecnologia utilizada já está
ultrapassada, embora opere em uma condição satisfatória. No entanto, não há mais
condições de ampliação e já apresenta problemas de funcionamento por
aquecimento, uma vez que o uso de vários ramais, ao mesmo tempo, provoca a
paralisação do sistema em parte do campus. No que se refere ao quadro de
distribuição de ramais, observa-se a necessidade de uma nova identificação e
arrumação da fiação. Além disso, o campus não possui um contrato de manutenção
do sistema de telefonia e, devido à descontinuidade de fabricação da central
telefônica existente, não são encontradas peças de reposição, o que nos leva a ver
que a tendência é a migração para a telefonia VOIP.
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2.4.4.10.10 DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS RELÓGIOS
DE PONTO ELETRÔNICO E ELEVADORES DO CAMPUS
O IFBA possui um contrato de manutenção preventiva e corretiva dos
relógios de ponto com o fabricante do equipamento, que tem a exclusividade de
manutenção. Cada relógio de ponto custa em torno de R$ 198,00 (cento e noventa
e oito reais mensais), totalizando R$ 2.376,00 (dois mil trezentos e setenta e seis
reais) por ano e por aparelho. Já os elevadores funcionam sem problemas e a
empresa que presta a manutenção tem cumprido rigorosamente com o seu papel.
Em síntese, a seguir, apresenta-se o custo estimado, mensal, da
manutenção do campus por tipo de serviço, conforme Tabela 4 e Figura 19, a
seguir.
Tabela 4: Distribuição do Custo de Manutenção por modalidade.
Custo médio
mensal R$

Empresa

Serviço

Modalidade

%

COLD

Ar condicionado

Por demanda

17,3%

R$

12.500,00

RENOVAR

Manutenção predial

Contínuo

72,0%

R$

52.000,00

ENGELTEC

Elevadores

Contínuo

9,3%

R$

6.700,00

TELEMÁTICA

Relógio de ponto

Contínuo

1,4%

Total

R$
R$

990,00
72.190,00

Figura 19: Distribuição do Custo de Manutenção por modalidade.

Fonte: Dados do relatório.

2.4.4.10.10 DO CORPO TÉCNICO DA DEMAG/DAEM
A Diretoria adjunta de engenharia e manutenção (DAEM) possui uma equipe
reduzida, contando apenas com um diretor, um gerente de projetos e um assistente
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da interface com os terceirizados. As demandas administrativas, fiscalização,
contratos, serviço de projetos, levantamento de necessidades de manutenção não
permitem à equipe um melhor planejamento da manutenção e planejamento dos
serviços de projetos que necessitam atender às demandas dos departamentos para
modernização do campus.
Nesse sentido, a DAEM possui membro na comissão que está
desenvolvendo os trabalhos relativos à preparação de edital para contratação de
empresa de manutenção predial junto à reitoria, com o intuito de atender às
especificidades do campus Salvador.
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3. PROGNÓSTICO

3.1 DO APOIO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA À CAPACIDADE DA UPC
DE GERAR VALOR
A administração do Campus de Salvador, que tem como executivo da
unidade o Diretor Geral, apoiado por toda a estrutura da instituição, pode ser
compreendida a partir da Figura 20.

Figura 20: Da administração do Campus de Salvador.

Fonte: Elaborado a partir de IFBA (2013).

Do ponto de vista de gestão organizacional e estrutura de governança, não
foi verificado um organograma do campus que apoie a visualização macro das
atividades desenvolvidas na unidade de Salvador. De posse dessa observação,
procedeu-se à elaboração do organograma, de acordo com o Regimento Interno
do Campus, conforme Figura 21.
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Figura 21: Órgãos Executivos.

Fonte: Elaborado pelo Campus (2020) a partir do IFBA (2013).

A estrutura formal de hierarquização funcional, destacada acima, evidencia
de que forma ocorrem os relacionamentos das diretorias executivas e como as
ações são coordenadas, a fim de que a instituição possa alcançar os seus objetivos.
O detalhamento do organograma (Figura 21) foi disponibilizado na página do
campus,
através
do
link:
https://portal.ifba.edu.br/dgcom/salvador/institucional/organograma.
É importante informar também que o campus ainda não dispõe de uma
cadeia de valor elaborada, a fim de evidenciar o valor gerado pela unidade campus
de Salvador para a sociedade. Espera-se, quando da implementação de uma nova
estrutura de governança do IFBA, a partir do Congresso Regimental a ser realizado
no médio prazo, produzir os devidos desenhos, a fim de que a cadeia de valor
possa ser elaborada e disponibilizada, conforme orientações do TCU (2019).
3.2 DAS AÇÕES
PERSPECTIVAS

DE

GESTÃO

DE

RISCOS,

OPORTUNIDADES

E

Destaca-se que no IFBA/Campus de Salvador ainda não há processos
estruturados de gestão de riscos. Contudo, a nova gestão, iniciada em
janeiro/2020, já vem discutindo em seu planejamento o início de um processo de
diagnóstico, visando compreender as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças,
no sentido de levantar todos as variáveis do ambiente interno e externo que podem
gerar impactos nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e de gestão
organizacional do campus, e que precisam ser reduzidos e/ou mitigados com ações
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sistemáticas e consistentes. Desse modo, pretende-se iniciar um processo de
gestão e avaliação de risco mediante o uso de matriz de avaliação, combinando os
modelos propostos pelo TCU14, bem como outros disponíveis na literatura nacional
e internacional, o que permitirá a avaliação qualitativa das probabilidades e
impactos nos objetivos e resultados esperados.
Sabe-se que a identificação, análise e gestão dos riscos, visam, dentre
outros objetivos, subsidiar ações que contribuam não só para a integridade das
atividades e processos institucionais, como também para assegurar que a
utilização dos recursos seja realizada de forma eficiente e eficaz. Isso possibilitará
às instituições ferramentas e procedimentos para atuar nas incertezas, além de
contribuir no processo de accountability. Nesse sentido, o modelo de gestão de
risco deve subsidiar, de forma estratégica, mecanismos integrados de gestão que
contribuam na construção de um planejamento estratégico de gestão de risco, e
apoiem o processo gerencial e operacional da gestão pública, contribuindo para
que estes possam ser executados de forma eficiente. Ademais, a gestão estratégia
institucional contribui, também, para que as oportunidades possam ser melhor
aproveitadas.
Atualmente, dentre os exemplos de controles internos que pode-se destacar
no campus de Salvador, estão os sistemas de gestão acadêmica, a exemplo do
SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública, o qual permite não só
controlar atividades de ensino, pesquisa e extensão, como também atividades de
gestão, a exemplo dos contratos administrativos. Ademais, destaca-se, também, o
Sistema Eletrônico de Informações – SEI, ferramenta utilizada para o
acompanhamento e gestão de documentos e processos institucionais. Outrossim,
outros controles são feitos em planilhas eletrônicas e documentos do Word. Tais
processos serão reavaliados, visando desenvolver procedimentos integrados de
gestão de riscos, que contribuam para a instituição atuar em face das incertezas
de forma planejada, além de adotar ações necessárias para a mitigação dos riscos,
já que na instituição não há ainda um sistema específico para monitoramento e
gestão de riscos. Assim, pretende-se desenvolver mecanismos de gestão que
permitam gerenciar os riscos no ensino, pesquisa, extensão e na gestão, a fim de
assegurar a integridade institucional e contribuir para que os objetivos possam ser
alcançados.
De forma preliminar, a seguir, conforme Quadros 19, 20, 21 e 22, apresentase os riscos levantados em fevereiro/2020, os quais estão sendo revisados,
melhorados e monitorados; bem como outros levantados a fim de subsidar tanto a

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. Manual de Gestão de Risco do TCU. 2018. 46f.
Disponível
em:
<https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080816364D79801641D7B3C
7B355A>. Acesso em: 20 jan. 2020.
14
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gestão de riscos da unidade quanto as decisões gerenciais no âmbito do
funcionamento das atividades do campus de Salvador.
Quadro 19: Riscos identificados e perspectivas no âmbito do Ensino.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de TCU (2018).
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Quadro 20: Riscos identificados e perspectivas no âmbito da Pesquisa.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de TCU (2018).
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Quadro 21: Riscos identificados e perspectivas no âmbito da Extensão.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de TCU (2018).
Quadro 22: Riscos identificados e perspectivas no âmbito da Gestão Organizacional.
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Quadro 22: Continuação.
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Quadro 22: Continuação.

107

Quadro 22: Continuação.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de TCU (2018).

Diante dos riscos preliminares mapeados anteriormente, procedeu-se com
o levantamento das oportunidades e ações, visando a sua potencialização, as quais
poderão ser visualizadas na sequência, conforme Quadro 23.
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Quadro 23: Oportunidades e Ações de Potencialização.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de TCU (2018).

3.3 DAS AÇÕES DE ENSINO
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O presente tópico tem como objetivo apresentar as ações desenvolvidas
pela Direção de Ensino e suas Diretorias Adjuntas, referentes ao primeiro semestre
de 2020. É importante destacar que muitas ações foram realizadas de forma
cooperada, de modo a construir uma gestão sincronizada com a realidade do
ensino do campus de Salvador, em suas múltiplas modalidades. Tomando como
base o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), foram traçadas ações que
tiveram como centralidade o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem.
Para melhor entendimento das ações da Direção de Ensino, nesse primeiro
semestre, podemos tomar como base dois momentos; a) Pré-pandêmico; e b)
Pandêmico.
a) Pré-pandêmico: É caracterizado pelas ações iniciais de diagnóstico e ações
pontuais, exemplificadas no item 4.2.1. Durante o período, foram realizadas
reuniões com a antiga gestão, que nos revelou o panorama geral da
estrutura e funcionamento da Diretoria de Ensino, além de informar sobre os
principais processos e projetos em andamento.
b) Pandêmico: Período caracterizado pelo avanço do coronavírus, que resultou
na suspensão das atividades presenciais e dos calendários dos cursos
anuais e semestrais. É importante destacar que, no dia 16 de março de 2020,
o campus de Salvador suspendeu suas atividades presenciais, adotando o
trabalho remoto para o desenvolvimento das ações de planejamento e
execução das atividades.
Alinhada com o PDI, a Direção de Ensino teve como premissa básica a
construção do diálogo (escuta sensível) entre docentes, discentes e o/as
técnicos(as), a fim de promover uma aproximação das ações da gestão de ensino
condizente com o “chão da escola”, como processo de afirmação da identidade de
uma Instituição plural, conectada com a realidade do fazer pedagógico em suas
múltiplas visões e possibilidades.
Na perspectiva de uma gestão colaborativa e articulada com as demais
Diretorias Adjuntas, foram realizadas reuniões conjuntas, tendo como resultados
ações bastante profícuas, realizadas pela Direção de Ensino. Como exemplo,
podemos citar a realização dos conselhos de classe finais, que contou com o apoio
de todas as diretorias adjuntas.
No intuito de estreitar as relações de proximidade com a comunidade do
campus de Salvador, o corpo da gestão de ensino buscou realizar reuniões e visitas
aos Departamentos, Coordenações e Setores ligados à Direção. No meio desse
processo, no mês de março, tivemos de interromper as atividades em decorrência
do cenário de risco da Covid-19. Em virtude disso, foi necessário suspender as
aulas de forma presencial, dando continuidade de maneira remota.
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De forma objetiva, ao longo do primeiro semestre de 2020 foram realizadas
as seguintes atividades, conforme Quadro 24, a seguir.
Quadro 24: Principais ações realizadas/desenvolvidas pela Direção de Ensino.
Mês

Principais Ações Realizadas/Desenvolvidas

Janeiro

● Processo de transição com reuniões com a ex-diretora de ensino, a
professora Catiane Rocha, em que foram passados os informes das ações
em andamento, processos e os principais desafios encontrados ao longo
da gestão;
● Planejamento com as Diretorias adjuntas, a fim de ajustar as
ações/medidas para o primeiro semestre da gestão, no qual foram
alinhadas medidas referentes à elaboração do horário (integrado e
superior) e à construção do cronograma do conselho de classe da terceira
unidade.
● Realização e acompanhamento das matrículas para o ano letivo de 2020
do ensino médio integrado;
● Acompanhamento dos processos relacionados ao Código Disciplinar
Discente;
● Reunião com os setores ligados à Direção de ensino (SAAE, Audiovisual
e Biblioteca);
● Participação em reuniões departamentais conjuntamente com a Direção
Geral do Campus.
● Planejamento, juntamente com o setor pedagógico, para realização do
Curso Introdutório ao IFBA (CIIF). Revisão do edital de seleção dos
monitores e sua publicação e outras ações de caráter didático-pedagógico;
● Acompanhamento da seleção dos monitores do CIIF, juntamente com a
comissão;
● Atendimento das demandas solicitadas pela Proen, tais como
preenchimento de Quadro da distribuição da carga horária docente do
campus.
● Acompanhamento de processos diversos, tais como solicitação de
renovação de contratos de professores substitutos.

Fevereiro

● Reunião com a comissão de atualização/revisão dos Projetos Pedagógicos
dos cursos subsequentes;
● Reunião com a DAPAE e setor pedagógico para definição das diretrizes
do CIIF 2020 (estudantes participantes, divisão das turmas, alocação de
salas para a realização das monitorias);
● Encontro com pais/mães e responsáveis dos/as discentes, juntamente
com a Direção Geral, DAPAE e DAEP, a fim de apresentar a Instituição
para estudantes e seus familiares;
● Construção do Plano de metas da Direção de Ensino e dos Departamentos
Acadêmicos para o ano de 2020;
● Conclusão e ajustes dos horários de 2020;
● Ações conjuntas com a coordenação da Biblioteca, visando estabelecer
parcerias para doações dos antigos livros do PNLD. Foram doados livros
fora da validade do PNLD para instituições comunitárias (Escola das
águas) e para o Curso de Educação do Campo da UFRB. A doação foi
realizada de forma sustentável, seguindo as recomendações do FNDE e
da Comissão interna de reaproveitamento dos antigos livros do PNLD.
Assim, foi possível novos rearranjos do espaço da Biblioteca.

Março

● Estudo e planejamento da realização/envio do RIT/PIT dentro sistema
SUAP. Foi realizada uma reunião em conjunto com representantes da
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●
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●
●
●
●
●
●
●
Abril
●
●
●

Proen, DGTI, Direção Geral e Direção de Ensino, tendo como objetivo
promover ações de teste para a enrega do PIT/RIT 2020.1 via suap;
Construção do relatório das inconsistências encontradas no módulo SUAP
para a realização do PIT/RIT;
Reunião com os/as representantes eleitos/as para a nova gestão do
Grêmio Estudantil;
Planejamento do Plano emergencial para o desenvolvimento das
atividades remotas no Campus de Salvador;
Acompanhamento dos planos de trabalhos apresentados pelos docentes
referentes ao período inicial das aulas remotas.
Organização do protocolo para atendimento de forma remota;
Acompanhamento das atividades de ensino;
Atendimento das demandas docente e discente;
Acompanhamento das ações relacionadas ao CIIF;
Organização, planejamento e execução do Edital de Auxílio Emergencial
Estudantil;
Monitoramento do e-mail decampusssa@gmail.com para sanar dúvidas do
corpo discente e auxiliar docentes na finalização da IV Unidade de forma
remota;
Reunião com membros da Direção de Ensino, para discutir a realização
dos conselhos de classe finais;
Reunião da DAEP e DAPAE com profissionais externas que acompanham
estudante autista do curso de Automação;
Construção de um documento a ser enviado para os/as coordenadores/as
de curso com o objetivo de verificar como ocorreram as atividades remotas
e quais eram as pendências para o retorno das atividades presenciais.

Maio

● Reunião com os/as coordenadores/as dos cursos técnicos integrados ao
médio e subsequentes;
● Planejamento das ações da Direção de Ensino;
● Conferência (live) para a comunidade, a fim de sanar as principais dúvidas
dos/as discentes;
● Reunião com os/as coordenadores/as do Subsequente para tratar dos
PPCs;
● Ações didático-pedagógicas com a DEPAE;
● Participação do Fórum dos Diretores de Ensino;
● Reunião com os departamentos de Artes, Coordenação de Eletrônica e
DSPP, Chefes de Departamentos, Coordenação dos cursos superiores;
● Representação no CONSEPE;
● Oficina sobre o uso do SUAP;
● Mapeamento dos/as estudantes que não realizaram as atividades remotas;
● Reunião com Profª Samara Andrade (DCSA) para estabelecer parceria
com a Toca Ambiental para a realização de lives sobre Educação
Ambiental;
● Produção das Orientações para realização de conselhos de classe finais,
de forma remota e organização de cronograma de conselhos;
● Criação de perfil no instagram @daep.ifba para divulgação de ações da
Diretoria, atividades docentes e discentes, além de eventos relacionados
ao ensino profissional técnico de nível médio.

Junho

● Reunião com coordenadores dos cursos superiores, Proen, Conselho do
Campus, Equipe de Gestão, DIREC, Biblioteca, GRA3 e Daead;
● Reunião com os pais e responsáveis por estudantes, via RNP;
● Realização dos conselhos de classe finais;
● Planejamento com a Diretoria Administrativa;
● Oferta de cursos de capacitação para uso da plataforma moodle;
● Elaboração e envio de uma carta aberta aos/às estudantes e responsáveis
pelos/as discentes;
● Início do 1º Ciclo de Encontros Virtuais sobre saneamento e meio
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ambiente, promovido pela professora do DCSA, Samara Andrade, DAEP,
DEPAE, Toca Ambiental, Embasa e BRK Ambiental. Os encontros do 1º
ciclo ocorreram no Instagram da DAEP, com a tradução simultânea de
um(a) intérprete de Libras, por meio da CAPNE/DEPAE.
● Início do projeto Pílulas de Gratidão: relatos em vídeos gravados por (ex)
estudantes do IFBA/CEFET/CENTEC/ETFBA, postados no Insta da Daep.
Fonte: Elaborado pelos autores.

É importante destacar que muitas dessas ações tiveram desdobramentos
diversos nos meses seguintes, mas em virtude da suspensão das atividades
presenciais, a partir do dia 16 de março de 2020, muitas ações/metas definidas
pelo escopo da Direção de Ensino tiveram de ser adaptadas para o novo contexto
pandêmico.
A partir do dia 16 de março de 2020, a Direção passou a planejar e
acompanhar todas as demandas dos/as discentes e servidores/as de forma remota,
utilizando os seguintes recursos: SEI, E-mail, Sala de videoconferência da RNP e
Whatsapp.

3.3.1 Das ações do Ensino Superior
Como ação imediata, foram criadas e emitidas portarias para comissões de
Aproveitamento de Estudos por departamento, a fim de sanar o problema
detectado. Também foi criada a Comissão para confecção dos horários do ensino
superior para 2020.1.
Outras ações, de curto prazo, adotadas foram os ajustes das inconsistências
na Plataforma Nilo Peçanha, com o apoio da equipe da Diretoria de Ensino,
juntamente com a GRA3, além de auxiliar na conferência dos dados para migração
das/os docentes e estudantes para o CENSUP.
A suspensão das atividades presenciais no campus Salvador, devido à
pandemia de COVID-19, fez com que a DAES se utilizasse das tecnologias digitais
para poder realizar as suas atividades a distância. Entre estas, destacam-se as
reuniões virtuais com a equipe da Diretoria de Ensino, a fim de planejar as ações
para o período de pandemia e as reuniões virtuais e contatos por e-mail e
WhatsApp, com coordenadores/as e chefias de departamento, para a continuidade
dos trabalhos nos cursos.

3.3.2 Das ações do Ensino Profissional Técnico de Nível Médio
Para estreitar as relações com a comunidade, durante os meses de fevereiro
e março, foram realizadas reuniões com coordenadores/as de curso, chefes de
departamentos e estudantes que compunham as chapas da eleição para o Grêmio
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Estudantil, com o intuito de entender a dinâmica das demandas emergentes e
buscar soluções a curto, médio e longo prazo.
Além disso, foi possível realizar atendimentos a familiares de estudantes,
receber notificações de alunos/as e mediar conflitos referentes a metodologias, e
problemas entre discentes e docentes. Não menos importante, ainda foi realizada
reunião, junto com DG, DE, DAPAE e Comunicação Institucional, com pais e
responsáveis, no dia 15 de fevereiro de 2020 (sábado). Também foi instaurado,
junto com DG e as Diretorias, o funcionamento, no formato de escala, da Diretoria
de Ensino, aos sábados, das 08h às 12h.
Já no final de fevereiro e início de março, junto com as diretorias que
compõem a Diretoria de Ensino, foram organizados e realizados os conselhos de
classe diagnósticos da terceira unidade. Após, iniciou-se a sistematização de dados
com fins de encaminhar demandas aos setores competentes visando providências.
Ademais, em março foi organizado junto com a DAPAE e o Grêmio Avante,
o evento “À frente, Mulheres” em homenagem ao Dia Internacional de Lutas das
Mulheres. Realizado no salão nobre, no dia 10 de março de 2020, nos dois turnos,
contamos com mesas redondas plurais, compostas por alunas, docentes, técnicas
administrativas e terceirizadas.
Levando em consideração os eixos do PDI (ensino, pesquisa, extensão e
gestão), e visando a atender as demandas da sociedade com a oferta de cursos de
Educação Básica e Profissional (ensino técnico integrado ao médio, Subsequente
e EJA) de qualidade, elencam-se, abaixo, algumas ações, de curto prazo, a serem
realizadas nos próximos seis (06) meses.
a) Organizar e realizar, junto com as Diretorias que integram a Diretoria de
ensino, os conselhos de classe finais do ano letivo 2019;
b) Compor Comissão de horário para o ano letivo 2020, levando em
consideração documentos oficiais do MEC, CNE, Consup, orientações da
PROEN, dentre outros;
c) Junto com as Diretorias que integram a Diretoria de Ensino, Conselho do
campus e demais interessados, pensaremos formas e tomaremos as
providências necessárias para iniciar o ano letivo 2020;
d) A realização da Jornada Pedagógica, prevista para início de maio, não foi
possível devido a pandemia do coronavírus, mas pretendemos constituir
comissão organizadora para realização do Encontro Acadêmico 2020, caso
seja possível;
e) Convocar docentes e técnicos/as administrativos/as para compor Comissão
organizadora da Jornada das Relações Étnico-raciais;
f) Convocar técnicos/as administrativos/as e docentes para constituir
Comissão de Revisão das Normas Acadêmicas;
g) Convocar Colegiados para realizar revisão final nas Matrizes Curriculares
dos Cursos Técnicos.
No âmbito da pesquisa, a DAEP buscará dialogar com a DPGI, com intuito
de monitorar o acompanhamento de ações de Inovação no Campus (projetos de
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fomento), além de monitorar e acompanhar bolsistas de Iniciação Científica,
Tecnológica e Científica do Ensino Médio no Campus Salvador.
No que se refere à extensão, a DAEP buscará, junto com as Diretorias que
integram a Direção de Ensino, especialmente a DIREC, realizar dois eventos de
natureza extensionista para estudantes, servidores, comunidade e segmento
empresarial.

3.3.3 Das ações da Educação a Distância e Formação Inicial e Continuada
A Diretoria Adjunta da Educação a Distância (DAEAD) iniciou seus trabalhos
a partir de 27 de janeiro de 2020, tendo o mês de fevereiro para se apropriar do
funcionamento da diretoria. Para tanto, realizou reuniões com a ex-diretora para
compreensão das atividades de EAD no campus, com a Direção Geral e demais
diretores do campus, com os/as coordenadores/as de curso EAD do campus, com
a equipe da UAB, bem como reuniões com a GGTI para levantamento de
equipamentos e infraestrutura disponibilizados no campus, e com a equipe da DGTI
(Reitoria) sobre recursos/dispositivos (moodle) para a oferta de cursos on-line no
campus e possíveis diretrizes para a institucionalização dessa modalidade de
ensino no IFBA.
Com a pandemia, a partir de 16/03/2020, todo trabalho da DAEAD foi feito
de forma remota. O Quadro 25, abaixo, sintetiza suas ações no período indicado.
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Quadro 25: Síntese das ações realizadas pela DAEAD.
Período
(2020)

Ações

Objetivos

Participantes
Envolvidos

Março

Levantamento sobre
Regimentos e
Organogramas de
DEAD nos Ifs

Apresentar o que tem sido
realizado por outros IF's em
relação a documentação e
regimentos internos sobre EAD e
o posicionamento hierárquico
dessas diretorias de EAD nos IF's.

DG, DE,
DAEAD, DIREC,
DPGI e GGTI

Processo seletivo e
matrícula curso FIC Programador Web

Elaborar e divulgar o edital para o
processo seletivo simplificado de
estudantes para o curso FIC Programador Web, com 100
vagas para o campus de
Salvador; Acompanhar o
processo de matrícula na GRA2 e
SISTEC (PROEX).

DAEAD e
DIREC

Abertura de contas em
redes sociais e
fortalecimento da marca
DAEAD/IFBA

Criar conta da
@daead.salvador.ifba no
instagram;
Fortalecer a marcar nas
comunicações internas e externas
(e-mails, notas e informações no
site do IFBA).

DAEAD e
DICOM/SSA

Elaboração de Projeto
de Extensão - Edital n.
11/2020, de 24 de abril
de 2020.
APOIO FINANCEIRO A
PROJETOS DE
PESQUISA E
EXTENSÃO PARA
PREVENÇÃO E
ENFRENTAMENTO DA
COVID-19
Os projetos apoiados
por este Edital deverão
propor soluções para a
prevenção e/ou
enfrentamento da
COVID-19, no âmbito
do Estado da Bahia, de
seus territórios de
identidades e seus
municípios.

Elaborar o projeto com a
abordagem do sub-item:
Desenvolvimentos de tecnologias
sociais, processos, produtos e
ações para o enfrentamento das
consequências e impactos sociais
e econômicos decorrentes da
pandemia, por exemplo:
dificuldade de acesso a alimentos,
isolamento social, problemas
emocionais, logística, educação
online, comunicação,
desigualdade de gênero, violência
doméstica, entre outros.
Título do projeto apresentado:
ACESSIBILIDADE,
COMPETÊNCIAS E FLUÊNCIAS
DIGITAIS COMO RECURSO
PARA DESENVOLVIMENTO DE
UM PROJETO DE
CAPACITAÇÃO DOS
SERVIDORES DO CAMPUS
SALVADOR/IFBA: PROPOSTA
DE MELHORIA NO USO DA
EDUCAÇÃO ON-LINE NO
CONTEXTO DA COVID-19.
O projeto foi homologado, mas
não foi contemplado devio ao
limite orçamentário.

Abril

Abril/Maio

Abril/Maio

DAEAD, e Prof.
Dr. André Luis
Rocha de Souza
Grupo de
Pesquisa
LABFINVAS/
Campus
Salvador
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Quadro 25: Continuação.
Período
(2020)

Ações

Objetivos

Abril/Agosto

Desenvolvimento de
diagnósticos sobre
acessibilidade,
conhecimento de
tecnologias digitais para
docentes, TAE's e
discentes do campus de
Salvador

Elaborar três formulários com
objetivos de levantamento
diagnóstico sobre a
acessibilidade a aparatos
digitais, e internet, bem como
conhecimento de tecnologias
educacionais. Os formulários
dos/as discentes e TAE's
foram elaborados por essa
Diretoria, e aplicado via google
forms. Aos/às docentes, foi
realizada uma pesquisa sobre
um instrumento mais
específico voltado para o
conhecimento e as
competências digitais dos/as
docentes. O formulário
adotado foi o DIGCOMP EDU,
em parceria com a
SEAD/UFBA. Nesse momento,
ainda estão sendo elaborados
os relatórios finais.

DAEAD

Maio

Levantamento de
cursos online (MOOCs);

Fazer um levantamento sobre
ações com cursos MOOCs
feitos por outros IF's.

DAEAD

Acompanhar a política e as
diretrizes para
implementações de ações
para o desenvolvimento de
cursos e programas de
Educação a Distância nas
áreas de ensino, extensão e
pós-graduação.

Diretores(as) ou
representantes das
pró-reitorias de
ensino, extensão,
pesquisa, pósgraduação e
inovação, bem como
pela Diretoria de
Gestão de
Tecnologia da
Informação (DGTI),
pelas coordenações
institucionais dos
Programas
Universidade Aberta
do Brasil (UAB CAPES) e do
Mediotec (associado
à Rede E-TEC).
Também fazem parte
deste comitê as
diretorias e setores
responsáveis pela
gestão de Educação
a Distância dos
campi Salvador,
Eunápolis e Ilhéus.

Maio

Ingresso no Comitê
Gestor de EAD do IFBA

Participantes
Envolvidos
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Quadro 25: Continuação.
Período
(2020)

Ações

Objetivos

Parceria da Plataforma
Coursera com o campus
Salvador

Inscrever o IFBA campus de Salvador no
programa Coursera for Campus com
objetivo de apoiar o aprendizado on-line de
seus/suas estudantes e servidores/as. O
Programa Iniciativa de Resposta ao
Campus Coursera, plataforma global de
aprendizagem, fornece a todas as
universidades do mundo afetadas pelo
COVID-19 acesso gratuito ao seu catálogo
com mais de 3.800 cursos e 400
especializações de várias universidades do
mundo e empresas parceiras.

DAED

Junho/Julho

Curso de Capacitação
dos servidores dos
campi Salvador e Lauro
de Freitas - Práticas
Educativas em Ambiente
Virtual de Aprendizagem
- Módulo I- Moodle em
Ação.

Capacitar profissionais da educação,
docentes e técnicos administrativos do
IFBA, Campi de Lauro de Freitas e de
Salvador, das diversas áreas do
conhecimento, para atuarem na Educação
Profissional e Tecnológica em diversos
espaços educativos, de modo a propiciar o
conhecimento, a prática e o
aprofundamento das especificidades da
educação a distância e do uso de
ambientes virtuais de aprendizagem (AVA).
O curso é de formação continuada e o
módulo I terá carga horária de 45h, com
emissão de certificado.

DAEAD e
servidores/as do
Campus de
Lauro de Freitas

Julho

Reuniões para sanar as
pendências do curso de
Licenciatura em
Educação Profissional
Tecnológica (Formação
Pedagógica)

Minimizar as pendências de ordem de
registro acadêmico (frequência, notas e
matrícula) nos ciclos I, II e III de estudantes
do curso de Formação Complementar
Pedagógica, matriculados/as no campus
de Salvador.

DE, DAED, UAB
e GRA3

Julho/Agosto

Comissão para sanar
pendências do curso de
Licenciatura em Física –
EAD

Minimizar as pendências de ordem de
registro acadêmico (frequência, notas e
matrícula no SUAP) de estudantes do
curso de Física a distância do campus de
Salvador

DEFIS, DAEAD

Julho/Agosto

Edital 005/2020 Processo Seletivo para
Coordenação de Curso Licenciatura em
Matemática EAD

Elaborar edital e fazer todo o processo
seletivo simplificado para a função de
Coordenação de Curso para Licenciatura
em Matemática a distância

DAEAD,
docentes do
curso de
Matemática e
UAB

Julho/Agosto

Parceria entre o campus
de Salvador e o IFPB
para capacitação na
Ferramenta Google Sala
de Aula

Capacitar os/as professores/as para uso
das ferramentas Google, com ênfase na
plataforma Google Sala de Aula. Na
parceria, O IFPB cedeu 100 vagas para o
IFBA (60 campus de Salvador e 40 para os
demais campi)

DAEAD,
DEAD/IFPB

Julho/Agosto

Curso de capacitação no
uso e administração do
Moodle para a GGTI

Capacitar os/as servidores/as da GGTI do
campus de Salvador para conhecimentos
administrativos do moodle e de ensino.

DAEAD, GGTI e
docentes do
campus de
Lauro de
Freitas.

Maio/Junho

Fonte: Elaborado pelos autores.

Participantes
Envolvidos
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3.3.4 Das ações Pedagógicas e de Atenção Estudantil
A gestão da DAPAE participou do planejamento das ações da DE, da
construção do plano de metas, do planejamento do Curso Introdutório ao IFBA
(CIIF) 2020, da revisão para atuação nos conselhos diagnósticos e da indicação
dos representantes pedagógicos para o concurso de docentes substitutos. Além da
atuação da gestão, a DAPAE, através de seus/suas servidores/as, realizou as
ações técnicas de cada área profissional que compõe essa Diretoria Adjunta.
No período, foram realizados acompanhamentos do processo de matrícula
dos/as estudantes ingressantes do ensino técnico (Integrado e Subsequente). As
ações da Diretoria, na recepção desses/as estudantes, se deram através da
divulgação do CIIF, cujo objetivo é a revisão dos conteúdos do Ensino Fundamental
(nas disciplinas de Português e Matemática).
Assim, foi iniciado, também, o cadastro interno das informações dos/as
estudantes, através do preenchimento do portfólio do/a estudante. Este portfólio foi
disponibilizado aos/às discentes no ato da matrícula, para preenchimento manual
e posterior devolução à DAPAE, em uma atividade conjunta da DAPAE e GRA2.
Entretanto, foi observado nessa ação que o objetivo foi parcialmente atendido,
posto que o portfólio, que deveria ser preenchido pelos/as estudantes, foi
preenchido, na maioria das vezes, pelos pais e responsáveis. Outra questão
relacionada a essa ação é que, como o preenchimento foi manual, os/as
servidores/as e colaboradores/as responsáveis pela digitação desses portfólio no
sistema on-line (sistema portfólio, desenvolvido pela GGTI do campus Salvador),
ficaram sobrecarregados/as com esse processo de digitação, o que prolongou a
realização dessa atividade, não finalizada até a suspensão das atividades
presenciais. Como estratégia para dirimir essa questão futuramente, serão
realizados diálogos com a GGTI do campus, para informações sobre a unificação
do sistema portfólio no módulo da assistência estudantil no SUAP, que está em
processo de construção e adaptação à realidade do IFBA na DGTI/Reitoria.
A matrícula de estudantes com deficiência também foi uma ação
acompanhada conjuntamente pela CAPNE/DAPAE, GRA2 e DE. No último
processo seletivo, houve mudanças importantes no edital no que se refere à
comprovação da situação de deficiência dos candidatos à reserva de vagas desta
categoria. Tais mudanças implicaram na comprovação da deficiência no ato da
matrícula. Entretanto, o GRA2 não estava observando essa condição do edital.
Assim, quando encaminharam para CAPNE/DAPAE os relatórios dos estudantes
com deficiência, dialogamos com a DE e informamos sobre a necessidade de
homologação antes da confirmação da matrícula. Então, para resolver essa
questão de forma urgente, uma vez que alguns estudantes já haviam realizado a
matrícula nas diversas categorias de vagas reservadas, a GRA2 disponibilizou para
a CAPNE/DAPAE os dados dos/as estudantes aprovados/as nas categorias que
exigiam a comprovação da deficiência, para que a CAPNE/DAPAE fizesse o
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contato com eles/elas, pais e responsáveis, para que apresentassem o laudo ou
relatório médico, conforme exigido em edital, para homologação do SMO.
Essa ação demandou ações integradas da CAPNE/DAPAE, GRA2, SMO e
DE. Como resultado, algumas matrículas de estudantes, que não comprovaram
situação de deficiência, precisaram ser canceladas e esses discentes voltaram para
a lista de ampla concorrência. Isso gerou, evidentemente, insatisfação por parte
dos/as estudantes, pais e responsáveis que não atenderam à condição de
deficiência. Como ação futura para dirimir essa questão, a CAPNE/DAPAE
pretende, junto com a DE e DG, enviar nota para o Departamento de
Seleção/PROEN/Reitoria, para que, nos próximos editais, seja mantida a
homologação de candidatos com deficiência no decorrer do processo seletivo, para
que o candidato, ainda no processo, tenha ciência da condição em que concorre.
Após todo esse processo, foram homologados 25 estudantes com deficiência
ingressantes no Integrado e 07 no Subsequente.
Em janeiro a DAPAE também realizou a capacitação das estagiárias que
ingressaram na Diretoria no final de 2019 e início de 2020. Nessa formação,
realizada por todas as áreas que compõem esta Diretoria Adjunta, destacaram-se
os seguintes pontos: normas e ética no serviço público, histórico do IFBA,
organograma do campus, a Política de Assistência Estudantil do IFBA, as
coordenações e ações da DAPAE, as comissões permanentes do campus, além
de discutirmos racismo e educação e construir o planejamento 2020 por área.
Participaram dessa capacitação 04 estagiárias de Serviço Social, 02 de Psicologia,
01 de Pedagogia e 01 de Nutrição. Além delas, outros servidores da DAPAE e,
parcialmente, representantes da DAEP e do campus Simões Filho também
participaram.
A CAPNE/DAPAE realizou, também em janeiro, reunião geral com todos os
colaboradores do CESBA que atuam na CAPNE, os transcritores de Braille e
tradutores/intérpretes de Libras. Nessa reunião, discutiu-se o processo de trabalho
dos profissionais nas salas de aula e com os estudantes, além de abordar o
processo de ensino e aprendizagem dos/as estudantes acompanhados/as.
Ainda no mês de janeiro, a CAANE/DAPAE participou do processo
emergencial de contratação do Refeitório PAAE, em conjunto com a DAP. Em 14
de janeiro de 2020, foi realizada abertura de processo no SEI para contratação
emergencial, por 120 dias, de empresa especializada na produção e distribuição de
refeições no refeitório institucional do campus Salvador. Esse processo foi
necessário, uma vez que a descontinuidade contratual impactaria diretamente no
oferecimento diário das refeições aos/às bolsistas do PAAE, o que poderia
prejudicar seu processo de formação e permanência no Instituto. Dessa forma, foi
solicitada a continuação do contrato com a empresa que atuou no Refeitório até
dezembro de 2019, para que a mesma permanecesse até a contratação de uma
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nova empresa, por meio de processo licitatório (pregão eletrônico), evitando assim
a interrupção do fornecimento das refeições. O processo emergencial foi composto
das seguintes etapas: apresentação da proposta da empresa, pesquisa de preços
no Comprasnet, análise de impacto orçamentário, proposta de preço de empresas
consultadas pessoalmente e por meio eletrônico (e-mail). Em seguida, mediante
análise do quadro de pesquisa de preços, constatou-se conformidade com o valor
praticado no mercado pela empresa. Após envio do processo à Procuradoria
Federal junto ao IFBA, seguido de parecer favorável, houve publicação em Diário
Oficial, seguido do empenho em 23 de janeiro de 2020, com vigência até
21/05/2020, o que garantiu a continuidade do serviço aos/às estudantes.
Ainda no mês de janeiro foi aberto processo SEI n. 23279.000487/2020-18
com solicitação de constituição de comissão para compor a equipe de
planejamento, tendo em vista a necessidade de realizar licitação para a contratação
de empresa para serviço de alimentação, a fim de atender ao Auxílio Alimentação
dos/as estudantes selecionados/as no Programa de Assistência e Apoio ao
Estudante (PAAE).
Já em fevereiro, após o retorno às atividades da servidora Waléria Lima, que
se encontrava de férias no mês anterior, Nadija Brunelli assumiu a gestão da
DAPAE, juntamente com Fabiana Nascimento, que assumiu a assistência. A
DAPAE participou da organização, planejamento e realização dos conselhos
diagnósticos para as turmas do Integrado, Integrado EJA e Subsequente. A
DAPAE, através de seus servidores, participou também das reuniões e da
indicação de membros para reestruturação das comissões permanentes do
campus, como as de Permanência e Êxito, de Promoção da Saúde Mental, de
Auxílio Viagens Nacional e de Prevenção e Combate ao Assédio. Ademais,
consolidou os dados coletados no GT da Política de Assistência Estudantil,
atendendo a solicitação da PROEN para revisão da Política.
No período supracitado, a Diretoria, em ação conjunta com a DE e DAEP,
planejou e realizou a Reunião de Pais e Responsáveis dos/as estudantes
ingressantes 2020 do Integrado, para a apresentar o CIIF. A DG também participou
deste momento com os pais e responsáveis. Nesta reunião, tivemos ampla
participação dos pais e responsáveis, com o auditório lotado em todos os três
momentos.
A DAPAE, junto com a DAEP e DE, participou do planejamento do CIIF 2020,
em conjunto também com os Departamentos de Línguas Vernáculas e Matemática,
além da professora representante do campus Simões Filho. A SAAE também
participou do planejamento do CIIF, auxiliando na alocação das salas. Foi
justamente a questão do espaço que fez com que, após a contratação dos/as
estagiários/as, os/as pedagogos/as realizassem uma apresentação sobre o CIIF,
com a participação da CAPNE, em que foram apresentados os objetivos, os
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horários do CIIF, perfil dos/as estudantes e programação das orientações
pedagógicas. Após a construção do material a ser utilizado pelos departamentos
responsáveis, a CAPNE/DAPAE recebeu os arquivos para realizar as adaptações
necessárias para os/as estudantes com deficiência visual (cegos e baixa visão).
Além disso, também encaminhou o material para ser impresso na Gráfica do
campus. Mesmo com alteração da data de início do CIIF, o tempo hábil para
realização da impressão do material foi insuficiente; esse é um ponto que será
necessário melhorar. Ademais, o recebimento e solicitação das impressões não
precisam ficar concentrados na DAPAE, uma vez que cada departamento pode e
deve gerenciar esse quesito.
No que se refere aos conselhos diagnósticos, foram realizados com a
participação da DAPAE, que se fez presente através da gestão representando a
DE em alguns conselhos, além da participação das/os pedagogas/os em todos os
conselhos diagnósticos e da CAPNE nos conselhos das turmas com estudantes
com deficiência. Os conselhos diagnósticos foram inovados, com a utilização de
uma sala específica para isso, além da projeção do boletim de cada estudante, o
que favoreceu o acesso dos conselheiros à informação sobre a situação acadêmica
de cada estudante, em todo o ano letivo.
Após a realização dos conselhos diagnósticos, a equipe pedagógica da
DAPAE realizou os Plantões Pedagógicos, já no mês de março, que é uma ação
de contato e relacionamento do campus com as famílias de estudantes do 1º e 2º
anos do Integrado. Nesse momento, os pais e responsáveis recebem as
observações realizadas pelos/as docentes e registradas nos conselhos
diagnósticos sobre o desenvolvimento acadêmico de seus/suas filhos/as.
Dependendo da demanda do/a estudante ou da família, outros profissionais da
DAPAE, como assistentes sociais, psicólogas/os, nutricionista ou a CAPNE, podem
participar junto com a/o pedagoga/o. Trata-se de um espaço importante para o
aprendizado dos/as estudantes, uma vez que implica as famílias no processo de
ensino-aprendizagem. Entretanto, percebe-se que o Plantão Pedagógico às vezes
gera um período de espera dos pais e responsáveis, por vezes longo, além de a
adesão em alguns cursos ser menor que em outros. Outro fato que necessita de
atenção é a participação dos pais e responsáveis dos/as estudantes que têm mais
dificuldade no desenvolvimento acadêmico. Faz-se necessário desenvolver esse
meio de contato com as famílias, tornando essa relação cada vez mais próxima e
profícua.
Além do plantão pedagógico, a equipe pedagógica também realizou a
devolutiva dos conselhos para os estudantes. Esse retorno ocorre após o período
de conselho diagnóstico e pode ser realizado coletivamente, nas turmas, ou
individualmente. O retorno dos conselhos é parte da atuação pedagógica, favorece
o acompanhamento do desenvolvimento acadêmico dos/as estudantes e melhorias
no processo de ensino-aprendizagem.
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Em março, parte da equipe da DAPAE (assistentes sociais, nutricionista,
pedagoga, psicóloga, técnica de alimentos e tradutora/intérprete de Libras)
participou, junto com outros membros da Comissão de Permanência e Êxito, de
uma oficina com a equipe da DGTI, objetivando melhorar o processo de uso do
sistema para obtenção de dados para o levantamento da situação de permanência,
êxito e evasão dos/as estudantes e também para o acompanhamento dos/as
discentes. Essa oficina foi muito interessante porque, apesar da heterogeneidade
entre os servidores na familiaridade no uso do SUAP, trouxe vários elementos que
contribuíram para o trabalho da comissão e também para atuação das profissionais.
A CAPNE/DAPAE realizou, também em março, reunião geral com todos os
colaboradores do CESBA que atuam na CAPNE, os transcritores de Braille e
tradutores/intérpretes de Libras, com a participação da representante administrativa
do CESBA. Nessa reunião, discutiu-se a finalização em abril do ano letivo de 2019
e a perspectiva para 2020, que se iniciaria em maio, uma vez que vários/as
estudantes surdos estavam concluindo seus cursos, e poucos/as estavam
ingressando. Apresentamos também o ingresso de novos estudantes com
deficiência visual. Nesta perspectiva, informamos aos colaboradores
tradutores/intérpretes de Libras que, possivelmente em maio, alguns deles seriam
dispensados, considerando o efetivo e a necessidade da força de trabalho.
Com a suspensão das atividades presenciais no campus, devido à pandemia
de COVID-19, a DAPAE passou a realizar suas atividades de forma remota, em
todas as suas áreas de atuação. Atendendo a indicação da DG, realizou em 17/03,
ainda no campus, uma reunião geral da Diretoria Adjunta com todos/as os/as
servidores/as, na qual apresentou a decisão tomada de forma coletiva no dia 16/03
de realização das atividades remotas para finalização do ano letivo de 2019 e
semestre letivo de 2019.2. Nesta reunião, também foi construído, por cada área
profissional, um plano de atividades, registrado no SEI e enviado para a DE. A
DAPAE e seus/suas servidores/as mantiveram contato com estudantes, pais e
responsáveis, docentes e outros técnicos através dos meios digitais disponíveis,
tais como e-mail, telefone, Whatsapp, Instagram, webconferência RNP, Zoom e
Hangouts. Acompanhou ainda, junto com outras diretorias adjuntas, o andamento
das atividades remotas do Integrado, Integrado-EJA, Subsequente e Superior, até
a suspensão dos três últimos, conforme o disposto na Resolução n.
07/CONSUP/IFBA.
A Psicologia e o Serviço Social divulgaram, em atendimento à Resolução
07, via sítio institucional e redes sociais do campus, a forma de agendamento e
contato da comunidade do IFBA com essas áreas, consideradas como serviços
essenciais na Resolução.
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Posteriormente, também divulgou-se o contato de todas as áreas de atuação
da DAPAE. Como forma de ampliar o contato com a comunidade, a DAPAE – em
ação capitaneada pelas servidoras Ana Caroline Menezes e Heide Damasceno –
ampliou as ações na rede social Instagram (@depae_ifba), favorecendo o contato
com estudantes e toda a comunidade do campus Salvador neste período de
isolamento social. Essa iniciativa começou ainda no mês de fevereiro, uma vez que
se percebeu a necessidade de melhorar a comunicação com os/as estudantes. Por
isso, se criou o perfil no Instagram e também começou a utilizar um número de
Whatsapp para comunicação com os/as bolsistas do PAAE e UBUNTU (projeto
desenvolvido nos Programas Universais).
A DAPAE participou das ações de gestão local da Política de Assistência
Estudantil, através dos membros que compõe essa comissão, das assistentes
sociais e da gestão DAPAE. A equipe de Serviço Social iniciou, com a GGTI, o
planejamento da seleção do PAAE 2020 e realizou os pagamentos dos últimos
auxílios do PAAE 2019, referentes aos meses de março e abril. Além dessa
comissão, os servidores da DAPAE também deram continuidade na participação
nas comissões permanentes das quais fazem parte, como Ana Caroline Menezes
e Heide Damasceno (Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio), Ediane
Mendes, Edilene David e Vanessa Pereira (Comissão de Permanência e Êxito),
Deivid Cassiano (Comissão de Programas Universais). E, neste período de
isolamento social, Nadija Brunelli participou do Comitê Local de Prevenção ao
COVID-19.
Ainda em março, a Reitoria encaminhou via processo no SEI n.
23279.002936/2020-72, a liberação para o uso do recurso do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) destinado ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), no valor de R$ 276.332,00, para o campus Salvador.
Realizou-se o cálculo com a distribuição do recurso para aquisição dos alimentos,
sendo 30% destinado à Chamada Pública (R$ 82.899,60) e 70%, Pregão
Eletrônico (R$ 193.432,40).
Após a liberação deste recurso, procedeu-se com a abertura do processo
SEI n. 23279.003161/2020-42, objetivando realizar processo licitatório para o uso
dos 70% do recurso para a aquisição de gêneros alimentícios industrializados, uma
vez que o campus Salvador não disponibiliza de estrutura para produção de
lanches/refeições. Foi constituída comissão, através de Portaria, composta pelos
servidores Nádija Dessa, Nadja Santos, Jeferson Vianna e Eures Rocha, para
planejar e elaborar o edital do pregão eletrônico para aquisição de gêneros
alimentícios.
Em abril, esta Diretoria Adjunta continuou realizando suas ações de forma
remota. Em parceria com a representação estudantil, desenvolveu apresentações
em redes sociais (lives) para dialogar com o público estudantil. Realizaram essas
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lives a assistente social Heide Damasceno, a psicóloga Ana Caroline Menezes e a
nutricionista Nádija Dessa. Essas ações realizadas nas redes sociais, além do
caráter de acolhimento e orientação, tiveram o efeito secundário de divulgação da
rede social da DEPAE e também do trabalho realizado nesse período de atividades
remotas.
Ainda no mês de abril, a equipe de Serviço Social, em conjunto com a
Comissão de Gestão da Política de Assistência Estudantil do campus, realizou a
organização, planejamento e execução do Edital de Auxílio Emergencial Estudantil
(Edital n. 02 de 27 de abril de 2020). Foi uma seleção mais simplificada,
comparativamente em relação ao PAAE, mas que demandou muito da equipe,
principalmente devido ao seu caráter emergencial, urgente e remoto. O auxílio
financeiro estudantil emergencial foi uma proposição discutida e defendida pelos
conselhos do IFBA e do campus Salvador e profissionais do IFBA como uma
contribuição aos estudantes mais vulneráveis e suas famílias no contexto de
pandemia e isolamento social devido a COVID-19, conforme trata a Resolução n.
07/CONSUP/IFBA e Resolução n. 08/CONSUP/IFBA.
Conforme disposto no Edital, puderam se inscrever estudantes regularmente
matriculados/as e com frequência regular nos cursos de nível médio e superior.
Os/as estudantes que já eram selecionados pelo PAAE 2019 não precisaram se
inscrever, uma vez que foram inseridos automaticamente no auxílio, à exceção dos
estudantes do Auxílio Moradia, que foram mantidos nessa modalidade de bolsa,
devido ao seu caráter consequente, sem interrupção.
A DAPAE, em conjunto com a DAEP, DE e DG, participou de reuniões com
as coordenações de curso e também com os departamentos, no acompanhamento
das atividades remotas dos cursos anuais e também para organização e
planejamento dos conselhos finais, realizados de forma remota. As ações iniciadas
nos meses anteriores, como o Pregão PNAES, a atuação nas comissões, o
desenvolvimento do sistema PAAE 2020, em conjunto com a GGTI, perduraram
pelos meses de abril e maio.
Em maio, a DAPAE participou de processo decisório no campus acerca da
avaliação dos/as estudantes nos conselhos finais. Junto com o Conselho do
Campus, DG, DE, diretorias adjuntas, coordenações de curso e departamentos,
deliberamos, em virtude da situação de pandemia e do ano letivo atípico que foi
2019, que a realização dos conselhos finais seria de forma remota, e que todos/as
estudantes reprovados/as dentro dos critérios de conselho (a saber, até duas
médias finais entre 5,0 e 5,9; ou uma média final entre 4,0 e 5,9) fossem aprovados
pelo conselho final, assim como que todos os/as estudantes reprovados/as por
conceito, mesmo fora dos critérios, fossem analisados pelo conselho. Essa decisão
favoreceu a celeridade dos conselhos e permitiu que, mesmo com todas as
adversidades enfrentadas, os/as estudantes reprovados/as pudessem ser
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avaliados/as qualitativamente e não só pelo quantitativo alcançado no ano letivo de
2019.
Com a ampliação das atividades virtuais promovidas pelos departamentos,
coordenações e diretorias do campus, importante ação de aproximação da
instituição com a comunidade, a CAPNE foi bastante solicitada para atuar nesses
eventos, promovendo acessibilidade para a comunidade surda do IFBA e externa.
Os/as tradutores/intérpretes de Libras atuaram em palestras, congressos, mesas
redondas, lives, rodas de conversa, apresentações, na tradução de vídeos
institucionais, sempre promovendo a inclusão. A CAPNE também apoiou a
acessibilidade de eventos de outros campi e Reitoria, além de ações de extensão,
como a Campus Party 2020, realizada de forma virtual.
Ainda em maio, a DAPAE, DAEP e DE organizaram os conselhos finais,
realizados a partir de 03/06, de forma remota, pela plataforma RNP. Apesar de ser
um momento novo e particular, a realização dos conselhos dessa forma foi bastante
funcional e elogiada. Foram realizados inicialmente 38 conselhos finais, entre os
dias 03 e 17 de junho, dos quais somente dois precisaram ser remarcados devido
a problemas de acesso na RNP. Essa inovação poderá continuar sendo aplicada
nos conselhos vindouros, inclusive quando for permitido o retorno às atividades
presenciais, posto que a utilização desse expediente dos conselhos através da
RNP demonstrou funcionalidade, celeridade e eficiência.
A equipe de assistentes sociais colaborou, junto ao setor responsável na
Reitoria, com os estudos para implantação do Módulo da Assistência Estudantil no
SUAP, paralelamente à atualização do Sistema PAAE do campus, posto que não
havia certeza de qual dos dois sistemas estaria apto funcionalmente na ocasião do
próximo processo seletivo. O Serviço Social continuou realizando o
acompanhamento social dos/as estudantes atendidos/as pelo Auxílio Emergencial,
mas, na ausência de um sistema específico, houve dificuldades no registro das
ações, que estão sendo feitas. Os registros foram realizados em planilhas do Excel,
individualizadas para cada profissional, o que dificulta, principalmente em tempos
de trabalho remoto, o acompanhamento integral.
A partir da Instrução Normativa n. 02/Reitoria, foi constituída uma comissão
no campus para tratar da doação dos itens do PNAE (Portaria n. 2.243, de 15 de
junho de 2020), composta por representantes da DAPAE (diretora, nutricionista,
técnica de alimentos e assistente social), além da DG, DAA, gerente de compras,
coordenador do DSA e representante estudantil. Esta comissão realizou estudos
para determinar a destinação dos itens do PNAE durante o período da pandemia.
O parecer final da comissão decidiu pela doação de kits para os estudantes
atendidos pelo Auxílio Moradia, para instituições de caridade e organizações não
governamentais. A decisão foi baseada nas características dos itens (lanches, que
não são itens de cesta básica), na quantidade insuficiente para atender todos/as
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estudantes matriculados/as no ensino básico, na geolocalização, devido a
dificuldade de se entregar esses itens por toda cidade de Salvador e região
metropolitana.
Nesse primeiro semestre do ano, além das ações elencadas acima, a
DAPAE atuou, de forma ampla e generalizada, por meio de seus profissionais, no
acompanhamento de estudantes, tanto individual quanto coletivo, no atendimento
aos estudantes com deficiência, no acolhimento e orientação de famílias, na
orientação aos docentes, na atuação em sindicâncias (tanto de estudantes quanto
de servidores) e processos administrativos disciplinares, nas comissões
permanentes e específicas, na supervisão e orientação de estágios, no
acompanhamento da atuação dos colaboradores terceirizados.

3.4 DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS
Diante do quadro diagnóstico apresentado anteriormente, a DAP procedeu
com a elaboração de um Plano de Gestão, o qual contempla ações de curto, médio
e longo prazo, cuja síntese das principais intervenções e iniciativas do período
podem ser observadas a seguir.
O plano de gestão da Diretoria de Administração e Planejamento (DAP)
consiste em um conjunto de atividades, iniciativas e ações planejadas/propostas
para serem desenvolvidas em conjunto com as Diretorias Adjuntas e com a
participação dos servidores, bem como com as demais diretorias e setores. O plano
está em consonância com Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano de Trabalho proposto pela Diretoria
Geral eleita e com o Regimento Interno do IFBA, vigentes, com ações e objetivos
associados ao campus Salvador.
Nesse sentido, tem por objetivo nortear ações de curtíssimo, curto, médio e
longo prazo e vai subsidiar as iniciativas necessárias à execução do planejamento
estratégico do Campus. O presente plano contempla, também, uma revisitação às
atividades desenvolvidas nos setores vinculados à DAP, cuja finalidade é:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Descrever as atividades e processos desenvolvidos nos setores e auxiliar os
novos gestores adjuntos, coordenações e gerências em suas atividades;
Compreender o papel, ações e decisões a serem tomadas pelos novos
gestores, bem como os desafios associados;
Compreender os aspectos legais, normativos, operacionais, além das
questões acadêmicas, administrativas, contratuais e financeiras;
Analisar os instrumentos de controle, gestão, gerenciais, analíticos e
decisórios que apoiarão as decisões diárias dos gestores com reflexos na
atividade fim da unidade acadêmica;
Analisar os relatórios necessários bem como pareceres e/ou orientações de
órgãos de controles;
Verificar os recursos humanos, físicos, tecnológicos e financeiros que serão
gerenciados, planejados e contingenciados;
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vii.

Verificar os processos em curso, bem como os documentos de apoio,
sistemas, atividades e ações que devem ser tomadas para evitar ocorrências
e/ou cobranças administrativas/legais.

Assim, busca-se por meio dos princípios éticos, da transparência, do diálogo,
bem como da economicidade, publicidade, legalidade, moralidade, desenvolver
ações que favoreçam a missão institucional, o cumprimento do seu papel, assim
como contribuir para que os objetivos da unidade sejam alcançados com
responsabilidade e segurança, e que projete o campus de forma competitiva e
moderna, de modo a melhorar cada vez mais os padrões e indicadores de
qualidade.
Por fim, destaca-se que neste documento estão contemplados as ações e
os pilares da gestão para os quatro anos de mandato, bem como contempla,
também, o planejamento projetado para os primeiros 100 dias de gestão. Assim,
busca-se garantir a manutenção das atividades de forma regular, assim como
desenvolver ações que assegurem a continuidade das atividades, visando mitigar
problemas que possam afetar o seu desenvolvimento.
A partir do plano de gestão da DAP, nos primeiros dois meses, concentrouse na realização de reuniões com as diferentes pastas vinculadas ao setor, rodas
de conversas com os servidores, ajustes na força de trabalho, levantamento de
contratos, documentos, informações, relatórios, além de credenciais de acesso aos
sistemas e contatos com setores internos e externos à Diretoria.
O plano de gestão foi construído a partir das seguintes premissas:
1. Ética;
2. Diálogo;
3. Legalidade;
4. Responsabilidade Fiscal;
5. Transparência;
6. Accountability;
7. Sustentabilidade Econômica, Social e Ambiental;
8. Economicidade;
9. Eficiência e Eficácia;
10. Planejamento Estratégico;
11. Gestão Estratégica;
12. Gestão Financeira;
13. Proatividade;
14. Responsividade nas ações e respostas;
15. Integridade;
16. Tempestividade;
17. Confiabilidade;
18. Controlabilidade;
19. Impessoalidade.
A fim de que os trabalhos, no âmbito da DAP, pudessem ser
desempenhados, buscou-se trabalhar de forma integrada, sistemática e planejada
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com todos os setores vinculados a esta diretoria, bem como em colaboração com
todas as diretorias executivas e setores administrativos da instituição, de forma a
assessorar adequadamente à Diretoria Geral do campus.
Assim, buscou-se desenvolver ações proativas, que fossem capazes de
antecipar tendências, melhorar o contexto atual, resultados alcançados, com ações
e iniciativas tempestivas, transparentes, responsáveis, que garantissem a
manutenção dos serviços do campus Salvador para a sociedade, com qualidade,
eficiência, ética, proatividade e integridade, sem perder de vista o contexto de
recursos limitados, levando em consideração os interesses dos stakeholders
internos e externos à comunidade IFBA/Campus Salvador.
A fim de que uma boa gestão pudesse ser implementada, buscou-se adotar
os conceitos de governança pública, valor público e a gestão de risco, previstos no
Decreto 9.203/201715, os quais estão descritos no Art. 2º, incisos I, II e IV:
I - Governança pública - conjunto de mecanismos de liderança, estratégia
e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão,
com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de
interesse da sociedade;
II - Valor público - produtos e resultados gerados, preservados ou
entregues pelas atividades de uma organização que representem
respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse
público e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns
grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e
serviços públicos;
IV - Gestão de riscos - processo de natureza permanente, estabelecido,
direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as
atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que
possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável
quanto à realização de seus objetivos.

Nesse sentido, todas as práticas de gestão passaram a ser norteadas por
um planejamento prévio, para que a gestão pudesse ser executada em
consonância com a missão, visão e valores institucionais, cumprindo ainda os
objetivos institucionais. Assim, um planejamento estratégico passou a ser adaptado
a partir do PDI, contemplando o período de 4 anos, com revisão anual e
monitoramento mensal.
No que se refere às práticas de gestão, tem-se desenvolvido, ainda em seu
formato template, juntamente com a equipe da DAP e demais setores institucionais,
uma política de integridade do campus. Essa perspectiva visa construir uma
estrutura de governança e compliance que assegure as boas práticas de gestão,
bem como garantir a sustentabilidade econômica, financeira, ambiental, social e
patrimonial do campus Salvador, além de mitigar riscos de práticas de gestão
divergentes dos princípios legais.
Para além das questões normativas, legais e burocráticas, vem sendo
desenvolvida uma filosofia de padronização de processos, procedimentos, ações e
15

BRASIL. Decreto n. 9.203, de 22 de novembro de 2017. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm>. Acesso em:
20 jun. 2020.
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atividades, que possam contribuir para a eficiência e eficácia institucional, seja na
utilização dos recursos, seja nas práticas de gestão administrativas, com a
finalidade de cumprir bem a missão institucional e garantir a proteção do patrimônio
público, além de favorecer processos e atividades eficientes e eficazes.
Nesse sentido, conforme já destacado, estudos estão sendo realizados a fim
de viabilizar a implementação do Programa de Integridade, conforme proposta da
Controladoria Geral da União (CGU), assim como criar condições para gerenciar
os riscos e avançar em melhorias nos controles internos da unidade, contribuindo
para a construção da governança pública do campus, conforme Portaria n. 57/2019
da
CGU
e
Decreto
9.203/201716,
que
dispõe
sobre
a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional.
De acordo com o Decreto 9.203/2017, a governança pública é direcionada
por diretrizes, dentre as quais, as destacadas a seguir:
I - Direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade,
encontrando soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação
de recursos e com as mudanças de prioridades;
II - Promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão
pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles
prestados por meio eletrônico;
III - Monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e
os resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as
diretrizes estratégicas sejam observadas;
IV - Articular instituições e coordenar processos para melhorar a
integração entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas
a gerar, preservar e entregar valor público;
V - Fazer e incorporar padrões elevados de conduta pela alta
administração para orientar o comportamento dos agentes públicos, em
consonância com as funções e as atribuições de seus órgãos e de suas
entidades;
VI - Implementar controles internos fundamentados na gestão de risco,
que privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos
sancionadores;
VIII - Manter processo decisório orientado pelas evidências, pela
conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e
pelo apoio à participação da sociedade;
IX - Editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas
regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento
jurídico, realizando consultas públicas sempre que conveniente;
X - Definir formalmente as funções, as competências e as
responsabilidades das estruturas e dos arranjos institucionais; e
XI - promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das
atividades e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o
acesso público à informação (BRASIL, 2017).

Ademais, nesse processo, será fundamental o papel exercido pelo controle
interno da instituição, o qual espera-se fortalecer, bem como dar a autonomia
necessária para desenvolver as suas atividades que garantam assegurar o

Decreto n.9.203/2017 que dispõe sobre a políca de governança da adinistração pública federal
direta, autárquica e fundacional.
16
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patrimônio e a atividade fim institucional, além de reduzir e/ou eliminar os riscos
institucionais (BRASIL, 2017).
Segundo o parágrafo único, do art. 6º. do Decreto 9.203/2017, as práticas de
governança incluem, no mínimo: I - formas de acompanhamento de resultados;
II - soluções para melhoria do desempenho das organizações; e III - instrumentos
de promoção do processo decisório fundamentado em evidências.
Diante do exposto, discussões vêm sendo realizadas, juntamente com a
equipe da DAP e apoio da Diretoria Geral do campus, a fim de desenvolver guias
norteadores, padrões de processos, estruturas de compliance, que permitam
padronizar as atividades, os processos, bem como organizar as ações, de forma a
torná-las eficientes, econômicas e eficazes para garantir o alcance dos objetivos e
metas institucionais.
Para que o programa de governança do campus Salvador possa ser
implementado, visando a boa gestão pública e integridade institucional, serão
definidas ações previamente planejadas por etapas, de acordo com os setores
institucionais, de forma que a implementação seja gradual e adaptada à realidade
do IFBA.
Conceitualmente, os Programas de Integridades, segundo o art. 2º, da
Portaria 57/2019, podem ser assim definidos:
I - Programa de Integridade: conjunto estruturado de medidas
institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação
de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de
conduta;
II - Risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou
facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades
e/ou desvios éticos e de conduta, podendo comprometer os objetivos da
instituição;
III - Plano de Integridade: documento, aprovado pela alta administração,
que organiza as medidas de integridade a serem adotadas em
determinado período de tempo, devendo ser revisado periodicamente.

Assim, ações de capacitação vêm sendo promovidas de modo a garantir a
boa implementação das práticas de governança no campus de Salvador. Para
tanto, se criará grupos de trabalhos envolvendo as equipes da DAP, além da
participação de outros servidores que possam agregar à implementação dessas
ações na DAP. Para que isso aconteça, um cronograma de trabalho será elaborado
a fim de garantir a sua implementação. Cabe destacar que o IFBA precisa criar o
plano de integridade institucional que servirá de orientação para os campi
desenvolver seus controles internos e estruturas de governança em linha com o
modelo institucional, conforme prevê o art. 14, do Decreto 9.203/2017, o qual define
que:
Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional deverão, no prazo de cento e oitenta dias,
contado da data de entrada em vigor deste Decreto, instituir comitê interno
de governança ou atribuir as competências correspondentes a colegiado
já existente, por ato de seu dirigente máximo, com o objetivo de garantir
que as boas práticas de governança se desenvolvam e sejam apropriadas
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pela instituição de forma contínua e progressiva,
recomendados pelo CIG (BRASIL, 2017, grifo nosso).

nos

termos

Nesse sentido, vem sendo estudado a possibilidade de propor a constituição
de um comitê interno, que contemple os setores de controle e as diretorias adjuntas,
de forma a garantir a implementação da governança do IFBA, campus Salvador.
Antes, consultas serão realizadas à Procuradoria Jurídica, de modo a compreender
que nomenclatura pode ser adotada para a criação do comitê, haja vista a estrutura
atual do Regimento Interno.
Segundo o art. 15, do Decreto 9.203/2017,
São competências dos comitês internos de governança:
I - Auxiliar a alta administração na implementação e na manutenção de
processos, estruturas e mecanismos adequados à incorporação dos
princípios e das diretrizes da governança previstos neste Decreto;
II - Incentivar e promover iniciativas que busquem implementar o
acompanhamento de resultados no órgão ou na entidade, que promovam
soluções para melhoria do desempenho institucional ou que adotem
instrumentos para o aprimoramento do processo decisório;
III - Promover e acompanhar a implementação das medidas, dos
mecanismos e das práticas organizacionais de governança definidos pelo
CIG em seus manuais e em suas resoluções; e
IV - Elaborar manifestação técnica relativa aos temas de sua competência.

Ainda nesse sentido, segundo o art. 17, do decreto supracitado,
A alta administração das organizações da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional deverá estabelecer, manter, monitorar e
aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos com vistas à
identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise
crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a
consecução dos objetivos da organização no cumprimento da sua missão
institucional, observados os seguintes princípios:
I - Implementação e aplicação de forma sistemática, estruturada, oportuna
e documentada, subordinada ao interesse público;
II - Integração da gestão de riscos ao processo de planejamento
estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de
trabalho e aos projetos em todos os níveis da organização, relevantes
para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais;
III - Estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de
maneira a considerar suas causas, fontes, consequências e impactos,
observada a relação custo-benefício; e
IV - Utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio à melhoria
contínua do desempenho e dos processos de gerenciamento de risco,
controle e governança (BRASIL, 2017, grifo nosso).

Para além das atividades administrativas e financeiras, vêm sendo
projetadas ações, que visam o funcionamento do setor de auditoria interna (ainda
inativo no campus)1718 e da ouvidoria, a fim de monitorar o cumprimento da
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; Secretaria Federal de
Controle Interno. Instrução Normativa n. 3, de 09 de junho de 2017. Disponível em:
<https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19111706/do1-201706-12-instrucao-normativa-n-3-de-9-de-junho-de-2017-19111304>. Acesso em: 15 maio 2020.
18 Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; Secretaria Federal de
Controle Interno. Instrução Normativa n. 8, de 06 de dezembro de 2017. Disponível em:
17
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atividade fim e seu alinhamento ao aparato regulatório governamental e interno,
bem como assegurar as premissas institucionais, o planejamento estratégico e o
cumprimento da missão institucional em observância aos dispositivos legais e
normativos.
Em relação à Portaria n. 57/2019 da CGU, destaca-se o seu art. 1º, o qual
define que: “os órgãos e as entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional deverão instituir Programa de Integridade que demonstre
o comprometimento da alta administração e que seja compatível com sua natureza,
porte, complexidade, estrutura e área de atuação” (CGU, 2019, grifo nosso). Em
seu parágrafo 1º, a Portaria n. 57/2019 da CGU ainda define que: “§ 1 o
comprometimento da alta administração deverá estar refletido em elevados
padrões de gestão, ética e conduta, bem como em estratégias e ações para
disseminação da cultura de integridade no órgão ou entidade” (CGU, 2019).
Nesse sentido, está em andamento o levantamento de todos os
procedimentos e ações desenvolvidas pela DAP para que, a partir de um
diagnóstico prévio, seja possível conhecer as atividades, os desafios, as
oportunidades e os riscos associados. Após tais levantamentos, serão discutidas
as melhores formas de implementar o programa de integridade, conforme art. 4º,
5º e 7º, do Decreto 57/2019.
Atualmente, a fim de iniciar a padronização de processos e atividades, está
sendo realizada a descrição das atividades e atribuições previstas no Regimento
Interno do Campus que, posteriormente, subsidiará a construção dos fluxos dos
processos.
Nessa perspectiva, tendo em vista a necessidade de melhorar a estrutura
atual do campus, bem como inserir no plenajemento estratégico e orçamentário
intervenções que contribuam para a modernização da unidade, em linha com o
plano de gestão da Diretoria Geral eleita, os seguintes projetos de melhorias e
intervenções, preliminares, foram listados a fim de direcionar as ações de
mordenização. Cabe destacar que a relação apresentada no Quadro 26, a seguir,
não é inflexível, uma vez que a ordem de prioridade e os projetos de infraestrutura
estão sendo revisados continuamente, conforme a necessidade e especificidade
do campus.
Ademais, outros projetos estão sendo estudados, elaborados, a fim de
constituir um portfólio de prioridades, as quais estima-se que sejam desenvolvidas
e implementadas ao longo do período do mandato. Outrossim, cumpre destacar
que os investimentos do campus dependem da liberação dos recursos de capital
pelo governo federal, o que não aconteceu até o fechamento do presente relatório.
Quadro 26: Projetos de Investimentos Preliminares.

<https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/1096823/do1-2017-1218-instrucao-normativa-n-8-de-6-de-dezembro-de-2017-1096819-1096819>. Acesso em: 15 maio
2020.
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Demanda
Aquisição de novos aparelhos de ar-condicionado para os setores administrativos
e salas de aulas. Atualmente os aparelhos dos setores administrativos são antigos
(com tempo superior a 10 anos), o que impacta no consumo de energia, de
aproximadamente, 30% da conta total, bem como no alto custo de manutenção
preventiva e corretiva
Obra civil para restauração de um imóvel adquirido (antiga Clirf), a fim de
aumentar a capacidade de salas de aulas, pois o campus, atualmente, possui
limitações de espaços acadêmicos (salas de aulas e laboratórios) e para
realização de eventos, sendo necessário, também, a criação de um
auditório/anfiteatro que possa atender a ampliação do número de turmas e vagas
e de participantes nos eventos do campus. As limitações de espaços acadêmicos
dificultam a abertura de novos cursos para atender demandas da comunidade e
capacidade de desenvolvimento científico e tecnológico para a sociedade,
impactando seu ecossistema de inovação. Devido a restrição orçamentária e ao
nível de intervenção necessária, o imóvel encontra-se sem funcionamento,
aguardando recursos para iniciar as obras.
Obra civil em dois imóveis adquiridos, a fim de aumentar a capacidade instalada
do refeitório (em 2021, o campus deverá fornecer refeições para os alunos em
tempo integral. Atualmente, a capacidade instalada só atende a 750 discentes,
quando se faz necessário ampliar para 1500). No que se refere às salas de aulas,
o campus, atualmente, possui limitações de espaços acadêmicos (salas de aulas
e laboratórios), o que impede de atender a ampliação do número de turmas e
vagas, dificultando a abertura de novos cursos para atender demandas da
comunidade e capacidade de desenvolvimento científico e tecnológico. Devido à
restrição orçamentária e ao nível de intervenção necessária, o imóvel encontra-se
parado, aguardando recursos para iniciar as obras.
Obra civil para ampliação da capacidade instalada da biblioteca, permitindo a
modernização da estrutura atual, que atenda às necessidades dos diversos níveis
e modalidades de ensino. Atualmente, o campus possui um espaço limitado que
atende ao ensino médio/integrado, graduação (presencial e a distância) e pósgraduação (especialização, mestrado e doutorado). O campus
possui,
aproximadamente mais de 5,6 mil estudantes, mas a capacidade atual da
biblioteca é de aproximadamente 300 pessoas.
Obra civil para instalação de sistema de captação de água das chuvas para
abastecimento de blocos do campus.
Aquisição de equipamento de audiovisual, incluindo projetores multimídia, TVs,
para instalação nas salas de aulas. Atualmente, as salas de aulas do campus não
possuem equipamento de projeção instalado, o que impacta no processo de
ensino-aprendizagem.
Funcionamento da Clínica Escola do Campus de Salvador – A clínica ofertará
serviços radiológicos para toda a comunidade, como mamografia e de imagens,
trazendo contribuições para a sociedade com oferta de serviços gratuitos. Realizar
parceria público-privada e captação de recursos para funcionamento.
Ampliar a capacidade de captação de energia solar do campus.

Licitação
Nova ou
Vigente?
Nova

Nova

Nova

A licitar

Nova
Nova

Nova
Licitação já
realizada
pela Reitoria
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Quadro 26: Continuação.
Licitação
Nova ou
Vigente?
Obra civil e aquisição de três elevadores/plataformas elevatórias, pois existem três Nova
blocos sem acessibilidade.
Reformas de instalações com infiltrações, adequações de espaço físico e melhorias Nova
das estruturas físicas e tecnológicas.
Infocentro do campus de Salvador.
Em
andamento
Acervo bibliográfico.
SRP em
andamento
Aquisição de computadores para substituição da equipamentos do administrativo e Nova
para estruturar salas de aulas.
Execução de obra civil para revitalizar os Quadros de Distribuição Geral.
Nova
Aquisição de mobiliário de escritório (mesas, cadeiras e armários) e persianas para Nova
o setor administrativo e salas de aula.
Obra civil para requalificação do estacionamento de servidores e discentes.
Nova
Obra civil de requalificação de espaços de convivência interno (praças e espaços Nova
culturais).
Aquisição de equipamentos para laboratórios e oficinas de práticas do campus.
Nova
Equipamentos para implantação de Sistema de Segurança Eletrônica.
Nova
Aquisição de software e equipamentos para gerenciamento de energia.
Nova
Fonte: Elaborado pelos autores.
Demanda

Ademais, visando o cumprimento das ações que foram planejadas para o
primeiro período de gestão, em particular em relação às ações de curtíssimo
prazo/curto prazo (primeiros 3 meses/12 meses de gestão), a DAP procedeu com
a elaboração de um plano de ação, em conjunto com a equipe, envolvendo todas
as diretorias adjuntas e setores vinculados, o qual integra o Plano de Gestão da
DAP.
Os planos foram estruturados por diagnóstico e prognóstico. Com base no
que foi relatado no diagnóstico (item 2), no prognóstico (item 3) e nos planos
gerenciais em referência, a seguir apresenta o status das ações desenvolvidas, de
curtíssimo e médio prazo, até o fechamento do presente relatório, conforme Quadro
27.
Quadro 27: Status das ações desenvolvidas pela DAP – Curtíssimo e médio prazo.
Diagnóstico
Realizar reunião com toda a equipe da DAP
para apresentação do plano de gestão e
alinhamento das premissas de trabalho.

Prognóstico

Status

Reunião realizada, contribuições
feitas e plano finalizado.

Finalizado

Elaborado em conjunto com todas
as diretorias e lançado no sistema
da PROAP.
Todos os contratos foram
Revisar os contratos e serviços em
revisados, sendo identificados
andamento – verificar vencimentos, contratos vencidos e/ou em vias
valores, necessidade de revisão e
de vencer, cuja ação de
problemas.
prorrogação de prazo/processo
licitatório foi iniciada.
Planto de Metas Institucional

Finalizado

Em
andamento

135

Quadro 27 - Continuação
Diagnóstico
Levantar todos os documentos de
funcionamento do campus: alvará de
funcionamento, alvará do Corpo de
bombeiros e projeto, contactar prefeitura,
estado e Corpo de bombeiro para verificar
os
procedimentos
necessários
à
regularização.

Prognóstico
Identificada a inexistência de
alvará de funcionamento e projeto
de combate a incêndio, além de
duas glebas sem escrituras. Dois
processos estão em andamento,
sendo um para dar início ao
projeto de combate a incêndio e
outro para solicitar junto à
Procuradoria Federal e ao IFBA
para iniciar processo judicial para
concessão das escrituras.

Solicitar relatórios de despesas e receita
(orçamentário) e financeiro para verificar o
balanço das contas, necessidades de
contingenciamento, ajustes, redução de
custos, como custos fixos e variáveis, limite
orçamentário, dentre outros – gestão fiscal
Relatórios enviados pela DACOF
e operacional do campus, bem como
sustentabilidade financeira. Identificar
contas a vencer, parcela orçamentária a
receber e projeção de desembolso. Contas
de manutenção (discricionárias), contas de
contratação etc.
Levantar as condições de infraestrutura
O processo de inventário
física, tecnológica, patrimonial (móveis,
patrimonial foi criado
imóveis,
máquinas,
equipamentos,
(23279.003324/2020-97) e será
veículos, dentre outros, tombamentos), de
iniciado quando do retorno
ações de combate a incêndio, segurança e
presencial. Contatos foram
meio ambiente, para identificar principais
realizados com a PRODIN e
problemas e discutir possibilidades de
COSET para planejamento de
resolução.
ações de combate a incêndio.
Apresentação da ideia de projeto de
governança pública, padronização de
Um modelo do plano de
processos,
procedimentos
e
integridade para o campus foi
sistematização de atividades, integridade e estruturado. Aguardando criação
gestão de risco – Programa de Integridade das diretrizes institucionais para o
CGU/ estrutura de
compliance e
desenvolvimento.
accountability.
Constituir Grupo de Trabalho (GT) para
construção de relatório, em 30 dias, sobre
as condições de segurança do campus;
Uma primeira reunião foi
propor projeto de combate a incêndio e
convocada para março/2020.
modernização
do
campus,
visando
Contudo, com a suspensão das
infraestrutura física e tecnológica e dos
atividades presenciais, foi
padrões de segurança; levantar áreas de
cancelada.
potenciais
riscos,
intervenção,
oportunidades de projetos e melhorias.

Status

Em
andamento

Finalizado

Em
andamento

Em
andamento

A iniciar
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Quadro 27: Continuação.
Diagnóstico
Propor ações imediatas para
melhoria das condições de uso dos
espaços físicos do campus –
brainstorming
com
a
equipe
(banheiros, sala de aula, sala de
convivência e demais espaços, e
identidade visual.
Constituir Grupo de Trabalho (GT)
para estudo de viabilidade de
utilização das casas e clínica com a
finalidade de analisar estratégias
para a utilização dos imóveis, a fim
de colocar em condições de uso e
utilização para oferta de serviços
tecnológicos
e
sociais
para
diferentes stakeholders.

Prognóstico
Uma planilha de intervenção foi criada e
enviada para os departamentos e
setores administrativos da instituição
para que ações de intervenções sejam
reportadas e o planejamento de
manutenção possa ser estruturado. Uma
lista de intervenções foi criada e vem
sendo executada pela DEMAG/GEP.
Foi criada uma lista de investimentos
prioritários, sendo que alguns projetos
foram propostos para as casas. Uma
lista de recursos foi entregue ao
Assessor especial do MEC, com as
necessidades de investimentos do
campus. As casas e a Clirf foram limpas,
estando a Clirf em etapa de escoramento
para cadastramento, enquanto as casas
entrarão em processo de reformas.

Status

Em
andamento

Em
andamento

Propor plano de contingência
orçamentária no campus, para
identificação de potencialidades de
otimização de gastos e processos.

O orçamento foi integralmente revisado,
inclusive após o contexto de pandemia.

Finalizado

Diagnosticar
e
implantar,
de
imediato, plano de gestão da energia
do
campus,
visando
reduzir
desperdícios, multas, custos e
melhorar a eficiência do consumo .

Reuniões foram realizadas com a CISA e
uma campanha de sustentabilidade está
sendo planejada. Quanto a multas,
muitas delas também estavam atreladas
a pagamentos em atraso, cuja ação para
solução foi organização da recepção e
extração da fatura antes do vencimento,
através da fatura digital.

Em
andamento

Revisar todos os procedimentos
operacionais, financeiros e de
segurança do campus, visando Foram realizadas revisões e inspeções
certificar o seu funcionamento,
documentais e físicas. Os resultados
fragilidades, principais desafios e
estão estruturados no diagnóstico
demandas de ações imediatas de
apresentado no item 2, bem como na
ajustes, a fim de garantir a matriz FOFA apresentada neste relatório
integridade e o bom funcionamento
das atividades.
Agendar reuniões com gestores
públicos e privados para a Um mapeamento de potenciais parceiros
apresentação de possibilidades de foi realizado, cujos contatos estão sendo
projetos, visando a captação de
feitos aos poucos.
recursos financeiros.
Realizar
diagnóstico
físico
e Diagnóstico parcialmente concluído. As
patrimonial do campus para fins de
intervenções de engenharia e de
inventário, balanço e emissão de manutenção estão em andamento, bem
relatório.
como os procedimentos patrimoniais.
Foram verificadas diligências da auditoria
Verificar pendências relacionadas a interna quanto aos exercícios de 2012 a
diligências de órgãos de fiscalização 2018, as quais foram sistematizadas e
e controle interno e externo.
respondidas para o setor de auditoria da
Reitoria.

Finalizado

Finalizado

Em
andamento

Finalizado
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Quadro 27: Continuação...
Diagnóstico
Propor padronização de processos e
procedimentos para orientar ações,
decisões e fluxos de atividades nas
atividades da DAP.
Revisar os procedimentos de
limpeza
e planejar a rotina de
limpeza do campus.
Levantar todos os processos
pendentes,
com
solução
interrompidas e soluções imediatas.
Realizar inventário imediato do
patrimônio do campus, bem como os
relatórios atualizados.
Requerer o relatório de gestão do
campus.
Visitar a Auditoria interna na Reitoria
para
verificar
diligências
em
andamento sobre o campus.
Levantar
as
manutenção e
campus.

condições
segurança

de
do

Mapear a localização, inventariar e
descartar adequadamente os lixos
eletrônicos e resíduos.
Desvio de função de ASG
ASG fixos em departamentos
Desequilíbrio do quantitativo de ASG
entre os turnos de trabalho
Dificuldade de liderança com a
equipe de jardinagem
Limpeza insuficiente dos sanitários
no turno noturno

Infraestrutura
das
zeladorias
masculina e feminina inadequadas
Espaço de descanso insalubre dos
jardineiros

Prognóstico
Um manual de procedimentos de
execução está sendo planejado, a partir
do Regimento Interno do Campus, cujo
modelo está sendo finalizado para início
da descrição das atividades e desenho
dos fluxos dos processos.

Status
Em
andamento

Reuniões com as empresas e os
colaboradores foram realizadas.

Finalizado

Elaborada planilha de processos
pendentes de solução.

Finalizado

O processo de inventário patrimonial foi
criado (23279.003324/2020-97), cujo
início ocorrerá a partir do retorno
presencial.
Foi solicitado o relatório de gestão da
Diretoria anterior, mas não foi recebido.
Em função disso, o presente relatório
segue com um breve diagnóstico do que
foi identificado in loco.
Uma reunião foi realizada,
presencialmente, em fevereiro, com a
auditoria interna localizada na Reitoria
Não foi identificado relatório da situação
de manutenção e segurança. Contudo, o
diagnóstico apresentado nesse relatório
reflete o levantamento feito pela equipe.
Foi feito um contato com as empresas
que fazem coleta de lixo eletrônico do
campus. Uma delas já fez a primeira
retirada de lixos eletrônicos classificados
como inservíveis e já baixos no
patrimônio.
Identificados e eliminados.
Levantamento dos casos pela
SUCLEAN. Serão corrigidos no retorno
das atividades.
Redimensionamento do efetivo de ASG
nos turnos de trabalho.
Transferência do jardineiro para outro
campus
Notificação ao supervisor da SUCLEAN
do turno noturno, supervisão diária do
fiscal do contrato da atividade e
readequação do efetivo para o turno da
noite.
Inclusão da reforma da zeladoria no
levantamento da DAP/DEMAG,
apontando necessidades de reformas de
infraestrutura.
Retirada dos jardineiros do local; apenas
as ferramentas e materiais permanecem
no local.

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado
Em
andamento
Finalizado
Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado
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Quadro 27: Continuação.
Diagnóstico
Prognóstico
Grande
volume
de
materiais Retirada parcial de materiais e bens dos
inservíveis no campus em áreas
espaços do campus. Ainda existem
comuns
e
em
depósitos
materiais e bens inservíveis (lixo
improvisados.
eletrônico) no bloco P; equipamentos no
bloco de Mecânica; bens doados no
salão nobre etc.
Grande quantidade de lâmpadas Solicitada a realização de contrato de
fluorescentes
armazenadas
no
serviço continuado à DEMAG
campus (casa 1).
Importante quantidade de resíduos Providenciando realização de contrato do
vegetais na área do bloco C
serviço de forma continuada
Canaletas de água bloqueadas por Limpeza das canaletas e programação
folhagem
de limpezas regulares, sob a orientação
da DEMAG.
Não há controle sobre a realização Solicitação à supervisão da SUCLEAN
de desratização, descupinização.
para programar ações regulares.
Os esgotos dos sanitários do bloco O
Solicitado serviço à DEMAG e maior
e da Biblioteca exalam mau cheiro
intensidade de limpeza por parte da
SUCLEAN.
Vasos sanitários sem assento
Solicitada reposição à DEMAG
(quantidade 13)
Sanitários
sem
portas-toalha Processo de aquisição em andamento
(quantidade 74) e dispenser para
sabão (quantidade 98)
Equipamentos
eletrônicos
e Estabelecimento de padrão para entrada
condicionador de ar de servidores de materiais e recepção de doação de
descartados de forma descontrolada
equipamentos de servidores.
no campus.
Férias
dos
colaboradores
Planejamento junto a SUCLEAN das
terceirizados não eram planejadas
férias, de acordo com o calendário
com base no calendário acadêmico.
acadêmico.
Aquisição de EPIs para retorno
Processos de aquisição parcialmente
presencial, quando autorizado pelas
finalizado; faltando aquisição de
autoridades
governamentais
e
máscaras que será através do SRP.
Reitoria.
Sistema de segurança desconforme Elaboração de plano de segurança do
com as necessidades do campus.
campus para instalação de novas
câmeras e redesenho do sistema (DAP,
DEMAG e DAA).
Falta de guarita do posto de
Inclusão no levantamento de obras e
vigilância da entrada de materiais manutenção de infraestrutura do DEMAG
(bloco C).
(verificar se foi feita a inclusão)
Espaço de convivência para os
Inclusão no levantamento de obras e
vigilantes
é
inadequado,
manutenção de infraestrutura do
necessitando de reforma.
DEMAG.
Horário das colaboradoras da Análise das horários e adequação dos
recepção do campus inadequados
horários das colaboradoras
no dia de sábado.
Posto de trabalho de telefonista
Estudar se há necessidade de telefonista
Solicitações
de
colaboradores
(recepcionista para diversos setores)

Levantamento das necessidades de
alocação dos colaboradores
terceirizados.

Status
Em
andamento

Em
andamento
Em
andamento
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Em
andamento
Em
andamento
Finalizado

Finalizado
Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento
Finalizado
Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento
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Quadro 27: Continuação.
Diagnóstico
Prognóstico
Frota de veículos com idade entre 6 Alienação de veículos e adesão à ATA de
a 7 anos de uso; alto custo de Táxigov (IRP 09/2020 do ME) apenas para a
manutenção dos veículos; alto custo
região metropolitana
fixo com salários de motorista.
Ausência de serviços de transporte Adesão à ATA de Táxigov (IRP 09/2020 do
para não servidores a serviço do
ME)
campus.
Relatórios mensais de controle de
Solicitado ao SETRAN enviar relatório
consumo de combustível e outros
mensal
custos.
Requalificação do espaço físico de
Inclusão no levantamento de obras e
convivência dos motoristas.
manutenção de infraestrutura do DEMAG.
Coordenador do serviço não recebe Solicitar formalmente o pagamento de FG2
FG.
para o coordenador de transporte.
Ausência de chaves no Protocolo
Levantamento das chaves faltantes e
solicitação aos respectivos setores.
Alguns processos realizados no Levantamento dos processos e discussão
Protocolo deveriam ser realizados
com a DE/GRA3 sobre a adequação das
pela GRA3.
tarefas.
Colaborador terceirizado realizando Proibição da continuidade do procedimento e
serviço de contínuo.
Identificação de contínuos contratados.
Incompatibilidade dos horários de
Readequação dos horários da equipe
trabalhos dos servidores e da
colaboradora do Protocolo.
Pintura do espaço físico do
Inclusão no levantamento de obras e
Protocolo.
manutenção de infraestrutura do DEMAG.
Servidores
da
DIEG
com
Treinamento nos sistemas de informação
dificuldades para acessar os
sistemas de informação.
Pagamento
de
adicional
de
Encaminhar consulta à PROJUR
insalubridade
para
os
colaboradores terceirizados.
Critérios que limitam a quantidade Sugerir limites, discutir com a DE e definir
de cópias por demandante estão
padrão de solicitação de cópias.
inadequados.
O estudo de demandas setoriais de Discussão com os principais demandantes
cópias.
Falta de rotinas para aquisições de
Elaboração de rotinas pela GEMAT
materiais e contratação de serviços.
Inexistência
de
atividade
de Alocação de servidor para a GEMAT para
planejamento e controle de estoque
desenvolver a função.
Descontinuidade na publicação das
Solicitação para publicação e supervisão
aquisições diretas e adesões.
mensal
Espaço físico mal aproveitado da
Reavaliar o layout e efetuar a mudança
GEMAT
Ausência de relatório gerencial da
Solicitação de envio de relatório mensal
GEMAT
Inexistência de indicadores e rotinas Elaboração de procedimento e padronização
de controle de processo de
licitações e contratos
Falta atividade de diligenciamento
Definição de servidor da GEMAT para
dos processos de aquisições e
desenvolver a atividade.
serviços.
Não há servidor definido para a
Definição de servidor da GEMAT para
atividade de cadastro.
desenvolver a atividade de cadastro e PCE.

Status
Finalizado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento
Finalizado
Em
andamento
Finalizado
Em
andamento
Finalizado
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Quadro 27: Continuação.
Diagnóstico
Equipe da GEMAT reduzida e com
limitações de habilidade quanto ao
acesso aos sistemas de gestão da
informação.
Compras sustentáveis incipientes
Restos a pagar referentes a 2017 e
2018

Prognóstico
Alocar mais um ou dois servidores e treinar
os servidores existentes quanto ao acesso
aos sistemas de gestão da informação.

Status
Em
andamento

Desenvolver campanha interna de CPS

Em
andamento
Analisar os casos e definir situação. Incluir o
Em
monitoramento dos RP na atividade de
andamento
diligenciamento.
Inclusão no levantamento de obras e
Em
manutenção de infraestrutura do DEMAG.
andamento
Desenvolver sistema internamente com
Em
docentes e discentes.
andamento

Problemas de infraestrutura no
Almoxarifado.
Sistema obsoleto de gestão de
estoque dos materiais, o qual não
está na rede.
Materiais
inservíveis
no
Composição da comissão de inservíveis.
almoxarifado (giz, papel higiênico).
Levantamento e destinação dos itens.
Estoque de materiais da Assistência
Transferir estoque para o Almoxarifado
ao Aluno que deveriam estar no
Social.
Almoxarifado Social.
Espaço físico adequado para a
Estudo dos espaços do campus.
guarda de materiais permanentes Temporariamente, usar o espaço da CLIF.
para uso e destinação.
Bens ociosos e com possibilidade
Ofertar os bens internamente e
de recuperação em diversos
externamente ao campus.
espaços do campus.
Bens inservíveis distribuídos por Compor a Comissão de alienação; definir os
diversos espaços do campus.
bens inservíveis.
Falta
de
procedimentos
de
Elaboração e padronização dos
movimentação interna e externa de procedimentos de movimentação interna e
bens permanentes.
externa de bens.
Materiais permanentes doados pela Destinação dos bens para uso ou descarte.
Receita Federal depositados na
entrada do Salão Nobre.
Depósito de inservíveis e bens Compor a Comissão de alienação; definir os
permanentes
aguardando
bens inservíveis e destinação.
manutenção nas casas anexas.
A equipe da DAA carece de Transferência de servidores para a DAA e
reestruturação
quantitativa
e
programa de treinamento para os
qualitativa.
servidores.
Tarefas acumuladas e com prazos Elaboração de Plano de Ação e de relatórios
de entrega insatisfatórios.
mensais de atividades com definição de
indicadores.
Contratos
pendentes
de
Elaboração de planilha de controle de
contratação e procedimentos de
vigência de contratos, inclusão dos
controle de vigência e renovação.
contratos no SUAP, controle mensal de
contratos.
Restos a pagar de contratos de
Resolução das pendências e criação de
serviços e de aquisições referentes procedimento para evitar a recorrência do
a 2017 e 2018.
problema.
Restos a pagar de contratos de
Resolução das pendências e criação de
serviços e de aquisições referentes procedimento para evitar a recorrência do
a 2019.
problema.

Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento

Finalizado
Em
andamento
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Quadro 27: Continuação.
Diagnóstico
Ausência de elaboração do
projeto básico e executivo de
prevenção e combate a incêndio
e pânico.
Contrato
de
empresa
manutenção
preventiva
corretiva nas edificações
campus vencendo.

Prognóstico
Status
Processo licitatório para contratação de
empresa especializada para elaboração do
Em
projeto básico e executivo de prevenção e
andamento
combate a incêndio e pânico.

de Processo licitatório para contratação de
e empresa especializada para manutenção
Em
do preventiva e corretiva nas edificações do
andamento
campus.

Ausência de estoque mínimo Processo licitatório para aquisição de materiais
para realização de intervenções de consumo e permanente na área da
Em
no campus.
construção civil, visando melhorar a qualidade
andamento
das edificações do Campus.
Ausência de projeto elétrico do
campus de Salvador.

Processo licitatório para contratação de
empresa especializada para execução de
Em
projetos elétricos para as edificações do
andamento
campus.
Riscos de desmoronamento dos Processo licitatório para contratação de
muros externos que divide as empresa especializada para execução de
Em
instalações do Campus com o projetos de contenção do muro externo.
andamento
entorno.
Ausência de rotina planejada de Planejamento da manutenção preventiva e Finalizado
manutenção
preventiva
e corretiva do campus, com criação de planilha de
corretiva do Campus.
intervenção para diagnosticar as instalações.
Estacionamento com limitações Processo licitatório para contratação de
de vagas
empresa especializada para execução de
Em
revitalização do estacionamento do anexo e
andamento
almoxarifado.
Toldos com problemas e/ou Processo licitatório para contratação de
Em
ausência de toldos em locais empresa especializada para fornecimento, andamento
como o refeitório.
recuperação e/ou reforma de toldos do campus.
Ausência de fluxos de processos Analisar levantamentos de dados da CISA,
Em
para descartes de resíduos.
visando atender as necessidades de descarte andamento
de resíduos, economia de energia e água, além
da compra sustentável.
Ausência de um sistema de
alimentação
elétrica
para
aparelhos de ar-condicionado. Já
existe um sistema pronto, mas
não está funcionando.
Ausência de cadastro da Clirf,
necessário à proposição de
projeto arquitetônico.

Ativação do sistema de alimentação elétrica dos
Em
aparelhos de ar-condicionado.
andamento

Executar levantamento cadastral do edifício
Em
adquirido (antiga Clirf) para definição das andamento
demandas de utilização do espaço.

Plano de manutenção dos ares- Desenvolver e implantar o plano de
condicionados
não
está manutenção, operação e controle dos aparelhos
adequado à realidade do Campus de ar-condicionado.
de Salvador.

A iniciar
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Quadro 27: Continuação.
Diagnóstico
Plano de manutenção predial e
do sistema elétrico segue modelo
padrão da reitoria, que não se
adequa em sua totalidade à
realidade
do
campus
de
Salvador.
Parque solar implantado, mas
sem plano de manutenção ativo.

Prognóstico
Desenvolver e implantar o plano de manutenção
predial e implantar o plano de manutenção do
sistema elétrico.

Status
A iniciar

Desenvolver e implantar o plano manutenção do
parque solar.

A iniciar

Existem projetos específicos, Execução do projeto para armazenamento e
mas sem áreas vocacionadas distribuição de água de chuva para uso em
para a expansão do projeto.
descargas de vaso sanitário, limpeza e irrigação
de jardins.

A iniciar

Publicar
o
planejamento
orçamentário, acompanhamento
da provisão orçamentária e da
execução
orçamentária,
acompanhamento da execução
dos empenhos e Demonstrações
Contábeis.

Portal
da
Transparência
criado Finalizado
(https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-ainformacao/transparencia-campussalvador).
Divulgação
dos
dados
orçamentários
no
portal
Transparência
IFBA/campus Salvador, disponibilizando as
informações numa linguagem acessível a toda
comunidade interna e externa.

Pagamento de recursos de
assistência através de ordem
bancária, divergente da previsão
da política da Assistência
estudantil.

Ao longo do 2º trimestre, após algumas reuniões Finalizado
entre servidores do DOF, DAP, DEPAE, ficou
acordada a necessidade dos estudantes, salvo
raras exceções, apresentarem dados bancários
para o recebimento dos auxílios. Analisando as
solicitações de pagamento de auxílios
(transportes e emergencial) entre os meses de
fevereiro e julho, é possível observar uma
redução dos pagamentos de auxílio na
modalidade Ordem de Pagamento. Em
fevereiro, 60% dos pagamentos dos auxílios
ocorreram nesta modalidade; em julho, o
percentual foi de 2%.
Verificar em qual setor será implantado.
Em
andamento
Licitação para contratação de empresa para
A iniciar
guarda de documento externa.

Rol de responsáveis
Ausência de arquivo documental
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Quadro 27: Continuação.
Diagnóstico
Prognóstico
Status
Sistema
de
controle
de
Implantação do Siads
A iniciar
patrimônio deficiente e com risco
de controle, cujos bens não são
depreciados.
Identificar os responsáveis pelas Demanda atendida pela Portaria 1529/20 de Finalizado
atividades
de
Gestão
e 21/04/20 (Processo SEI 23279.003412/2020Fiscalização da Execução dos 99).
Contratos, previstos no art. 40 da
IN n. 5/2017, MPOG.
Quadro de pessoal do setor
administrativo com quantitativo
abaixo do necessário e ausência
de concurso vigente.
Sistema da PROAP apresenta
problemas no plano de contas
que dificulta um adequado
acompanhamento das rubricas
utilizadas pelo Campus de
Salvador.
A arrecadação própria do
Campus de Salvador (Aluguel de
espaço), nos últimos anos, não
vem sendo descentralizada para
o Campus.
Ausência de identificação dos
quadros elétricos do Campus.

Solicitação de pessoal por remoção e/ou
Em
redistribuição enviada à DG.
andamento
Abertura de Processo SEI 23279.003620/2020Em
98 solicitando adaptações no Sistema PROAP andamento
(acesso ao Planejamento do IFBA).

Abertura de processo para solicitação à reitoria
Em
da descentralização do crédito e liberação de andamento
limite para utilização dos recursos (Processo
SEI: 23279.003198/2020-71).
Já foi iniciado o registro dos quadros elétricos,
Em
com identificação dos disjuntores. A finalidade é andamento
também colocar, em cada ambiente, disjuntor e
quadro que possam atender à demanda
elétrica.

Relógio de ponto eletrônico com Faz-se necessário verificar o custo-benefício
Em
ausência de manutenção.
dos equipamentos e o princípio da andamento
economicidade, uma vez que nota-se
discrepância, quando observado o custo de um
relógio de ponto novo com características
melhores que as do que estão instalados, e que
custam menos que o valor que pagamos
anualmente
pela
manutenção
dos
equipamentos existentes. Este contrato atende
a todo o IFBA e foi elaborado pela reitoria.
Encontra-se em revisão.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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4. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECÍFICAS DA GESTÃO:
CONFORMIDADE E EFICIÊNCIA DE GESTÃO
4.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
A execução dos créditos orçamentários do campus Salvador é realizada
conforme determina os Títulos VI, VIII e IX da Lei 4.320/64, que estabelece as
normas gerais do direito financeiro. Toda a sua execução orçamentária, financeira
e contábil é realizada através do sistema SIAFI – Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal. O SIAFI é um dos sistemas
estruturantes utilizados pelo governo para condensar e divulgar informações de
interesse público. Já o artigo 75 determina como se dará o acompanhamento desta
execução, conforme segue:
Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a
realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e
obrigações;
II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por
bens e valores públicos;
III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos
monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.

4.2 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO
Em relação ao desempenho orçamentário do campus de Salvador, a seguir,
apresenta-se a execução física e financeira das ações 20RL, 2994 e 4592, da LOA,
conforme Tabelas 5, 6 e 7.
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Tabela 5: Execução Física e Financeira das Ações da LOA – Ação 20RL.
Identificação da Ação
Código:

10.26427.12.363.5012.20RL

Título:

Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e
Tecnológica.

Descrição:

Tipo:

Atividade

Gestão administrativa, financeira e técnica, e desenvolvimento de ações
visando ao funcionamento dos cursos dos Institutos Federais de Educação
Profissional e Tecnológica, Centros Federais de Educação Profissional e
Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais; manutenção de
serviços terceirizados; pagamento de serviços públicos; manutenção de
infraestrutura física por meio de reforma, adaptação, aquisição ou
reposição de materiais, observados os limites da legislação vigente;
aquisição e ou reposição de acervo bibliográfico e veículos; capacitação
de servidores em temas e ferramentas de uso geral; prestação de serviços
à comunidade; promoção de subsídios para estudos, análises,
diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem como demais
atividades necessárias à gestão e administração da unidade.

Programa:

Educação Profissional e Tecnológica

Unidade
Orçamentária:

26427 – Instituto Federal da Bahia

Unidade
Administrativa:

158411 – Campus Salvador

Código:

5012

Tipo:
Temático

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Restos a Pagar
Pagos no Exercício

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processa
dos

Não
Processa
dos

15.601.397,30

14.391.894,54

8.354.880,53

3.991.419,
24

3.500.049,
37

0,00

1.626.82
5,63

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do SIAFI (2020).
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Tabela 6: Execução Física e Financeira das Ações da LOA – Ação 2994.
Identificação da Ação
Código:

10.26427.12.363.5012.2994

Tipo:

Atividade:

Título:

Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de
Educação Profissional e Tecnológica

Descrição:

Fornecimento de alimentação, atendimento médicoodontológico, alojamento e transporte, dentre outras
iniciativas típicas de assistência estudantil, cuja
concessão seja pertinente sob o aspecto legal e
contribua para o acesso, permanência e bom
desempenho dos estudantes, incluindo pessoas com
deficiência, dos Institutos Federais de Educação
Profissional e Tecnológica, Centros Federais de
Educação Profissional, Colégio Pedro II e Escolas
Técnicas Vinculadas às Universidades Federais.

Programa:

Educação Profissional e Tecnológica

Unidade
Orçamentária:

26427 – Instituto Federal da Bahia

Unidade
Administrativa:

158411 – Campus Salvador

Código:

5012

Tipo:
Temático

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Restos a Pagar
Pagos no Exercício

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processado
s

Não
Processad
os

5.220.185,85

5.041.166,77

2.325.488,31

1.136.210,00

809.210,00

297.609,80

3.346.418,
96

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do SIAFI (2020).
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Tabela 7: Execução Física e Financeira das Ações da LOA – Ação 4572.
Identificação da Ação
Código:

10.26427.12.363.0032.4572

Tipo:

Atividade:

Título:

Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de
Qualificação e Requalificação

Descrição:

Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de
servidores, tais como custeio de eventos, pagamento de passagens
e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa
de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas
relacionadas à capacitação de pessoal. Promover a qualificação e
a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos
processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços
prestados à sociedade e do crescimento profissional.

Programa:

Programa de Gestão e Manutenção do
Poder Executivo

Unidade
Orçamentária:

26427 – Instituto Federal da Bahia

Unidade
Administrativa:

158411 – Campus Salvador

Código:

0032

Tipo: Gestão

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Restos a Pagar
Pagos no Exercício

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não
Process
ados

51.470,00

49.755,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do SIAFI (2020).

No que se refere às despesas empenhadas por ação orçamentária,
apresenta-se a execução orçamentária por ação e grupo de despesa, bem como a
execução das despesas por grupo e elemento de despesas, conforme Tabela 8 e
9, respectivamente, a seguir.
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Tabela 8: Execução Orçamentária por Ação e Grupo de Natureza da Despesa.
Programa

Ação Código/Título

GND

Provisão
Ajustada

Provisão
Recebida

Despesa
Empenhada

Despesa
Liquidada

Despesa
Paga

3-ODC

14.191.894,54

8.345.935,34

8.345.935,34

3.991.419,24

3.500.049,37

4-INV

200.000,00

8.945,49

8.945,49

0,00

0,00

5012 - Funcionamento
de Instituições Federais
de Educação
Profissional e
Tecnológica.

20RL - Funcionamento de Instituições
Federais de Educação Profissional e
Tecnológica.
2994 - Assistência aos Estudantes das
Instituições Federais de Educação
Profissional e Tecnológica.

3-ODC

5.041.166,77

2.985.448,31

2.325.488,31

1.136.210,00

809.210,00

0032 - Programa de
Gestão e Manutenção
do Poder Executivo

4572 - Capacitação de Servidores
Publicos Federais em Processo de
Qualificação e Requalificação.

3-ODC

49.755,83

0,00

0,00

0,00

0,00

5011 - Programa
Educação Básica de
Qualidade

00PI - Apoio à Alimentação Escolar
na Educação Básica – PNAE

3-ODC

276.332,00

276.332,00

0,00

0,00

0,00

5013 - Educação
Superior - TED 9256
SPO/MEC

Ação 21C0 - Enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional Decorrente do
Coronavírus

3-ODC

43.850,00

43.850,00

0,00

0,00

0,00

4-INV

1.960,00

1.960,00

0,00

0,00

0,00

19.804.959,14

11.662.511,14

10.680.369,14

5.127.629,24

4.309.259,37

TOTAL
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do SIAFI (2020).
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Tabela 9: LOA 2020 – Execução das Despesas por grupo e elemento de despesas.
Despesas Correntes
Despesa
Empenhada

Despesa
Liquidada

Despesa Paga

Junho/2020

Junho/2020

Junho/2020

Locação de Mão de Obra

4.321.969,86

2.375.057,49

2.013.413,96

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

3.679.967,75

1.489.747,50

1.360.021,16

Obrigações Tributárias

6.279,13

1.825,55

1.825,55

Diárias

13.000,00

5.232,00

5.232,00

Passagens

2.100,00

2.100,00

2.100,00

Material de Consumo

22.280,20

970,50

970,50

Serviços de Terceiros Pessoa Física – Estagiários

300.000,00

116.147,80

116.147,80

Material para Distribuição Gratuita – fornecimento de Refeições PAAE

250.000,00

231.810,00

231.810,00

2.075.488,31

904.400,00

577.400,00

338,40

338,40

338,40

Junho/2020

Junho/2020

Junho/2020

8.945,49

0,00

0,00

Grupo de Despesas
3- Outras Despesas Correntes (ODC)

Auxílio Financeiro ao Estudante
Despesa de Exercício Anterior
4- Investimento (INV)
Equipamento e Material Permanente

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do SIAFI (2020)
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No que se refere às despesas inscritas em Restos a Pagar, estão definidas
na Parte I – Procedimentos Orçamentários do Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público (MCASP, 2018, p. 121)19, que as definem como: todas as
despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não
pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente.
Distingue-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já
liquidadas); e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação).
Considerando que o exercício em andamento é o de 2020, os restos a pagar
inscritos em exercícios anteriores podem ser acessados no Portal da
Transparência
do
Campus,
através
do
link:
https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campussalvador).
Para garantir informações de qualidade, com consistência e transparência
nos lançamentos contábeis, o TN (2018), através do MCASP, determina na Parte
IV – Plano de contas aplicado ao setor Público, as seguintes regras e integridade
para os lançamentos:
Lançamentos contábeis devem obedecer ao método das partidas
dobradas e acontecer dentro do mesmo grupo de informação. Os
grupos de informação são: Orçamentária, Patrimonial e de Controle. A
Informação Patrimonial está distribuída nas classes : Ativo - 1, Passivo 2 , Despesa - 3 , Receita - 4; a Informação Orçamentária está distribuída
nas classes: Controles da aprovação do orçamento - 5 e Controles da
Execução do orçamento - 6; e Informação de Controle distribui-se nas
classes: Controles devedores - 7 e Controles credores - 8. Os
lançamentos podem ser horizontais ou verticais. Horizontal – dentro do
mesmo grupo de informação. Vertical – lançamento entre grupos de
informação diferentes.
Pagamentos e Recebimentos devem observar o tipo de atributo
Financeiro (F) ou Patrimonial (P). O atributo P precisa de autorização
legislativa para liquidação ou realização (TN, 2018, p.397).
Equações contábeis – foram desenvolvidas para validar as informações
advindas do lançamento contábil (TN, 2018, p. 399).
Consistência das Informações – acompanhamento, análise e
consistência dos registros e saldos das contas contábeis, bem como os
reflexos causados nos respectivos demonstrativos. Com este objetivo,
devemos observar: saldos invertidos, irrisórios, uso de contas genéricas
e contas sem relação com a atividade do órgão (TN, 2018, p. 401).

Já em relação à evolução das despesas empenhadas e evolução das
despesas pagas, no mês de janeiro, a divergência entre a despesa paga e a
despesa empenhada deve-se aos pagamentos das despesas inscritas em restos
a pagar no referido mês. Essa evolução pode ser observada a partir da Tabela
10, a seguir.

Tesouro Nacional (TN). Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 2018.
Disponível
em:
<https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:31484>. Acesso em:
24 ago. 2020.
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Tabela 10: A evolução das despesas empenhadas e evolução das despesas pagas.
Mês/Ano

Despesa Empenhada

Despesa Paga

50.000,00

689.065,77

Fevereiro/2020

1.420.573,49

523.327,04

Março/2020

3.312.415,71

2.724.728,95

Abril/2020

5.543.239,99

2.555.197,54

Maio/2020

1.005.194,46

1.655.159,92

Junho/2020

(651.054,51)

1.158.074,88

Janeiro/2020

Fonte: Elaborada pelos autores a partir do SIAFI (2020).

No que se refere às despesas empenhadas e pagas, a seguir, a Tabela 11
apresenta tais despesas de acordo com a modalidade de contratação.
Tabela 11: Despesas empenhadas e Despesas Pagas por modalidade de contratação.
Modalidade de
Contratação

Despesa
Empenhada

(%)

Despesa Paga

(%)

3.416.174,91

31,99

2.399.015,14

25,78

Convite

0,00

0,00

0,00

0,00

Tomada de Preço

0,00

0,00

0,00

0,00

Concorrência

0,00

0,00

0,00

0,00

3.416.068,31

31,99

2.399.015,14

25,78

0,00

0,00

0,00

0,00

Contratação Direta

7.264.194,23

68,01

6.906.538,96

74,22

Dispensa

4.867.590,75

45,58

2.775.655,30

29,83

7.604,24

0,06

174.005,56

1,87

2.389.105,84

22,37

3.956.878,10

42,52

Regime de Execução
Especial

0,00

0,00

0,00

0,00

Suprimento de Fundos

0,00

0,00

0,00

0,00

10.680.369,14

100,00

9.305.554,10

100,00

Modalidade de Licitação

Pregão
Concurso

Inexigibilidade
Não se Aplica: auxílios,
bolsas, encargos e
diárias

TOTAL DAS DESPESAS
(1+2+3)

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do SIAFI (2020).
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4.2.1 Gestão de Custos
A determinação para apuração dos custos está prevista no artigo 85 do
Título IX - da Contabilidade, da Lei 4.320/196420, abaixo transcrito.
Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a
permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o
conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos
dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise
e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.

Contudo, a criação do sistema de custos do governo federal só aconteceu
em 2011 com a edição de Normas Técnicas, conforme é citado abaixo. Isso
porque em 2011, ano marcante para o sistema de custos, o Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) publicou a NBCT 16.1121 (em processo de revisão) que traz
regras básicas para mensuração e evidenciação dos custos no setor público
(CFC, 2012). Ademais, destaca-se que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
editou as Portarias 157 e 716, ambas de 2011, que dispõem sobre a criação e as
competências do Sistema de Custos do Governo Federal (ME, 2011)22.
No que se refere à Portaria STN 157/2011, a mesma instituiu que
[...] o Sistema de Custos no âmbito do Governo Federal (Sistema
estruturante composto pelos órgãos setoriais e Central - STN) possui o
objetivo de proporcionar conteúdo informacional para subsidiar as
decisões governamentais de alocação mais eficiente de recursos e gerar
as condições para a melhoria da qualidade do gasto público, buscando
evidenciar os custos dos programas e das unidades da administração
pública federal (ME, 2011a, p.1).

Já com relação a Portaria STN 716/201123,
[...] estabeleceu o Sistema de Informações de Custos - SIC como o
sistema informacional de custos do Governo Federal, que tem por
objetivo o acompanhamento, a avaliação e a gestão dos custos dos
programas e das unidades da Administração Pública Federal e o apoio
aos gestores no processo decisório (ME, 2011b, p.1).
BRASIL. Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm>. Acesso em:
24 ago. 2020.
21 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). Normas brasileiras de contabilidade:
contabilidade aplicada ao setor público: NBCs T 16.1 a 16.11. Disponível em:
<https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Publicacao_Setor_Publico.pdf>. Acesso em: 24
ago. 2020.
22 MINISTÉRIO DA FAZENDA (ME). Portaria n. 157, de 9 de março de 2011. Dispõe sobre a
criação do Sistema de Custos do Governo Federal. 2011a. Disponível em:
<https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:8115>.
Acesso em: 24 ago. 2020.
23 MINISTÉRIO DA FAZENDA (ME). Portaria n. 716, de 24 de outubro de 2011. Dispõe sobre as
competências dos Órgãos Central e Setoriais do Sistema de Custos do Governo Federal.. 2011b.
Disponível
em:
<https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:8116>.
Acesso em: 24 ago. 2020.
20
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No âmbito do Campus de Salvador, ainda não há uma ferramenta que nos
permita a evidenciaçao dos custos. Além disso, o sistema de custos criado pelo
Tesouro Nacional ainda não atinge todas as unidades e/ou contribui para que
informações tempestivas quanto à apuração dos custos dessa unidade seja
apurado. Algumas despesas são segregadas por PI - Plano Interno, o que ainda
nao se mostrou eficiente para demonstrar os custos por departamentalização.
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5. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
O Campus de Salvador dispõe de uma Comissão Interna de
Sustentabilidade Ambiental - CISA, que se constitui como um órgão de
assessoramento da Diretoria Geral do Campus. Conforme art. 31 do Regimento
Interno, a CISA tem por objetivo:
I. Fomentar, planejar, articular, fiscalizar, executar e avaliar as ações de
sustentabilidade no âmbito do Campus;
II. Promover semestralmente campanha educativa para sensibilizar os
novos estudantes sobre a importância da cultura da sustentabilidade;
III. Estabelecer intercâmbio com os demais campi do IFBA e com outras
instituições e empresas para potencializar as ações de sustentabilidade;
IV. Participar ativamente da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,
promovendo exposições, cursos, minicursos, seminários e mesas
redondas relacionadas com o tema da sustentabilidade;
V. Apresentar relatório anual das ações desenvolvidas; e
VI. Realizar outras atividades correlatas e afins.

Os editais elaborados pelo IFBA/Campus de Salvador para aquisições de
bens ou contratações de serviços apresentam os critérios de sustentabilidade
ambiental em concordância com os artigos 5º e 6º da Instrução Normativa n.
01/2010 da SLTI/MPOG, visando a efetiva aplicação das ações ambientais e
socioambientais.
O Instituto, em casos específicos e justificáveis, exige dos licitantes a
“Declaração de Sustentabilidade” e o “Certificado de Destinação Final” para a
contratação do serviço de Descarte de Resíduos Químicos, a exemplo do edital
anexo ao processo: 23279.012598/2018-52.
Em geral, exige-se a “a declaração de não empregar mão-de-obra menor
de 18 (dezoito) anos”, nos termos do Inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal,
com redação determinada pela Lei n. 9.854/99. Desde 2018, a instituição realiza
Chamadas Públicas para aquisição de gêneros alimentícios oriundos da
agricultura familiar e seus semelhantes (mínimo de 30%), em obediência a Lei n.
11.947/2009 (Chamada Pública n. 001/2018 – Processo: 23279.008664/2018-90;
Chamada Pública n. 002/2019 – Processo: 23279.016929/2019-12).
Em atendimento ao artigo 5º e seus incisos da Instrução Normativa n.
01/2010 da SLTI/MPOG, o IFBA/Campus Salvador, quando da aquisição de bens,
poderá exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:
i.
que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO, por meio da aquisição de produtos sustentáveis ou
de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
ii.
que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de forma
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
iii.
que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração
acima da recomendada diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercúrio (Hg),chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteresdifenilpolibromados (PBDEs).
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No que se refere às aquisições de materiais de consumo e bens
patrimoniais com características sustentáveis, destaca-se os seguintes materiais
adquiridos e utilizados no Campus:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Pincel para quadro branco recarregável;
Apagador para quadro branco com refill;
Pilha recarregável;
Papel reciclável A4;
Impressora com modo de impressão frente-verso.

Já no tocante às ações de gestão de energia, destaca-se a campanha de
redução de consumo no campus de Salvador, com a implementação de um Plano
de Gestão da Energia Elétrica. No que se refere à gestão da água, destaca-se a
realização de acompanhamento do consumo de água para balizar ações futuras
de redução de consumo; captação de água da chuva para uso secundário;
reaproveitamento da água residuária de aparelhos de ar-condicionado e
destiladores no laboratório de química; além de inspeção contínua de vazamentos
na rede hidráulica, incluindo-se bebedouros.
A Comissão Interna de Sustentabilidade Ambiental – CISA apresentou um
planejamento visando economia de energia elétrica que necessita ser retomado e
realinhado às condições atuais do campus. Nesse mesmo sentido, a Direção
Geral manteve contato com a AVSI Brasil, uma organização brasileira de
educação, sem fins lucrativos, sobre o uso eficiente e seguro da energia elétrica,
além de troca de equipamentos ineficientes por eficientes para comunidades e
instituições. A AVSI Brasil realizou um levantamento da necessidade de
iluminação em todos os ambientes do IFBA/Campus Salvador, resultando na
substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de Led sem custo para a
instituição.
Ademais, há uma expectativa de recepcionar uma ampliação do parque
fotovotaico. A eestimativa de incremento para Salvador é de 388kwp, o que
equivale a uma área de 2200m2 (1400 placas). Estima-se que, com o projeto
implementado, haverá uma economia anual de, aproximadamente, R$ 275 mil
reais. O projeto foi licitado pela Reitoria, sendo que uma das unidades
selecionadas foi o campus Salvador.
No que se refere ao sistema hidráulico do Campus, a CISA propõe a
implementação de um projeto de captação de água de chuvas para serem usadas
nas descargas dos vasos sanitários, irrigação dos jardins e lavagem dos pisos.
Estima-se que, com o uso das águas pluviais, possa gerar uma economia em
torno de 30%, que em conjunto com a ação de debelar vazamentos, pode atingir
uma economia em torno de 60%.
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6. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANUAL
As demonstrações financeiras/contábeis do Campus de Salvador do
exercício de 2020 ainda encontram-se em processo de elaboração, haja vista que
o exercício social corrente finda em 31/12/2020.
As demonstrações contábeis (DCs) são a representação estruturada da
situação patrimonial, financeira e do desempenho de uma entidade. As DCs
aplicadas ao setor público devem proporcionar informação útil, material, para
subsidiar a tomada de decisão, a prestação de contas e a responsabilização
(accountability) da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados (CFC,
2016; MF; STN, 2019)242526, fornecendo informações para usuários internos e
externos, sobre:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

As fontes, as alocações e os usos de recursos financeiros;
Como a entidade financiou suas atividades e como supriu suas
necessidades de caixa;
Capacidade de a entidade financiar suas atividades e cumprir com suas
obrigações e compromissos;
Condição financeira da entidade e suas alterações, bem como se a sua
capacidade de atender aos objetivos a que se propõe apresentou melhoras
ou piora quando comparado com o exercício anterior; e
Desempenho da entidade em termos dos custos dos serviços, eficiência e
cumprimento dos seus objetivos.

6.1 DECLARAÇÃO DO CONTADOR
A Declaração do contador está prevista na Macrofunção 02.03.15 - Da
conformidade contábil do Manual SIAFI e tem a função de evidenciar se as
demonstrações contábeis encerradas no exercício estão, em aspectos relevantes,
de acordo com a Lei 4.320/64, com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público e com o Manual SIAFI (TN, 2018). Já a Macrofunção 02.03.18 - Do
Encerramento do Exercício
no item 8 - Procedimentos posteriores ao
encerramento do exercício, determina que a declaração será anual,
demonstrando a posição da unidade conforme item 8.1.1.1, abaixo trasncrito:

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). Norma Brasileira de Contabilidade,
NBC
TSP
Estrutura
Conceitual.
2016.
Disponível
em:
<http://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/NBCTSPEC.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2020.
25 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). Norma Brasileira de Contabilidade,
NBC TSP 11. 2018. Disponível em: <http://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/NBCTSP11.pdf>.
Acesso em 23 abr. 2020.
26 MINISTÉRIO DA FAZENDA (MF). SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN). Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 8 ed. 2019. Disponível em:
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed
+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_2vs/4b3db821-e4f9-43f8-8064-04f5d778c9f6>.
Acesso em: 23 abr. 2020.
24
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8.1.1.1 O contador responsável por cada uma dessas unidades deverá
emitir a Declaração Anual do Contador, com base na conformidade
contábil do mês de dezembro das demonstrações contábeis, tendo como
finalidade atestar se as demonstrações contábeis encerradas no
exercício estão, em aspectos relevantes, de acordo com a Lei 4.320, de
1964, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Manual
SIAFI. A declaração anual poderá ser:
a) Declaração sem Restrição;
b) Declaração com Restrição;
c) Declaração Adversa.

6.2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)
O Balanço Orçamentário tem por finalidade evidenciar as receitas
detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a
previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que
corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Ademais, visa também
evidenciar as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa,
discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as
despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da
dotação (MF; STN, 2019)27.
Nesse sentido, o Balanço Orçamentário é composto por:
a. Quadro Principal;
b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.
Os últimos Balanços Orçamentários podem ser acessados através do link:
https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campussalvador.
6.3 BALANÇO FINANCEIRO (BF)
O Balanço Financeiro (BF) tem por objetivo evidenciar as receitas e
despesas orçamentárias, além das entradas e saídas (dispêndios)
extraorçamentários, em harmonia com os saldos de caixa do exercício anterior e
os que são transferidos para o início do exercício seguinte (MF; STN, 2019)28.
Compõem o Balanço Financeiro um quadro único que demonstra a movimentação
financeira das entidades do setor público, evidenciando:

MINISTÉRIO DA FAZENDA (MF). SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN). Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 8 ed. 2019. Disponível em:
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed
+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_2vs/4b3db821-e4f9-43f8-8064-04f5d778c9f6>.
Acesso em: 23 abr. 2020.
28 BRASIL. TESOURO NACIONAL. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 8 ed.
2019.
Disponível
em:
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed
+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_2vs/4b3db821-e4f9-43f8-8064-04f5d778c9f6>.
Acesso em: 23 abr. 2020.
27
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a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por
fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou
independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de
recursos para o RPPS; e
d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.
Os últimos Balanços Financeiros podem ser acessados através do link:
https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campussalvador.
6.4 BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial é uma DC estática, que demonstra informações de
natureza qualitativa e quantitativa, evidenciando a situação patrimonial da
entidade pública através de componentes patrimoniais (denominados de contas)
representativos do patrimônio público, além de evidenciar os atos potenciais, que
são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).
No contexto atual, em observância aos novos padrões da Contabilidade Aplicada
ao Setor Público (CASP), e de acordo com a Lei n. 4.320/1964 e Portaria STN n.
438/2012 (MF; STN, 2019)29, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por:
a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle);
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro; e
e. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC).
Os últimos Balanços Patrimoniais podem ser acessados através do link:
https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campussalvador.

6.5 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)
Conforme o MF e STN (2019)30, a Demonstração das Variações
Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio,
resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado
patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP
BRASIL. TESOURO NACIONAL. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 8 ed.
2019.
Disponível
em:
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed
+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_2vs/4b3db821-e4f9-43f8-8064-04f5d778c9f6>.
Acesso em: 23 abr. 2020.
30 BRASIL. TESOURO NACIONAL. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 8 ed.
2019.
Disponível
em:
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed
+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_2vs/4b3db821-e4f9-43f8-8064-04f5d778c9f6>.
Acesso em: 23 abr. 2020.
29
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pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e
diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço
Patrimonial (BP) do exercício. No setor público, o resultado patrimonial não é um
indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado
promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.
A DVP possibilita analisar de que forma as políticas implementadas modificaram
o patrimônio público, levando em consideração o objetivo de responder às
demandas da sociedade.
As últimas Demonstrações das Variações Patrimoniais podem ser
acessadas por meio do link: https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-ainformacao/transparencia-campus-salvador.
6.6 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)
Conforme MF e STN (2019), a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
corresponde aos ingressos e saídas de recursos (caixa). Tais ingressos podem
ser classificados em três dimensões, quais sejam: fluxos operacional, de
investimento e de financiamento. Através da DFC é possível identificar:
• as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
• os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações
contábeis; e
• o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.
Através da DFC, os usuários podem avaliar e analisar de que forma a
entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a
maneira como estes recursos foram utilizados.
As últimas DFCs podem ser acessadas por meio do link:
https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campussalvador.

6.7 NOTAS EXPLICATIVAS
Conforme o MF e STN (2019), as Notas Explicativas (NEs) são importantes
informações adicionais às apresentadas nos quadros das DCs e são consideradas
parte integrante das mesmas. As NEs têm por objetivo auxiliar os usuários das
informações contábeis na compreensão das DCs.
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