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MENSAGEM DO DIRETOR GERAL 
 

O pacto pela qualidade na oferta de uma educação profissional e tecnológica pública, 

gratuita, de qualidade e inclusiva, na integração entre o ensino, pesquisa e extensão, pela 

celeridade na prestação de serviços, no estabelecimento de parcerias e convênios e com o intuito 

de gerar valor para a sociedade está na essência da missão institucional do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA. 

A natureza do nosso trabalho se traduz na necessidade de executar as atividades 

atendendo a valores humanos e éticos e aos princípios da administração pública, de acordo com 

o artigo 37 da Constituição Federal de 1988: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade e eficiência, os quais devem nortear as ações necessárias para 

alcançar os objetivos institucionais. 

Assim, a partir de um conjunto de valores e dos princípios norteadores supracitados, da 

nossa visão de futuro, espera-se que os resultados alcançados atendam aos fins para os quais 

o IFBA foi criado e, consequentemente, aos interesses da sociedade. 

Desse modo, alinhado com a transparência, na prática de um orçamento participativo que 

fortalece a democracia, no trabalho colaborativo, coordenado e inovador, no zelo pela instituição, 

na união da comunidade e na valorização das relações interpessoais, premissas assumidas pela 

atual gestão do Campus de Salvador do IFBA, este relatório compreende o primeiro semestre 

de 2022 e tem por objetivo apresentar os resultados alcançados no período de janeiro a junho 

de 2022.  

Trata-se de um semestre de intensos desafios com a retoma gradual das atividades 

presenciais no campus de Salvador, considerando que conseguimos realizar um ano letivo 

completo de fevereiro a dezembro de 2021, no formato remoto/híbrido (com atividades síncronas 

e assíncronas), diante dos desafios impostos pela pandemia da COVID-19 que afetou o campus 

desde março de 2020 com a suspensão de grande parte das atividades presenciais. Em 2022.1 

realizamos um semestre de atividades de ensino híbrido com atividades presenciais e 

assíncronas e as atividades de pesquisa, extensão e administrativas de modo presencial, diante 

da legislação em vigor no período. 

Destarte, o relatório de gestão reflete um compromisso assumido pelo Campus de 

Salvador do IFBA com a accountability e com a prestação de contas integradas, necessária à 

administração pública, permitindo à comunidade interna e externa acompanhar todas as ações 

e práticas de gestão adotadas pelos gestores que estão refletidas nos resultados aqui 

apresentados. 
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Após 02 anos e meio de gestão e intensos desafios, no presente documento estão 

contempladas as informações qualitativas e quantitativas dos eixos estratégicos ensino, 

pesquisa, extensão e gestão, as quais contemplam tanto os dados financeiros quanto não 

financeiros, refletindo, portanto, o desempenho dessa unidade no primeiro semestre de 2022. 

Esse relatório de gestão é um instrumento gerencial que poderá ser utilizado para a 

tomada de decisão dos gestores do Campus de Salvador, como também pelos stakeholders 

internos e externos a esta unidade, consistindo em um documento integrado, contendo as 

informações dos eixos estratégicos já destacados anteriormente. 

Ademais, não se objetiva individualizar as ações do Campus de Salvador, que são 

integradas aos reportes anuais realizados pelo Instituto, através da Reitoria. Pretende-se gerar 

informações necessárias à avaliação e ao acompanhamento do desempenho desta unidade pela 

alta gestão do Campus, favorecendo o processo gerencial de tomada de decisão. 

 Conforme § 1º do Art. 1o. e 3o. da IN-TCU 84/2020, respectivamente, 

§ 1º Prestação de contas é o instrumento de gestão pública mediante o qual os 
administradores e, quando apropriado, os responsáveis pela governança e pelos 
atos de gestão de órgãos, entidades ou fundos dos poderes da União apresentam 
e divulgam informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados da 
gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, com vistas ao controle 
social e ao controle institucional previsto nos artigos 70, 71 e 74 da Constituição 
Federal. 
Art. 3o A prestação de contas tem como finalidade demonstrar, de forma clara e 
objetiva, a boa e regular aplicação dos recursos públicos federais para atender às 
necessidades de informação dos cidadãos e seus representantes, dos usuários de 
serviços públicos e dos provedores de recursos, e dos órgãos do Poder Legislativo 
e de controle para fins de transparência, responsabilização e tomada de decisão. 

 
O contexto gerado pela pandemia da COVID-19 (SARS-CoV-2) se perpetua desde março 

de 2020, com indicadores menos preocupantes em 2022. Porém, outros desafios se 

intensificaram ainda mais com a retomada gradual das atividades presenciais, pois conforme já 

relatado no relatório de gestão 2020, todas as atividades presenciais do Campus de Salvador 

foram suspensas desde 16/03/2020, com retomada gradual em 2021.2, modificando as formas 

de execução dos processos institucionais. Contudo, com a união, dedicação e força da equipe 

de servidores (efetivos e terceirizados) e dos estudantes desta unidade, foi possível, neste 

período, adequar o calendário acadêmico, iniciando o ano letivo 2022 em 22 de fevereiro de 2022 

e finalizando em dezembro de 2022. Porém, com a greve dos servidores no período de 16 de 

maio a 12 de julho de 2022, com adesão parcial no âmbito do campus, foi necessário reformular 

o calendário acadêmico, o qual findará na primeira quinzena de janeiro de 2023. 

Iniciamos o ano letivo de 2022 de modo híbrido com planejamento de retorno 100% 

presencial em 2022.2. De acordo com as atividades de ensino não presenciais emergenciais, 

mantivemos a semestralização da oferta de alguns componentes curriculares para o ensino 

médio integrado ao ensino técnico, como já ocorre com as modalidades integrado EJA, 
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subsequente, graduação e pós-graduação.  Dentre os muitos desafios em 2022.1 vale destacar 

a questão de cunho socioeconômico e da política da assistência estudantil, pois esse cenário 

pandêmico agravou as vulnerabilidades sociais de muitos estudantes.  

Outro fator de destaque em 2022.1 foram os cortes no orçamento, que já estava 

estagnado desde 2018, o que impediu a gestão do campus de suprir todas as demandas do 

modo planejado, afetando intervenções na infraestrutura e nos editais de pesquisa e extensão. 

Porém, mesmo diante da recessão de recursos, muitas melhorias foram implementadas em 

2022.1, as quais serão apresentadas neste documento. 

Esse cenário tem imposto à gestão metas desafiadoras para as quais um conjunto de 

estratégias foram formuladas, visando alcançá-las, tanto do ponto de vista das atividades-fim, 

quanto das atividades-meio. Sabe-se que registrar as ações e avaliá-las é um dos mecanismos 

que possibilitam um novo planejamento que contemple objetivos estratégicos, metas e 

indicadores que contribuirão na gestão organizacional. É nesse sentido que o Campus de 

Salvador apresenta o seu relatório de gestão de 2022.1, em observância aos dispositivos legais 

(TCU, 2019; Decisão Normativa (DN)-TCU 178/2019, utilizando para tanto o modelo da Estrutura 

Internacional para Relato Integrado (EIRI), desenvolvido pelo Conselho Internacional para Relato 

Integrado (International Integrated Reporting Council – IIRC).  
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1. VISÃO ORGANIZACIONAL, PLANEJAMENTO E AMBIENTE EXTERNO 

 

  
O Campus de Salvador do IFBA, no primeiro semestre de 2022, teve como desafio a 

retomada presencial das atividades de ensino, após quase dois anos de atividades remotas 

devido à pandemia provocada pela COVID-19.  

 A unidade vem passando por um processo de modernização (RETROFIT), cujo objetivo 

é melhorar as condições de infraestrutura, de segurança e oferecer maior conforto à comunidade 

do Campus.  Por se tratar de instalações antigas, as ações têm sido conformadas entre ações 

preventivas, corretivas, como também de modelagem a fim de planejar as ações futuras 

necessárias à sua adequada modernização e, ao mesmo tempo, compactação, visando melhoria 

no desempenho de funcionamento desta unidade, com implementação de iniciativas que buscam 

ofertar condições de infraestrutura física e tecnológica, tais como adequações de sala de aula, 

instalação de projetores, reformas de banheiros, melhorias de climatização de espaços como o 

salão nobre, escritórios administrativos, como também correções de patologias e anomalias nas 

instalações físicas, como o muro de arrimo, e nos equipamentos, a exemplo de subestação e 

sistema elétrico e hidráulico. 

Não obstante, apesar de todo planejamento organizacional, com o bloqueio, 

acompanhado de corte orçamentário de mais de R$ 1,2 milhões e, em paralelo, o retorno 

presencial das atividades, o que aumentam os gastos variáveis, como materiais de consumo 

didáticos, água, energia, combustível, dentre outros, ações de contenção de gastos se fizeram 

necessárias a fim de adequá-los ao orçamento de, aproximadamente, R$ 11 milhões, o que é 

basicamente igual ao valor recebido no período de 2021 quando as atividades ainda estavam 

sendo realizadas de forma remota. Destaca-se que esta unidade já teve orçamento de mais de 

R$ 19 milhões e, no período pré-pandemia, o orçamento estava na casa de R$ 14,5 milhões de 

reais. 

 Assim, diante do contexto de cortes orçamentários, do desafio de retomada da oferta das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão de modo 100% presencial e com os projetos de 

intervenções necessários ao bom desempenho e melhorias de infraestrutura necessária ao 

conforto da comunidade interna e externa, a gestão vem atuando sistematicamente com ações 

planejadas de otimização dos recursos, ações de sustentabilidade, como também na busca de 

recursos externos, por meio de TEDs - Termos de Execução Descentralizadas, a fim de viabilizar 

as intervenções necessárias e adequado suprimento de materiais e serviços para a manutenção 

e funcionamento do campus. Essa busca por recursos vem sendo realizada em conjunto com a 
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Reitoria do IFBA, o que já viabilizou a captação de R$ 1,4 milhões para intervenções no muro de 

arrimo de um total de R$ 2,4 milhões necessários. 

Desse modo, no primeiro período de 2022 foram realizadas ações de ajustes e 

acompanhamento do planejamento estratégico, tático e operacional, através de reuniões de 

acompanhamento (RACs) semanais, revisão nos planos de ação e de metas, para que os 

objetivos traçados fossem alcançados. Nesse período, foram realizados pregões importantes de 

aquisição de equipamentos laboratoriais, contratação de serviços de poda, contratação de 

serviços de manutenção de ar-condicionado, com troca de mais de 70 equipamentos antigos que 

geravam um consumo excessivo de energia, dentre outras ações de adequações e reformas. 

Assim, o supracitado período foi marcado pela continuidade das ações estratégicas já iniciadas 

no ano anterior, com o objetivo de manter a qualidade de ensino, pesquisa e extensão mesmo 

no contexto de pandemia. 

 No âmbito da gestão, esforços administrativos, orçamentários e financeiros foram 

realizados a fim de adequar os recursos orçamentários disponibilizados à necessidade 

operacional do Campus. A partir de toda a engenharia econômica e esforços de captação da 

gestão, mesmo com a redução orçamentária, a partir de economias dos períodos de janeiro a 

março/2022, quando o campus ainda estava em atividades de ensino remota, foi possível solicitar 

a troca de custeio para capital de R$ 135 mil reais, cuja finalidade é adquirir equipamentos de ar 

condicionado para a continuidade da renovação do parque tecnológico do campus, aquisições 

de bombas hidráulicas necessárias para substituir os equipamentos antigos que têm 

apresentado defeitos sistematicamente, bem como iniciar a aquisição de suportes necessários à 

instalação de projetores multimídia nas salas de aulas. 

Todas as atividades desenvolvidas no primeiro semestre estavam plenamente alinhadas 

com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e suas derivações, a exemplo do Plano de 

Meta Institucional (PMI) e do Campus, o Plano de Gestão, Plano de Gerenciamento de 

Contratação - PGC/PAC, como também por meio de articulações, cooperações, parcerias, 

capacitações, além de todas as ações em rede. 

Desse modo, por meio do presente relatório, objetiva-se reportar para a sociedade as 

principais ações, atividades e práticas de gestão adotadas pela direção geral do campus 

e suas diretorias executivas no primeiro semestre de 2022. 

Para tanto, o modelo elaborado continua seguindo o padrão de relato integrado das ações 

de ensino, pesquisa, extensão e gestão, a partir do qual busca-se divulgar os principais 

resultados alcançados, as dificuldades surgidas, bem como evidenciar os principais desafios 

enfrentados pelo Campus de Salvador no primeiro semestre de 2022, bem como as perspectivas 

para o segundo período deste ano.  
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2. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO 

 

  O primeiro semestre de 2022 foi iniciado com a reflexão sobre os resultados obtidos no 

segundo semestre de 2021, avaliação das metas alcançadas, ajustes daquelas não executadas, 

bem como a reprogramação de outras metas, as quais não tinham perspectivas de serem 

viabilizadas até o final do exercício. Ademais, deu-se continuidade aos procedimentos 

preliminares necessários para mapear e padronizar os processos do Campus de Salvador, que 

serão necessários e estratégicos para a implementação de uma governança robusta e que 

melhore a eficiência da unidade. 

As ações planejadas para o primeiro período de 2022 decorreram de um processo de 

reflexão dos resultados obtidos no semestre 2021.2, a partir dos quais foi possível alinhar as 

diferentes responsabilidades e atividades, melhorar os processos que apoiam as decisões dos 

gestores de forma eficiente, responsável, transparente e efetiva. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a governança do Campus de Salvador, portanto, 

consiste no processo pelo qual as decisões são planejadas, orientadas, acompanhadas e 

dirigidas a partir dos documentos institucionais que disciplinam e padronizam as práticas de 

gestão, conforme os princípios basilares da administração pública, dentre os quais o do 

planejamento, legalidade, impessoalidade e da publicidade.  

Assim, o alcance dos resultados projetados para o Campus de Salvador ocorre a partir de 

um planejamento estruturado nos diferentes instrumentos de gestão estratégica, tais como o PDI, 

o PGC, PMI e Planos de Ações (PAs) elaborados para nortear as ações necessárias ao 

cumprimento das metas, acompanhados pelos indicadores de gestão e do acompanhamento 

sistemático do planejamento financeiro e orçamentário.  

 Conforme já destacado no relatório anterior, a proposta de governança que se defende 

no âmbito desta unidade corrobora o Art. 4º. do Decreto 9.203/20171, o qual define as seguintes 

diretrizes da governança pública: 

Art. 4º São diretrizes da governança pública: 
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 (Grifo nosso); 
II - promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a 
integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio 
eletrônico (Grifo nosso); 
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; 

                                                
1  Brasil. Decreto n. 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm>. Acesso em: 06/09/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm
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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 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 
(Grifo nosso); 
VII - avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas 
e de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, seus custos e 
benefícios; 
VIII - manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade 
legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação 
da sociedade (Grifo nosso); 
IX - editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela 
legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e 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 (Grifo 
nosso). 

 
 Desse modo, a governança do Campus de Salvador está estruturada por procedimentos 

voltados para mitigar e/ou reduzir os riscos aos quais a unidade está exposta, como também 

aproveitar as oportunidades relacionadas. Ademais, as práticas de gestão são norteadas a partir 

de objetivos estratégicos que reforçam a forma de atuação, bem como orientam a gestão das 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão desta unidade, conforme Figura 1. 

 
Figura 1: Gestão Estratégica no Campus de Salvador 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 
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 A governança do Campus de Salvador, portanto, baseia-se no modelo advindo do 

Regimento Interno do Campus, que foi aprovado e implementado por meio da Resolução Nº 84 

do CONSUP, de 17/12/2013. Atualmente vem sendo discutido, no âmbito da instituição, o 

Congresso regimental, o qual será responsável por adequar o regimento institucional e, em 

particular, desta unidade às necessidades e realidade da organização, o que irá melhorar a 

governança e, consequentemente, o funcionamento da instituição. 

Desse modo, o modus operandi é orientado por meio de objetivos estratégicos, planejados 

conjuntamente entre as diretorias executivas e setores vinculados. Assim, alinhado com o PDI, 

as diretorias e setores vinculados desenvolvem seus planos de ações, os quais são monitorados, 

acompanhados, avaliados e revisados continuamente ao longo do período. 

 Destaca-se que desde 2021 vem sendo discutido um novo organograma para o Campus 

de Salvador, cuja proposta já foi apresentada pela comissão constituída para tal fim junto ao 

Conselho do Campus e que aguarda agora definições do Congresso regimental institucional para 

que uma nova proposta de governança seja discutida com a comunidade e uma vez aprimorada, 

implementada nesta unidade. Não obstante, a estrutura desta unidade pode ser vista conforme 

organograma disponibilizado no Portal do Campus 

(https://portal.ifba.edu.br/dgcom/salvador/institucional/organograma).  

 Cabe destacar que as dimensões executivas decisórias são direcionadas a partir de 

objetivos estratégicos e as práticas de gestão, decorrentes desses objetivos, ancoram-se nos 

princípios de transparência, accountability, compliance, dentre outros, o que faz com que 

funcionem para a geração dos valores esperados pela sociedade. Ademais, por meio da gestão 

de risco e práticas de sustentabilidade, que são acompanhados por meio de planilhas eletrônicas 

- porquanto aguarda-se a implementação de um sistema de gestão institucional, o IFBA - 

Campus de Salvador tem desenvolvido ações a fim de garantir a integridade institucional. 

 Ademais, o modelo de governança que vem sendo discutido valoriza o diálogo com a 

comunidade interna e externa, que possui papel importante para a organização e validação das 

práticas de gestão que vêm sendo adotadas ao longo desses quase 3 anos dessa gestão. 

 Segundo o Art. 5º do Decreto 9.203/2017, a governança corporativa é desenvolvida 

através de 

I - liderança, que compreende conjunto de práticas de natureza humana ou 
comportamental exercida nos principais cargos das organizações, para assegurar a 
existência das condições mínimas para o exercício da boa governança, quais sejam: 
a) integridade; 
b) competência; 
c) responsabilidade; e 
d) motivação; 
II - estratégia, que compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além 
de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas, para 

https://portal.ifba.edu.br/dgcom/salvador/institucional/organograma
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que os serviços e produtos de responsabilidade da organização alcancem o resultado 
pretendido; e 
III - controle, que compreende processos estruturados para mitigar os possíveis riscos com 
vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, 
econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, com preservação da 
legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos públicos. 

 
 Assim, por meio dos principais canais de comunicação, tais como e-mail institucional, 

webconferências, reuniões remotas e presenciais, como também através de contatos telefônicos 

e portal da transparência do Campus de Salvador (https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-

informacao/transparencia-campus-salvador), a gestão vem buscando aprimorar as interações 

com os diferentes stakeholders, inserindo as diferentes variáveis decorrentes desse diálogo na 

estratégia organizacional. 

 Nesse contexto, espera-se que o Campus de Salvador possa alcançar o posto de uma 

das principais unidades de ensino do IFBA, como também do ponto de vista do desempenho e 

indicadores de inovação figurar dentre as principais unidades de educação profissional e 

tecnológica do Nordeste nos próximos 4 anos, a partir de estratégias que combinam ciência, 

tecnologia e inovação, além da potencialização do quadro de recursos humanos disponíveis na 

instituição. 

 Desse modo, destaca-se que o cumprimento da missão institucional está devidamente 

planejado por meio do PDI, que vem sendo seguido por esta unidade, a partir do qual todos os 

instrumentos administrativos, de gestão e controle são derivados a fim de fazer cumprir os 

objetivos organizacionais.  

No que se refere aos valores gerados para a sociedade, ocorrem por meio da oferta de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão, com um quadro de servidores qualificados. Destaca-se que 

os principais objetivos estratégicos estabelecidos para o período, no PDI institucional, no primeiro 

semestre de 2022, foram os mesmos definidos em 2021 e estão descritos no Quadro 1, a seguir. 

O PDI está vigente até o final de 2023, quando um novo planejamento deve ser elaborado para 

mais quatro anos.  

 
Quadro 1: Eixos e objetivos estratégicos do PDI 

Eixo Estratégico Objetivo Estratégico 

Sustentabilidade 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. 

Internacionalização Fortalecer e expandir as ações de internacionalização. 

Estabelecer e desenvolver a política linguística para a formação continuada da comunidade em idiomas 
estrangeiros. 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador
https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador
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Eixo Estratégico Objetivo Estratégico 

Consolidar a infraestrutura organizacional necessária ao desenvolvimento das relações internacionais. 

Governança 
Institucional 

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. 

Qualidade na 
Execução 

Orçamentária 

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. 

Modernização 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 políticas de Educação a Distância – EAD e de Tecnologias Educacionais do IFBA. 

Implantar uma política de inovação pedagógica em seus aspectos metodológico, tecnológico e 
curricular. 

Permanência 
Eficiente 

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. 

Acesso 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. 

Fortalecimento da 
Relação IFBA com 

a Comunidade 

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. 

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. 

Consolidação da 
Institucionalização 

das Atividades 
Extensionistas 

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. 

Fortalecimento e 
Interiorização da 
Pós-Graduação 

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. 
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Eixo Estratégico Objetivo Estratégico 

Estabelecer um programa sistematizado para atração de parcerias e recursos externos para a Pós-
Graduação. 

Consolidação da 
Pesquisa e 
Inovação 

Tecnológica 

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. 

Desenvolvimento 
Profissional 

Promover um processo contínuo de capacitação, treinamento e qualificação profissional do servidor. 

Criar e implementar o banco de competências dos servidores. 

Saúde e Qualidade 
de Vida no Trabalho 

Proporcionar um ambiente de trabalho saudável. 

Desenvolver um Programa Permanente de Qualidade de Vida dos servidores. 

Gestão de 
Infraestrutura e 

Gerência de 
Serviços de TI 

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. 

Gestão do Sistema 
de Informação e de 

Dados 

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. 

Imagem 
Institucional 

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. 

Comunicação e 
Relacionamento 

Interno 

Criar padronização de procedimentos, instrumentos e rotinas de comunicação adequados à realidade 
de multicampia. 

Publicizar as ações institucionais de cada unidade/campus 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). 
 

 Conforme Quadro 1, os objetivos estratégicos supracitados estão diretamente vinculados 

à missão institucional do IFBA e, consequentemente, do Campus de Salvador, que consiste na 

unidade de prestação de contas.  

Para o cumprimento dos objetivos institucionais, o Campus de Salvador, dotado de 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, planeja 

anualmente e avalia mensalmente os recursos necessários, através de reuniões de 

acompanhamentos (RAC), relatórios simplificados, dentre outros mecanismos.  

No que se refere aos aspectos financeiro-orçamentário, a execução dos créditos 

orçamentários do campus de 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 
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Administração Financeira do Governo Federal. O SIAFI é um dos sistemas estruturantes 

utilizados pelo governo para condensar e divulgar informações de interesse público.  

 Dentre os principais mecanismos e atividades implementadas pela gestão executiva do 

Campus de Salvador, a fim de assegurar a legalidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia 

e a legitimidade dos atos, processos e procedimentos desta unidade, estão: 

● Fortalecimento do planejamento estratégico, tático e operacional da unidade; 

● Fortalecimento de competências e habilidades dos servidores voltados para a consolidação 

de perfis de lideranças que conduzam os recursos humanos, financeiros, físicos e 

tecnológicos para o alcance dos objetivos organizacionais, por meio de processos de 

capacitações, participações de eventos e formações internas; 

● Incentivo a treinamentos, qualificações e cursos de atualizações para os servidores; 

● Desenvolvimento e revisão contínua dos instrumentos de planejamento e plano de ação; 

● Reuniões contínuas de acompanhamento e avaliação; 

● Fortalecimento das práticas de accountability e transparência, por meio da consolidação do 

Portal da Transparência do Campus de Salvador (https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-

a-informacao/transparencia-campus-salvador); 

● Avaliação e diálogo contínuo com a comunidade interna e externa, a fim de monitorar as 

ações institucionais, melhorá-las e aperfeiçoá-las em torno da missão institucional e dos 

valores que se espera entregar para a sociedade; 

● Padronização de processos e procedimentos a fim de melhorar o tratamento das demandas 

e disponibilizar soluções eficientes às atividades da unidade; 

● Desenvolvimento de iniciativas de inovação, por meio de projetos de ensino, pesquisa e 

extensão que favoreçam a potencialização educacional e tecnológica do Campus; 

● Indução de colaboração intersetorial e interinstitucional; 

● Discussão visando ao desenvolvimento de instrumentos de controle interno em linha com o 

Plano de Integridade Institucional aprovado pela administração central, por meio da Portaria 

3.387, de 09 de outubro de 2020; 

● Relatório de gestão semestral visando não somente a prestação de contas, como também a 

geração de informações gerenciais para a tomada de decisão; 

● Utilização do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) para a gestão de 

atividades de ensino, pesquisa, extensão; 

● Utilização do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) para a tramitação de processos 

administrativos na instituição; 

● Planilhas eletrônicas para monitoramento dos riscos organizacionais; 

● Outros controles e sistemas auxiliares. 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador
https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador
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Destaca-se que a participação cidadã no processo decisório do Campus de Salvador se 

dá tanto por meio do Conselho do Campus, Colegiados, Comissões, bem como por meio da 

Ouvidoria, canais de comunicação, dentre outros meios utilizados pela gestão ao longo do 

desenvolvimento das atividades. 

  Por fim, a cadeia de valor, no âmbito do Campus de Salvador, segue a estrutura prevista 

no regimento Interno do Campus, conforme Resolução nº 84 do CONSUP, de 17/12/2013, e 

pode ser vista conforme Quadro 2, a seguir. 
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Quadro 2: Cadeia de Valor do Campus de Salvador 

Dimensão 
Cadeia de Valor – 

Atividade-fim/meio 
Setores que Atuam na Cadeia 

de Valor 
Valor Gerado 

Diretoria Geral 

Gabinete 

Cerimonial Organização e execução de eventos para a comunidade interna e externa. 

Auditoria do Campus 
Garantir a divulgação de registros fidedignos e documentos confiáveis do Campus de Salvador 
à comunidade. 

Ouvidoria do Campus Canal de diálogo entre a comunidade (interna e externa) e a gestão 

Comissão Setorial de Avaliação 
(CSA) 

Autoavaliação da unidade Campus de Salvador. 

Comissão Interna de 
Sustentabilidade (CISA) 

Ações de sustentabilidade no Campus de Salvador. 

Pesquisador Institucional Dados, indicadores e informações acadêmicas e administrativas do Campus de Salvador. 

Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) 

Medidas de prevenção de acidentes no Campus de Salvador. 

Diretoria de Ensino 
– DE 

DAES 

Formação de profissionais de ensino superior, pautados em competências e habilidades 
diferenciadas e competitivas para o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, 
bem como com expertises para atender as demandas da sociedade nos diferentes setores do 
mundo do trabalho. 

DAEP 
Formação de cidadãos/ãs críticos/as, formandos/as com capacidade técnica habilitando-os/as 
para continuidade dos estudos no ensino superior, bem como capacitando-os/as para inserção 
no mundo do trabalho. 

DAEADFIC 
 

Capacitação do corpo docente e técnicos administrativos envolvidos, para a prática da EaD e 
uso de ferramentas digitais na educação, bem como a Oferta e acompanhamento de cursos 
de qualificação profissional (FIC), médio técnico, superiores na modalidade a Distância.  

DAPAE 
Acompanhamento do processo ensino-aprendizagem, de forma interdisciplinar, visando a 
melhoria das condições cognitivas, socioeconômicas, psicossociais e nutricionais do 
estudante, a inclusão e a formação plena, possibilitando sua permanência qualificada e êxito 
no seu percurso acadêmico.  

DARA Dados dos registros acadêmicos em todas as modalidades de ensino do Campus de Salvador. 

SAAE 
Orientações para os alunos no que tange aos aspectos disciplinares, de segurança, saúde e 
lazer no ambiente escolar. 
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Dimensão 
Cadeia de Valor – 

Atividade-fim/meio 
Setores que Atuam na Cadeia 

de Valor 
Valor Gerado 

Departamentos Acadêmicos 
Ações didático-científicas e oferta de pessoal, organizados por área de conhecimento, visando, 
dentre outras, a execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Biblioteca 
Apoio, por meio de pessoal especializado e acervo diversificado, do projeto pedagógico 
institucional e à comunidade interna e externa por meio de textos escritos e digitais. 

Centro de Idiomas Cursos de Extensão de Idiomas 

Diretoria de 
Extensão e 
Relações 

Comunitárias – 
DIREC 

Coordenação de Estágios e 
Egressos 

Ações de integração escola-empresa-comunidade, nas áreas de acompanhamento de 
egressos, empreendedorismo, estágios e visitas técnicas; Divulgação aos estudantes das 
oportunidades de estágio dos cursos oferecidos pela instituição. 

Coordenação de Atividades de 
Extensão 

Atividades extensionistas; Prospecção de financiamento para execução das atividades de 
extensão; e indução de projetos para participação em editais de órgãos de promoção de ações 
de extensão; Produção tecnológica. 

Coordenação de Projetos e 
Convênios 

Prospecção e coordenação de projetos de interesse institucional; assegurar a eficiência para 
a gestão dos projetos cooperados; integridade dos convênios desenvolvidos no Campus. 

Coordenação de Relações 
Institucionais 

Política de relações externas da Instituição; parceira com outras Instituições; eventos, cursos, 
acordos e cooperação entre o IFBA e outras Instituições; mobilidade acadêmica. 

Diretoria de 
Pesquisa, Pós-
Graduação e 

Inovação - DPGI 

Seção de Pós-Graduação e 
Qualificação 

Cursos de Pós-Graduação; Eventos científicos e tecnológicos; Produção científica; Qualificação 
dos servidores do campus em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. 

Seção de Inovação Produção de inovações tecnológicas. 

Seção de Bolsas de Iniciação 
Científica 

Bolsas de Iniciação Científica; Seminários anuais. 

Coordenações dos Cursos de 
Pós-Graduação; 

Assegurar ações pedagógicas para a oferta de cursos de pós-graduação de qualidade e 
iniciativas para combater a evasão dos Curso de Pós-Graduação. 

Colégio de Grupos de Pesquisa 
Produção científica e tecnológica; Projetos de pesquisas; Estabelecimento de parcerias para 
projetos de pesquisa. 

Diretoria de 
Administração e 
Planejamento – 

DAP 

Diretoria Adjunta de 
Contabilidade, Orçamento e 

Finanças (DACOF) 

Geração de Informações Orçamentária, Contábil e Financeira, tempestivas e necessárias ao 
cumprimento dos resultados eficientes e eficazes da Instituição. Equilíbrio Fiscal e 
Transparência Pública 

Diretoria Adjunta de 
Administração (DAA) 

Gestão e conservação da unidade, bem como, dos processos administrativos de aquisições; 
armazenamento de materiais e controle de bens patrimoniais; contratação de serviços; 
fornecimento de serviços gráficos; manutenção e segurança do campus; e avaliação e 
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Dimensão 
Cadeia de Valor – 

Atividade-fim/meio 
Setores que Atuam na Cadeia 

de Valor 
Valor Gerado 

modelagem para adequação constante aos princípios e novos ditames do serviço público com 
foco na inovação e sustentabilidade.  

Diretoria Adjunta de 
Engenharia e Manutenção 

(DAEM) 

Manutenção, obras civis, serviços elétricos, hidráulicos, serralheria, carpintaria, telefonia e de 
infraestrutura, manutenção e conservação dos bens móveis e imóveis do Campus. Integridade 
física da unidade, bem como, adequado funcionamento das instalações físicas, hidráulicas e 
elétricas do Campus. 

Serviço Médico-Odontológico 
(SMO) 

Atendimentos ambulatoriais remotos e presenciais, prestados por equipe multiprofissional 
(enfermagem, fisioterapêutico, médico, odontológico e psicológico) a toda comunidade IFBA - 
servidores e discentes; 
Programas educativos de saúde higiene e segurança para a comunidade do Campus - 
Participação na Semana de Qualidade de Vida e nas rodas de Conversa do DAP; 
Realização de exames admissionais de novos servidores - parceria com a Reitoria dando 
suporte também a outros Campus; 
Homologação de atestados médicos de discentes em parceria com GRA2 e GRA3; 
Perícia médica de candidato a ingresso como aluno portador de deficiência - parceria com 
Campus Euclides da Cunha. 
Parceria com o SIASS / IFBAIANO e SIASS / Ministério da Saúde para realização de perícias 
médicas dos servidores do IFBA. Cessão de parte da carga horária de três servidores médicos 
para atuação dos referidos órgãos. 

Pregoeiros 
Realização de pregões com eficiência e eficácia, visando a busca por propostas mais 
vantajosas para o Campus em suas contratações, e, consequentemente, com entrega de 
serviços de qualidade para a unidade. 

Órgãos Sistêmicos 

Divisão de Gestão de Pessoas 
(DIGP) 

Políticas e diretrizes relativas ao recrutamento e seleção; ao movimento; ao desenvolvimento; 
à capacitação; à qualificação; à avaliação de desempenho; à saúde; à segurança e à qualidade 
de vida dos servidores no âmbito do Campus. 

Gerência de Gestão de 
Tecnologia de Informação 

(GGTI) 

Ofertar Infraestrutura tecnológica, informacional e de comunicação para toda a comunidade do 
Campus 

Divisão de Comunicação 
(DICOM) 

Políticas e Instrumentos de comunicação do Campus 

Núcleo Avançado Salinas da Margarida Oferta de cursos de ensino profissionalizante e de extensão 

Clínica Escola Saúde 
Atendimento gratuito à comunidade externa e interna e de atuação interdisciplinar no âmbito 
do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Fonte: Elaboração própria a partir do TCU (2019).
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3. DAS AÇÕES DE GESTÃO DE RISCOS, CONTROLE INTERNO, 
OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS 

 
A gestão de risco é de fundamental importância para garantir a integridade institucional, o 

alinhamento entre as ações e os objetivos e, principalmente, assegurar o funcionamento eficiente 

das atividades, protegendo todos os aspectos que podem comprometer o bom andamento das 

atividades institucionais. 

Assim, compreender as variáveis do ambiente interno e externo que podem impactar o 

pleno funcionamento do Campus de Salvador é essencial para assegurar que as atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e de gestão organizacional se desenvolvam atendendo à missão 

institucional. Ademais, mapear, gerenciar e adotar medidas adequadas para a mitigação dos 

riscos permitem, a esta unidade, garantir que as suas atividades se desenvolvam atendendo aos 

interesses da sociedade e alinhadas com os seus objetivos estratégicos2. 

Segundo o inciso IV, do Art. 2º do Decreto 9.203/2017, a gestão de riscos compreende: 

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. 

 
Não obstante, tais ações integram os princípios de governança na administração pública 

federal, os quais, segundo o Art. 3º, do supracitado decreto, compreendem: 

Art. 3º São princípios da governança pública: 
I - capacidade de resposta; 
II - integridade; 
III - confiabilidade; 
IV - melhoria regulatória; 
V - prestação de contas e responsabilidade; e 
VI - transparência. 

 
Assim, apesar de esta unidade ainda não dispor de um sistema de informação de 

gerenciamento de risco, no âmbito do Campus de Salvador, o gerenciamento vem sendo 

realizado por meio de planilhas eletrônicas, que identificam os riscos nas diretorias de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Gestão, os quais são monitorados por todas as diretorias executivas.  

Desse modo, a avaliação dos riscos e as medidas adotadas para a sua mitigação ocorrem 

mensalmente, momento em que as ações são revisadas, os resultados são avaliados e novas 

medidas são planejadas e adotadas a fim de reduzir as probabilidades e impactos desses riscos 

nos objetivos e resultados esperados. É possível observar, também, os riscos específicos que 

                                                
2
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=FF8080816364D79801641D7B3C7B355A>. Acesso em: 20 jan. 
2020. 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080816364D79801641D7B3C7B355A
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afetam a capacidade de alcançar os objetivos no exercício, bem como as ações através das 

quais a Unidade de Prestação de Contas (UPC), neste caso, o Campus de Salvador busca 

mitigá-los. 

Destaca-se que, seguindo o Manual de Gestão de Risco do TCU3, os riscos podem ser 

analisados quanto ao impacto e à probabilidade de ocorrência. Nesse sentido, a análise 

compreende os seguintes: 

Avaliar o impacto do risco sobre o objetivo/resultado – o impacto mede o potencial 
comprometimento do objetivo/resultado (p.ex.: um risco com potencial para comprometer 
um objetivo na sua totalidade ou na sua quase totalidade é considerado um risco de alto 
impacto);  
Avaliar a probabilidade de ocorrência do risco (p.ex.: um evento cuja ocorrência seja quase 
certa de acontecer é um evento de alta probabilidade);  
Definir o nível de risco com base na matriz probabilidade x impacto (TCU, 2020, p. 25). 

 
 As escalas, tanto de probabilidade quanto de impacto, podem ser compreendidas, 

conforme Tabela 1, a seguir: 

 
Tabela 1: Análise dos Riscos 

Probabilidade Impacto 

Escala Descrição Escala Descrição 

1 

raro: acontece apenas em situações 
excepcionais. Não há histórico conhecido 
do evento ou não há indícios que sinalizem 
sua ocorrência. 

1 

muito baixo: compromete minimamente o atingimento do 
objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do 
objetivo/resultado. 

2 
pouco provável: o histórico conhecido 
aponta para baixa frequência de ocorrência 
no prazo associado ao objetivo. 

2 
baixo: compromete em alguma medida o alcance do 
objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do 
objetivo/resultado. 

3 

provável: repete-se com frequência 
razoável no prazo associado ao objetivo ou 
há indícios que possa ocorrer nesse 
horizonte 

3 

médio: compromete razoavelmente o alcance do 
objetivo/resultado. 

4 

muito provável: repete-se com elevada 
frequência no prazo associado ao objetivo 
ou há muitos indícios que ocorrerá nesse 
horizonte. 

4 

alto: compromete a maior parte do atingimento do 
objetivo/resultado. 

5 
praticamente certo: ocorrência quase 
garantida no prazo associado ao objetivo. 5 

muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o 
atingimento do objetivo/resultado. 

Fonte: TCU (2020, p. 25-26). 

 
 Quanto à ocorrência de riscos, que se manteve estável, quando comparada ao segundo 

período de 2021, a gestão vem buscando adotar ações sustentáveis para mitigá-los e/ou reduzir 

a exposição da unidade, através de estratégias que buscam intervir na sua causa, reduzindo 

                                                
3
  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. Manual de Gestão de Risco do TCU. 2ª. Ed. 2021. 53f. Disponível em: 

<https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F78AF2FB50178D0CFAA61204A>. Acesso em: 06 
set. 2021. 
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assim os níveis de ocorrências e potencial de impacto. Assim, a tabela 2, a seguir, apresenta os 

riscos monitorados no primeiro semestre de 2022. 

 

Tabela 2: Ocorrências de riscos quanto a probabilidade do Campus de Salvador 

 
Fonte: Elaboração própria (2022). 
 

 Em relação ao grau de impacto, observou-se uma estabilidade, conforme Tabela 3:  
 
 

Tabela 3: Grau de Impacto de riscos no Campus de Salvador 

 
Fonte: Elaboração própria (2022). 
  

Ademais, a identificação dos riscos, conforme diretorias executivas, podem ser 

observadas, conforme Quadro 3, 4, 5, 6, respectivamente, a seguir. 
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Quadro 3: Riscos identificados, avaliação e perspectivas no âmbito de Ensino 
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No que se refere à matriz de impacto e probabilidade, considerando os riscos no âmbito 

de ensino, tem-se: 

 

Figura 2: Matriz impacto x probabilidade - Diretoria de Ensino 

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

Vermelho: Riscos acima do limite de exposição: faixa vermelha 
Amarelo: Riscos com necessidade de monitoramento: faixa amarela 
Verde: Riscos que podem ser aceitos: faixa verde 

 

 

Conforme pode ser observado, os riscos no âmbito das atividades de ensino ainda 

possuem, em sua maioria, classificação como muito alta e muito provável de ocorrência. 

Em relação aos riscos identificados na Diretoria de pesquisa, a seguir, o Quadro 4 

evidencia os tipos e as ocorrências. 
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            Quadro 4: Riscos identificados, avaliação e perspectivas no âmbito de Pesquisa 
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No que se refere à matriz da Diretoria de Pesquisa, os resultados da matriz de impacto e 

probabilidade podem ser observados a partir da Figura 3, a seguir. 

 
Figura 3: Matriz impacto x probabilidade - Diretoria de pesquisa 

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

Vermelho: Riscos acima do limite de exposição: faixa vermelha 
Amarelo: Riscos com necessidade de monitoramento: faixa amarela 
Verde: Riscos que podem ser aceitos: faixa verde 

 
  

A Figura 3 evidencia que, no campo da pesquisa, a maioria dos impactos e probabilidade 

de ocorrência está nas dimensões de riscos com necessidade de monitoramento, com destaque 

para os riscos com provável probabilidade de ocorrência. 

 

 Com relação às atividades de extensão, o Quadro 5, a seguir, evidencia os riscos 

identificados.
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Quadro 5: Riscos identificados, avaliação e perspectivas no âmbito de Extensão 
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Em relação à Diretoria de extensão, conforme Figura 4, a seguir, pode-se observar uma 

ocorrência maior entre pouco provável e muito provável quanto a probabilidade, como também 

riscos alto e muito alto. 

 
Figura 4: Matriz impacto x probabilidade - Diretoria de extensão 

 
 

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

Vermelho: Riscos acima do limite de exposição: faixa vermelha 
Amarelo: Riscos com necessidade de monitoramento: faixa amarela 
Verde: Riscos que podem ser aceitos: faixa verde. 

 
 

 Com relação às atividades de gestão, os Quadro 6, 7, 8, 9, 10, a seguir, evidenciam os 

riscos identificados.
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           Quadro 6: Riscos identificados, avaliação e perspectivas no âmbito de Gestão 
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           Quadro 7: Riscos identificados, avaliação e perspectivas no âmbito de Gestão 
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            Quadro 8: Riscos identificados, avaliação e perspectivas no âmbito de Gestão 
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           Quadro 9: Riscos identificados, avaliação e perspectivas no âmbito de Gestão 
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No tocante à Administração e planejamento, observou-se a maior concentração de 

ocorrência de riscos, os quais podem ser observados na Figura 5, a seguir. 

 
         Figura 5: Matriz impacto x probabilidade - Diretoria de Administração e planejamento 

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

Conforme figura 5, observa-se que a maioria dos riscos estão concentrados em muito 

provável de ocorrer, o que requer da alta gestão estratégias de mitigação e de contenção para 

evitar a sua ocorrência. A gestão vem atuando, por meio de planejamentos sistemáticos, que 

buscam atuar na causa da geração dos riscos, de modo a mitigá-los, como também desenvolver 

estratégias para que não ocorra recorrência desses riscos. Para tanto, planos de ações vêm 

sendo elaborados e executados, como também um acompanhamento sistemático, visando 

reduzir a exposição da unidade aos respectivos riscos. 

 Quanto às oportunidades identificadas a partir dos riscos mapeados, pode-se observar, 

por meio dos Quadros 10, 11, 12 e 13, aquelas que a unidade poderá aproveitar para 

potencializar suas ações e, consequentemente, os resultados esperados.
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Quadro 10: Oportunidades e Ações de Potencialização no âmbito do Ensino 
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Quadro 11:  Oportunidades e Ações de Potencialização no âmbito da Pesquisa 
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Quadro 12: Oportunidades e Ações de Potencialização no âmbito da Extensão 
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Quadro 13:  Oportunidades e Ações de Potencialização no âmbito da Gestão 
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Quadro 14: Oportunidades e Ações de Potencialização no âmbito da Gestão 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de TCU (2020).
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Para o TCU,  
 

A oportunidade é também chamada de risco positivo, pois constitui a possibilidade de um 
evento afetar positivamente os objetivos. A boa gestão de riscos deve, também, considerar 
as oportunidades, pois o gestor precisa estar preparado para aproveitá-las (TCU, 2020, p. 
17). 

 
Sabe-se que a identificação, a análise e a 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. Não obstante, no tocante às oportunidades, o TCU (2020, p. 17) destaca 

que consiste na “[...] possibilidade de que um evento afete positivamente o alcance de objetivos”. 

Assim, 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 mais bem aproveitadas. 

  Atualmente, dentre os exemplos de controles internos que se pode 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, apesar 

de atualmente o atendimento das demandas administrativas estarem reprimidas, já que o único 

módulo administrativo em funcionamento é o de contrato, não atendendo, por exemplo, a 

engenharia e manutenção do Campus. 

Ademais, destaca-se, também, o Sistema Eletrônico de Informações – SEI, ferramenta 

utilizada para o acompanhamento e gestão de documentos e processos administrativos 

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, na pesquisa, na extensão e na gestão, a fim de assegurar a integridade institucional 

e contribuir para que os objetivos possam ser alcançados.
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4. DAS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

4.1 AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO 
 
O presente tópico tem como objetivo apresentar as ações desenvolvidas pela Direção de 

Ensino e suas Diretorias Adjuntas. 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. 

Alinhada com o PDI, a Direção de Ensino teve como premissa básica a construção do 

diálogo (escuta sensível) entre docentes, discentes e os(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, participativa e articulada com as demais 

Diretorias Adjuntas, foram realizadas reuniões conjuntas, tendo como resultados ações 

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, como 

também a participação do Diretor de Ensino em reuniões com os coordenadores(as) de curso do 

Ensino Superior. 

Após dois anos de atividades não presenciais, o primeiro semestre de 2022 foi 

caracterizado pelo retorno das atividades presenciais. Os indicadores positivos referentes à 

redução dos casos de covid em paralelo ao aumento da população vacinada possibilitaram o 

retorno presencial para o primeiro semestre de 2022.  

 
Para o primeiro semestre foram traçadas as seguintes metas: 
 

1. Elaboração dos horários do Ensino Médio Técnico e do Ensino Superior para o segundo 
semestre (2022.2). Resultado: Meta realizada;  
 

2. Desenvolvimento/participação do evento de Acolhimento e Boas-Vindas aos(às) 
servidores(as) e discentes no semestre de 2022.1. Resultado: Meta realizada; 
 

3. Participação da DAEAD em reuniões e ações no CGEAD. Resultado: Meta realizada; 
 

4. Levantamento e relatório de PPC´s de cursos superiores presenciais de todos os Institutos 
Federais que estão adotando a carga horária máxima de 40% em EAD. Resultado: Meta 
realizada; 
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5. Levantamento pela DAEAD de oferta de cursos de capacitação para formação dos 

servidores - objetivo da adaptação dos PPC´s que quiserem fazer alterações, de acordo 
com a Lei 2.117/2019 (permite o limite de até 40% da carga horária EAD em cursos 
presenciais). Resultado: Meta realizada; 
 

6. Desenvolvimento e publicação de conteúdos instrucionais e informativos no perfil do 
Instagram da DAEAD. Resultado: Meta realizada; 
 

7. Desenvolvimento e finalização do Edital para processo seletivo para Coordenação do 
Curso de Licenciatura em Matemática em EAD. Resultado: Meta realizada;  
 

8. Desenvolvimento e execução do Edital 03/2022 para contratação de monitores 
tecnológicos para atuação no campus Salvador. Resultado: Meta realizada; 
  

9. Desenvolvimento e execução do Edital 004/2022 para processo seletivo de Estágio 
remunerado (cadastro reserva) em diversas áreas para o Campus de Salvador. 
Resultado: Meta realizada;  
 

10. Desenvolvimento de material instrucional pela DAEAD - cartilha com orientações para 
reformulação dos PPC´s de acordo com a Lei 2.117/2019. Resultado: em andamento; 
 

11. Levantamento de materiais e equipamentos para construção de espaço físico (sala) para 
gravação de vídeo aula e materiais digitais pela DAEAD. Resultado: em andamento; 
  

12. Desenvolvimento da página da DAEAD no portal do Campus de Salvador/IFBA. 
Resultado: em andamento;  
 

13. Reuniões mensais da DAEAD com os Coordenadores(as) dos cursos das Licenciaturas 
de Matemática e Física na modalidade EAD. Resultado: Meta realizada;  
 

14. Cadastramento de disciplinas no moodle do Campus de Salvador, conforme solicitação 
dos(as) docentes para o semestre de 2022.1. Ação feita em conjunto com a DGTI. 
Resultado: Meta realizada;  
 

15. Realização dos Conselhos de classe Diagnósticos e Final dos cursos subsequentes. 
Coordenado e realizado pela DE, DAEP e DEPAE. Resultado: Meta realizada; 
 

16. Realização da modernização das salas de aula dos Blocos D, O e B. Ação conjunta com 
o DAP e GGTI, com a instalação de projetores multimídias e lousa de vidro. Resultado: 
Em andamento;  
 

17. Normalização do funcionamento da Biblioteca para empréstimo de livros. Resultado: 
Meta realizada; 
 

18. Normalização do funcionamento dos Infocentros da Biblioteca nos três turnos. Resultado: 
Meta realizada;  
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19. Execução do Edital 07/2022 de Monitoria do Ensino Superior e Técnico pela DAEP e 
DAES, lançado em maio de 2022. Resultado: Meta realizada; 
 

20. Colação de Grau dos concluintes do Ensino Superior em 2021.2, realizada pela DAES e 
GRA3 em 01/04/2022. Resultado: Meta realizada; 

 
21. Padronização dos processos internos da GRA3 com a assessoria da DAES. Resultado: 

Em andamento; 
 

22. Revisão de Portaria da Composição da Comissão para o planejamento e implantação da 
Curricularização da Extensão nos cursos do Ensino Superior, presidida pela DAES em 
conjunto com a DIREC e DPGI, por meio da Portaria nº 4034 de 08 de novembro de 2021. 
Resultado: Em andamento; 
 

23. Realização de reuniões periódicas para informação e formação sobre a Curricularização 
da Extensão, conforme processo SEI 23279.006510/2021-69. Resultado: Em 
andamento; 
 

24. Oficina sobre Curricularização da Extensão para os NDE dos cursos Superiores, realizada 
pelo servidor Tomé de Pádua Frutuoso, lotado no IFSC, nos dias 2 e 03/05/22, no Campus 
Salvador, promovida pela DE/DAES e DIREC: Resultado: Meta realizada; 

 
25. Reuniões mensais da DAES com os Coordenadores(as) dos cursos do Ensino Superior e 

a Gerente da GRA3. Resultado: Meta realizada;  
 

26. Resolução das inconsistências nos históricos dos discentes do Ensino Superior no SUAP 
realizado pela DAES, GRA3 e DGTI. Resultado: Meta realizada;  
 

27. Lançamento e execução do Edital para Vagas Residuais 10/2022, em julho, pela DAES, 
com matrículas realizadas por formulário eletrônico. Resultado: Em andamento;  
 

28. Revisão pela DAES e GRA3 do Guia de Matrícula 2022.2 Online, com ajustes de matrícula 
por formulário eletrônico. Resultado: Meta realizada; 
 

29. Acompanhamento da DAES à Coordenação do curso de Administração para a realização 
do ENADE dos discentes do respectivo curso. Resultado: Em andamento; 
 

30. Adesão do Campus ao SISU 2022.2 para os cursos do Ensino Superior com a participação 
da PI, DAES e GRA3; Resultado: Meta realizada; 
 

31. Participação da GRA3 no CENSUP: conferência, migração e ajuste de dados constantes 
na base de dados SUAP e do INEP. Resultado: Meta realizada; 
 

32. Reuniões da DAES com as Coordenações de Cursos Superiores de forma individual para 
orientações sobre curricularização: Resultado: Meta realizada; 
 

33. Aula inaugural do Ensino Superior com a presença dos(as) discentes do primeiro 
semestre, coordenadores e diretores, realizada em 17/08/22, no Salão Nobre, às 18h40, 
conforme processo SEI 23279.008518/2022-41: Resultado: Meta realizada; 
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34. Levantamento da capacidade instalada de salas de aula, laboratórios, auditórios e 

espaços alternativos de salas de aula e para orientação de alunos(as). Resultado: Meta 
realizada; 
 

35. Aquisição de software para elaboração de horário e alocação de salas: Resultado: Em 
andamento;  
 

36. Atualizar as informações sobre os cursos Superiores no Portal do IFBA: PPC, Portaria de 
Reconhecimento, Portaria da Coordenação etc. Resultado: Em andamento;  
 

37. Desenvolvimento e publicação de conteúdos instrucionais e informativos no perfil do 
Instagram da DAES. Resultado: Meta realizada; 
 

38.  Reuniões periódicas da DE com os chefes de Departamentos. Resultado: Meta 
realizada; 
 

39. Participação das reuniões com a DG e demais diretorias do campus de Salvador. 
Resultado: Meta realizada. 
 

  Quadro 15: Eventos realizados 
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  Fonte: Elaborado pelos autores (2022).  

 
 

No que tange ao número de estudantes matriculados no ano de 2022, observem a tabela a 
seguir:  
 
Tabela 4: Ensino da graduação - vagas, ingressantes, matrículas e concluintes 

Ensino da Graduação 

Campus 
SALVAD

OR 

Curso 2022.1 

Vaga
s 

Ingressa
nte 

Matr
ícula 

Vaga
*** 

Ingr
essa
nte 

Matrícul
a 

Concluint
e 

*Matrí
Anual 

**Índice 
de 

Evasão 
(%) 

1º 1º 2022
.1 

2º 2º 2022.2 1º 2º  

BACHARE
LADO EM 
ADMINIST

RAÇÃO 

48 46 472         

ENGENHA
RIA 

INDUSTRI
AL 

ELÉTRICA 

36 32 346    5  339   
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ENGENHA
RIA 

INDUSTRI
AL 

MECÂNIC
A 
  

36 31 308    9  290   

ENGENHA
RIA 

QUÍMICA 

36 29 298    16  281   

LICENCIA
TURA EM 

FÍSICA 

49 34 288    3  277   

LICENCIA
TURA EM 
GEOGRA

FIA 

48 41 353    18  358   

LICENCIA
TURA EM 
MATEMÁT

ICA 

47 37 259    3  303 
 

  

ANÁLISE 
E 

DESENVO
LVIMENT

O DE 
SISTEMA

S 

40 37 364    5  330   

TECNOLO
GIA EM 

EVENTOS 

50 39 146    1  109   

TECNOLO
GIA EM 

RADIOLO
GIA 

50 44 192    3  152             

LICENCIA
TURA EM 

FÍSICA 
EAD 

- - - - - - 20 - - - 

LICENCIA
TURA EM 
MATEMÁT
ICA EAD 

- - - - - - 04 - - - 

TOTAL 440  3026    87  2439   

Fonte: GRA3, SUAP, 2022. 
 *Matrícula Anual = Matrícula do 1º Semestre + Ingressante 2º Semestre. 
** Índice de Evasão = [(Matrícula Anual – concluinte do 1º semestre) - (Matrícula do 2º Semestre)] X 100 / Nº de 
Matrícula Anual 
*** Vagas SISU + Vagas Residuais
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  Tabela 5: Oferta de curso da Rede e-Tec no campus de Salvador 

Ensino EAD 

Campus 
Salvado

r 

Curso 

Primeiro semestre de 2022 

Vaga
s 

Ingressant
e Matrícula Vaga

s 
Ingressant

e 
Matrí
cula Concluinte 

*Matríc 
Anual 

**Índic
e de 

Evasão 
(%) 1º 1º 1º   2º 2º  2º  1º   2º  

Não houve oferta 
de curso da Rede 
e-Tec no campus 
de Salvador 

- 

- - 

- 

- - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - - 

Fonte: DAEAD, 2022. 
*Matrícula Anual = Matrícula do 1º Semestre + Ingressante 2º Semestre. 
** Índice de Evasão = [(Matrícula Anual – concluinte do 1º semestre) - (Matrícula do 2º Semestre)] X 100 / Nº de Matrícula Anua
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                                Tabela 6: Nível técnico – modalidade subsequente - vagas, ingressantes, matrículas e concluintes 

Campus 
Salvador 

Curso 

2022.1 

Vagas Ingressante Matrícula Vagas Ingressante 

1º 1º 1º 2º 2º 

ELETROTÉCNICA 30 19 49 30 24 

HOSPEDAGEM 40 19 29 40 32 

AUTOMAÇÃO MECÂNICA 20 11 35 25 23 

MECÂNICA 30 20 45 30 30 

ELETRÔNICA 30 16 34 30 24 

SANEAMENTO 30 18 36 30 27 

TOTAL 180 103 228 185 160 

                                Fonte:  EDITAL ProSel 2022 - CURSOS SUBSEQUENTES/SUAP (2022). 
                                *Matrícula Anual = Matrícula do 1º Semestre + Ingressante 2º Semestre. 
                                ** Índice de Evasão = [(Matrícula Anual – concluinte do 1º semestre) - (Matrícula do 2º Semestre)] X 100 / Nº de Matrícula Anual
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Tabela 7: Nível técnico – modalidade integrada vagas, ingressantes, matrículas e concluintes 

MODALIDADE INTEGRADA 

Campus Curso 2022.1 

Vagas Ingressante Matrícula Con
clui
nte 

*Índice 
de 

Evasão 

Salvador 

EDIFICAÇÕES 30 70 76 - - 

ELETROTÉCNICA 40 70 92 - - 

AUTOMAÇÃO 40 71 107 - - 

MECÂNICA 40 70 95 - - 

QUÍMICA 60 89 105 - - 

ELETRÔNICA 40 65 89 - - 

GEOLOGIA 10 25 35 - - 

REFRIGERAÇÃO 40 81 97 - - 

TOTAL 300 541 696 - - 

  Fonte:  EDITAL PROSEL 2022 - IFBA - EDITAL INTEGRADOS/SUAP, 2022. 

 
Tabela 8: Nível Técnico – Modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja) 

NÍVEL TÉCNICO - MODALIDADE SUBSEQUENTE 

 
 
 
 
 
 

Campus 
Salvador 

Curso 2022.1 

Vag
as 

Ingr
essa
nte 

Matr
ícula 

Va
ga
s 

Ingr
essa
nte 

Matr
ícula 

Conclui
nte 

*Ma
tríc 
An
ual 

**Índice 
de 

Evasão 
(%) 

1º 1º 1º  2º 2º 2º 1º  2º 

CURSO DE 
SANEAMENTO 
EXTINTO 

0 0 68 0 0   - -     

TOTAL 0 0 68 0 0   - -     

Fonte:  GRA2/SUAP, 2022. 
*Matrícula Anual = Matrícula do 1º Semestre + Ingressante 2º Semestre. 
** Índice de Evasão = [(Matrícula Anual – concluinte do 1º semestre) - (Matrícula do 2º Semestre)] X 100 / Nº de 
Matrícula Anual
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Tabela 9: PNE - Discentes com Deficiência ou Mobilidade reduzida por curso (Primeiro semestre de 2022) 

Curso 
Deficiência 

Transtorno do 
Espectro Autista 

Transtorno de 
Aprendizagem 

Mobilidade 
Reduzida 

Auditiva Visual Intelectual  Física Múltiplas 

Automação – Integrado 2 0 2 0 0 1  0 

Edificações – Integrado 0 1 1 3 1 1  0 

Eletrônica – Integrado 5 3 2 4 0 1  0 

Eletrotécnica – Integrado 0 0 1 2 0 0 2 0 

Geologia – Integrado 0 2 0 0 0 0 1 0 

Mecânica – Integrado 0 0 2 1 0 0  0 

Química – Integrado 1 0 2 7 0 4  0 

Refrigeração – Integrado 0 1 1 2 0 1  0 

Saneamento -Integrado EJA 1 0 0 0 0 0  0 

Automação - Subsequente  1 0 0 1 0 0  0 

Eletrônica – Subsequente 0 0 0 3 0 0  0 

Eletrotécnica – Subsequente 1 1 0 2 0 0  0 

Hospedagem – Subsequente 1 2 2 1 0 0  0 

Mecânica – Subsequente 3 0 0 1 0 0  0 
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Curso 
Deficiência 

Transtorno do 
Espectro Autista 

Transtorno de 
Aprendizagem 

Mobilidade 
Reduzida 

Auditiva Visual Intelectual  Física Múltiplas 

Administração – Superior 4 0 0 5 0 0 1 0 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 
Superior 

2 2 0 2 0 1  0 

Engenharia Industrial Elétrica - Superior 1 2 2 1 0 0  0 

Engenharia Industrial Mecânica - Superior 0 1 0 1 0 0  0 

Engenharia Química – Superior 0 0 0 4 0 0  0 

Eventos – Superior 0 1 1 0 0 0  0 

Licenciatura em Física – Superior 0 0 0 0 0 1  0 

Licenciatura em Geografia - Superior 1 2 0 1 0 0  0 

Licenciatura em Matemática - Superior 1 0 1 1 0 1  0 

Radiologia – Superior 0 0 0 0 0 0  0 

Total 24 18 17 42 1 10 4 0 

Fonte: CAPNE/DEPAE (2022).
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Tabela 10: Cursos de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação profissional (situação em 31/06/2022) 

Campus 
Salvador Cursos   Qtd. Vagas Qtd. Ingressos Qtd. Concluintes 

 Desenvolvimento de Jogos Digitais para Dispositivos Móveis 80 80 03 

TOTAL 
2021 

  80 80 03 

    Fonte: DAEAD (2022). 
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     O IFBA, campus Salvador, obteve aprovação no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência - PIBID, EDITAL Nº 2/2020, nas três licenciaturas, cuja duração foi de 18 

meses, sendo findado em maio de 2022. Nesse PIBID, foram contemplados 17 (dezessete) 

bolsistas, de cada licenciatura, totalizando 51 bolsistas ID, sendo 3 bolsistas assistidos com 

recursos da reitoria e 48 bolsistas pela CAPES. 

No âmbito da Diretoria de Ensino, os macroprocessos finalísticos e resultados alcançados, 

no conjunto dos setores vinculados, podem ser vistos a partir do Quadro 16, a seguir.



 

55 
 

 

Quadro 16: Macroprocessos – Diretoria de Ensino 

Macroprocessos Objetivos Estratégicos 
Principais Resultados 

Alcançados 

Impedimentos ou Causas 
para o Alcance dos 

Objetivos 
Desafios Futuros 

Instrução aos 
coordenadores de 
cursos superiores 
sobre carga horária 
EAD na reformulação 
dos PPC´s dos cursos 
superiores, de acordo 
com a lei 2117/2019.  

Instruir os servidores 
envolvidos diretamente à 
reformulação dos PPC´s 
dos cursos superiores, para 
a prática no uso do limite 
dos 40% de CH total dos 
PPC´s. 

Apresentação sobre a diferença 
entre o ensino remoto e o ensino 
a distância. Levantamento das 
práticas realizadas em outros 
IF´s sobre a Lei 2117/2019. 
Levantamento sobre cursos 
livres e/ou gratuitos ofertados 
por IF´s para capacitação dos 
docentes na prática de 
metodologias a distância e 
formação de tutores. 

Os PPC´s devem aguardar 
uma política institucional de 
EAD no IFBA. 

Reformulação dos PPC´s dos 
cursos superiores com a 
descrição dos métodos e 
professores capacitados com a 
formação de tutoria. 
Transformação de servidores 
para serem multiplicadores de 
conhecimento no uso de 
ferramentas e plataformas 
tecnológicas educacionais em 
suas respectivas áreas no 
Campus de Salvador. 

Participação, 
desenvolvimento e 
execução do Edital 
04/2022 para 
contratação de 
estagiário para 
atuação no campus 
Salvador. 

Desenvolvimento e 
acompanhamento do 
processo seletivo para 
formação de cadastro de 
reserva para estágio 
remunerado, no Campus de 
Salvador do IFBA por meio 
do Edital 04/2022.   

Seleção de estagiário(a)s para 
formação de cadastro reserva 
conforme necessidade das 
áreas demandantes do campus. 

O cumprimento dos prazos do 
cronograma foi de curto prazo, 
para um total de quase 1500 
candidatos inscritos, em função 
da proximidade do período das 
eleições. 

Fazer o planejamento do 
cronograma, e melhorar alguns 
itens do edital (avaliação de 
documentos e entrevistas) para 
facilitação da análise.  

Desenvolvimento e 
execução do Edital 
03/2022 para 
contratação de 

Desenvolvimento e 
acompanhamento do 
processo seletivo para 
monitoria tecnológica, no 

Seleção de monitores para 
atuação no campus de Salvador 
conforme necessidade das 
áreas demandantes do campus. 

Não houve impedimento e tudo 
ocorreu conforme cronograma 
de execução do Edital. 

Averiguar a necessidade de 
contratação de monitores 
tecnológicos para ações futuras 
no campus.  
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Macroprocessos Objetivos Estratégicos 
Principais Resultados 

Alcançados 

Impedimentos ou Causas 
para o Alcance dos 

Objetivos 
Desafios Futuros 

monitores tecnológicos 
para atuação no 
campus Salvador. 

Campus de Salvador do 
IFBA por meio do Edital 
03/2022.   

Atualização do Moodle 
do Campus de 
Salvador 

Promover e acompanhar a 
atualização da versão do 
Moodle do Campus  

Inscrição de forma padronizada 
de todas as disciplinas de todos 
os cursos do Campus para o 
semestre/ano letivo de 2021.  

Problemas do servidor Melhorias no Moodle com 
instalações de plugins e 
manutenção das inscrições de 
participantes 

Participação de ações 
do CGEAD. 

DAEAD participar como 
membro do Comitê de 
Gestão do EAD do IFBA 

Criação, inscrição, migração, e 
acompanhamento e das 
disciplinas dos cursos do 
Campus para o Moodle 
institucional 

Problemas com a própria 
plataforma do Moodle 
(instabilidade) 

Melhorar a estabilidade da 
plataforma e promover o 
desenvolvimento da política de 
EAD no IFBA. 

Levantamento de 
equipamentos e 
materiais para 
montagem de sala de 
gravação de vídeo aula 
para atividades a 
distância 

Planejar e executar ações 
para compra de 
equipamentos e materiais 
para montagem da sala de 
gravação de vídeo aula e 
demais materiais para 
atividades a distância  

Definição do espaço a ser feita a 
montagem do estúdio; 
levantamento dos equipamentos 
para execução proposta  

Ausência de recursos técnicos 
para execução do projeto 

Aquisição de recursos e 
entrega do espaço físico com 
os devidos equipamentos para 
elaboração de materiais 
instrucionais para a educação a 
distância. 

Elaboração dos 
Calendários 
acadêmicos de 2022  
 

Acompanhamento e 
finalização dos calendários 
acadêmicos. 
 

Aprovação dos calendários no 
Conselho do campus e no 
Consepe  

Tempo de planejamento e 
execução reduzido em 
decorrência do momento 
emergencial. 

Acompanhar as datas 
estabelecidas nos calendários 
e aprimorá-lo para 2023 
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Macroprocessos Objetivos Estratégicos 
Principais Resultados 

Alcançados 

Impedimentos ou Causas 
para o Alcance dos 

Objetivos 
Desafios Futuros 

Acolhimento Estudantil 
2022 

Tratar de questões que 
envolvem os impactos 
psicossociais, 
ressignificação da vida, não 
às fobias e todas as formas 
de preconceito, 
aprendizados e 
experiências vividas ao 
longo dessa pandemia, que 
ainda não findou. 

Participação de conferência, 
rodas de conversas, mural vivo. 
 
Realização de encontro e 
oficinas que agregam 
conhecimentos relacionados à 
educação profissional 
tecnológica e ensino superior, 
corroborando com a formação 
dada em sala de aula 
 
Estimulação ao 
desenvolvimento profissional por 
meio da troca de experiências e 
boas práticas 

Adesão de segmentos 
importantes da comunidade 
acadêmica na elaboração do 
EA 2022: docentes, discentes, 
TAEs, terceirizados(as) e 
gestão do campus. 
 
Houve um bom planejamento e 
adotamos as ferramentas 
tecnológicas. 
 
 

Articular as ferramentas 
tecnológicas e ter convidados 
presentes no modo remoto, 
com a presença física do 
evento no campus. 

Encontro Acadêmico 
2022 

Corroborar com a formação 
dos(as) estudantes, que 
extrapola as questões 
trabalhadas em sala de 
aula. 
Estimular o 
desenvolvimento 
profissional por meio da 
troca de experiências e 
boas práticas. 

Realização de mais de 20 
atividades que abordaram 
diferentes temas do 
conhecimento, ministradas por 
convidadas(os) especiais, que 
falam sobre Educação, Ciência e 
Tecnologia, mas sem perder de 
vista o contexto social, trazendo 
aspectos sobre saúde mental, 
dentre outras questões atuais 
que estão inseridas no cenário 

Adesão de segmentos 
importantes da comunidade 
acadêmica na elaboração do 
EA 2022: docentes, discentes, 
TAEs, terceirizados(as) e 
gestão do campus. 

Articular as ferramentas 
tecnológicas e ter convidados 
presentes no modo remoto, 
com a presença física do 
evento no campus. 
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Macroprocessos Objetivos Estratégicos 
Principais Resultados 

Alcançados 

Impedimentos ou Causas 
para o Alcance dos 

Objetivos 
Desafios Futuros 

educacional. 

Monitoria de Língua 
Portuguesa 

Contribuir com o 
desenvolvimento da escrita 
e da leitura de estudantes 
do 1º ano do EMI que 
tiveram defasagem ao 
longo da pandemia. 
 
Corroborar com a escrita de 
textos dissertativos 
voltados para o ENEM. 

Participação efetiva de 
estudantes do 1º ao 4º ano do 
EMI, assim como a comunidade 
externa ao IFBA. 

Disponibilidade de horários 
vagos, pelos(as) estudantes do 
IFBA, para usufruir dessa 
atividade. 

Ampliar a oferta para horários 
alternativos, assim como os 
sábados. 

Execução da Política 
de Assistência 
Estudantil 

Atender estudantes em 
situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, a fim de 
garantir a permanência. 

Elaboração do Edital 07/2021 
 
Realização da seleção de 
estudantes em vulnerabilidade 
socioeconômica. 
 
Liberação de recursos 
financeiros para atender 
estudantes em vulnerabilidade 
socioeconômica. 
 
1.770 estudantes no Auxílio 
Emergencial (R$ 200,00) 
545 estudantes no Tipo 1 

Hiato entre início do período 
letivo e publicação de Instrução 
Normativa que balizava a 
Assistência Estudantil no 
âmbito do IFBA. 
 
Baixo número de profissionais 
para atender uma seleção com 
2.181 estudantes inscritos. 
 
Sistema disponibilizado pela 
Reitoria não atende às 
especificidades de um campus 
como o de Salvador, com um 

Ampliar a equipe que atua na 
Assistência Estudantil. 
 
Melhorar o sistema SUAP para 
diminuir retrabalho, assim como 
evitar trabalhos manuais. 
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Macroprocessos Objetivos Estratégicos 
Principais Resultados 

Alcançados 

Impedimentos ou Causas 
para o Alcance dos 

Objetivos 
Desafios Futuros 

(R$60,00) 
21 estudantes no Auxílio 
Moradia (R$ 550,00) 
15 estudantes em alto risco 
social (R$ 550,00) 
02 estudantes auxílio 
internacional (R$ 550,00) 
900 estudantes no Programa 
Alunos Conectados (chip) 

número alto de inscrições. 

Acompanhamento 
multiprofissional do 
corpo discente 

Acompanhar e realizar as 
intervenções necessárias 
para melhor 
desenvolvimento do ensino 
aprendizagem e das 
condições biopsicossociais 
e de inclusão dos discentes. 

Acompanhamento pedagógico 
das ações de ensino e 
aprendizagem. 
 
Atendimento pedagógico, 
psicológico, nutricional e social 
de estudantes, individuais e 
coletivos. 
 
Atendimento e 
acompanhamento da educação 
inclusiva de estudantes com 
deficiência e/ou necessidades 
específicas. 

Volume de atividades de 
ensino por vezes dificulta a 
realização de atividades 
coletivas com as turmas e 
grupos de estudantes. 
 
Número de profissionais ainda 
aquém da demanda que se 
apresenta no campus, devido 
ao alto número de estudantes. 
 
 

Melhorar o uso de plataformas 
coletivas para o registro de 
informações. 
 
Ampliar espaços 
multiprofissionais de discussão 
e acompanhamento das ações 
e atividades. 

     Ampliação dos 
canais de 

Difundir informações das 
ações e atividades 

Uso de telefone institucional pela 
DAPAE e DAEP para 

Falta telefone institucional para 
atender todas as diretorias 

Ampliar o número de 
seguidores nos perfis do 
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Macroprocessos Objetivos Estratégicos 
Principais Resultados 

Alcançados 

Impedimentos ou Causas 
para o Alcance dos 

Objetivos 
Desafios Futuros 

comunicação com a 
comunidade do 
campus Salvador 

realizadas pela Diretoria de 
Ensino através de suas 
Diretorias Adjuntas, 
ampliando os canais de 
comunicação e informação 

comunicação com discentes e 
servidores. 
 
Criação de conteúdo e 
divulgação de informações 
através dos perfis de Instagram 
da DAEP, DAEAD e DAPAE. 
 

adjuntas. 
 
Pouco recurso humano para 
criação de conteúdo e 
acompanhamento das páginas. 
 
 

Instagram, a fim de amplificar o 
alcance da divulgação de 
conteúdos e informações da 
Diretoria de Ensino e suas 
Adjuntas. 
 
Ampliar a criação de conteúdo 
atrativo para estudantes, 
familiares e servidores, a fim de 
consolidar esse canal de 
comunicação com a 
comunidade do campus. 
 
 

Fonte: Elaborado a partir do TCU (2020).
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4.2 AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE PESQUISA, 

PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO - DPGI 

 
O Campus de Salvador disponibilizou recursos financeiros para Auxílio Pesquisador na 

ordem de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais) definidos no Orçamento de Custeio 

(ND339020 e ND449020), através do Edital nº 18/2021/DPGI/DIREC/Campus Salvador/IFBA. Ao 

todo, por meio do Edital 18/2021, foram aprovados 18 (dezoito) projetos de pesquisa e 7 (oito) 

projetos de extensão e 1 (hum) de pós-graduação, que tiveram início em dezembro de 2021 com 

previsão de finalização em dezembro de 2022.  

Os recursos financeiros foram disponibilizados para gastos tanto de custeio, incluindo 

material de consumo, serviços de terceiros, inscrição em eventos, dentre outros, bem como de 

capital, cujo valor total por projeto esteve limitado a R$18.000,00. O valor de R$25.000,00 foi 

destinado ao projeto aprovado junto aos programas de Pós-Graduação. 

Em relação à iniciação científica, nos editais de bolsas de Iniciação Científicas 2021/2022, 

o Campus de Salvador do IFBA obteve um total de 47 (quarenta e sete) projetos selecionados, 

sendo 23 (vinte e três) projetos no edital PIBIC nº 02/2021/PRPGI/IFBA/FAPESB/CNPq, 9 (nove) 

projetos no edital de PIBIC-EM nº 03/2021/PRPGI/IFBA/CNPq, 11 (onze) no edital de PIBITI 

04/2021/PRPGI/IFBA/CNPq e 4 (quatro) no edital PIBIC-AF nº 05/2021/PRPGI/IFBA/CNPq. Uma 

síntese dos projetos por modalidade pode ser vista no Tabela 12, a seguir. 

 
Tabela 12: Projetos do Campus de Salvador Contemplados com Bolsas nos Editais de Iniciação Científica 

– 2020/2021 e 2021/2022 

Bolsas 2021/2022 

PIBIC-AF-CNPq 1 

PIBIC-AF-REI 3 

PIBIC-EM-CNPQ 0 

PIBIC-EM-REI 2 

PIBIC-EM-SSA 7 

PIBIC-CNPq 3 

PIBIC-FAPESB 16 

PIBIC-SSA 4 

PIBITI-CNPq 5 

PIBITI-REI 2 

PIBITI-SSA 4 
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Total 47 

 

 
A atividade discente em atividades de pesquisa é observada principalmente nos projetos 

contemplados com bolsas de Iniciação Científica para o ensino médio, nos editais PIBIC-EM, e 

graduação nos demais editais de IC. Os alunos de pós-graduação, com matrícula regular, são 

todos considerados discentes em atividade de pesquisa. A totalização do quantitativo de 

discentes em atividade de pesquisa é apresentada na Tabela 13. 

Tabela 13: Número de discentes em atividades de pesquisa 

Ano Técnico Graduação 
Pós-

Graduação 

2021 13 34 323 

Fonte: SUAP 

 

São contabilizados os projetos de pesquisa registrados no SUAP nos editais, como ação 

de pesquisa, aqueles aprovados nos editais do Campus de Salvador e da Reitoria do IFBA, 

conforme Tabela 14. É importante observar que o fomento à pesquisa promovido pelo Campus, 

por meio do Edital nº 18/2021/DPGI/DIREC/IFBA, representa 60% das ações de pesquisa 

registradas no SUAP não relacionadas aos programas de ICT. 

 
Tabela 14:  Ações de Pesquisa registradas no campus 

Projetos de pesquisa aprovados em editais 2021.2 

Edital nº 18/2021/DPGI/DIREC/IFBA – Campus de Salvador 18 

Edital nº 11/2021/PRPGI/IFBA - Edital de Apoio a Projetos de Pesquisa 4 

Edital nº 15/2021/PRPGI/IFBA de 14 de setembro de 2021 - Apoio aos 
Grupos de Pesquisa do IFBA 5 

Edital nº 14/2021/PRPGI/IFBA de 14 setembro de 2021 - Apoio à 
Participação em Eventos 2 

Edital nº 16/2021/PRPGI de 14 de outubro de 2021 1 

Total 30 

 

O envolvimento de docentes, técnicos e estudantes em ações de pesquisa é medido, para 

além da participação em projetos, também através de publicações científicas cadastradas nos 

currículos dos pesquisadores. O SUAP realiza busca automatizada nos CV Lattes do CNPq e 

disponibiliza prontamente as informações sobre a produção bibliográfica dos(as) 

pesquisadores(as) do Campus.  
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O Campus de Salvador possui 38 Grupos de Pesquisa certificados ou aguardando a 

certificação. A Tabela 15 contém a listagem dos Grupos de Pesquisa ativos em função da sua 

situação cadastral, liderança e área do conhecimento. 

 
Tabela 15:  Listagem dos grupos de pesquisa ativos do Campus de Salvador do IFBA 

Grupo Situação Líder Área 

Ecologia, Saúde e Meio Ambiente Certificado Jeferson Gabriel da 
Encarnação Coutinho 

Ciências Biológicas; 
Ecologia 

Avaliação e Gerenciamento de 
Riscos, Benefícios e Tecnologias em 
Saúde 

Certificado Marcus Vinícius Teixeira 
Navarro 

Ciências da Saúde; 
Saúde Coletiva 

Biossistemas, Conhecimento e 
Inovação 

Certificado Elias Ramos de Souza Ciências Biológicas; 
Biofísica 

Compósitos Poliméricos e Cerâmicos Certificado Mirtânia Antunes Leão Engenharias 

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

Certificado Solange Santos Santana Linguística, Letras e 
Artes; Letras 

Ecologia Industrial Certificado Armando Hirohumi Tanimoto Engenharias; Engenharia 
Sanitária 

Educação e Tecnologias - GPETec Certificado Romilson Lopes Sampaio Ciências Humanas; 
Educação 

GPEC - Educação, Cultura e 
Processos Sociais 

Certificado Catiane Rocha Passos de 
Souza 

Ciências Humanas; 
Educação 

Ensaios Não Destrutivos Certificado Cláudia Teresa Teles Farias Engenharias 

Física Radiológica Certificado Wilson Otto Gomes Batista Ciências Exatas e da 
Terra; Física 

Geopraxis - A Prática do Ensino e da 
Pesquisa em Geografia 

Certificado Patrícia Ponte de Freitas Ciências Humanas; 
Geografia 

Geotecnologias, Sociedade e 
Natureza (GEOTEC) 

Certificado Ricardo Bahia Rios Ciências Humanas; 
Geografia 

GCIS - Gestão na Construção com 
Inovação e Sustentabilidade 

Certificado Regina Maria Cunha Leite Engenharias; Engenharia 
Civil 

Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Ciência, Tecnologia e Sociedade 

Certificado Mauricio Cavalcante Rios Ciências Humanas; 
Educação 

GEPIO Grupo de Estudos e 
Pesquisas de Inovação em 
Organizações 

Certificado Antonio Clodoaldo de 
Almeida Neto 

Ciências Sociais 
Aplicadas; Administração 

Grupo de Pesquisa e Inovação em 
Química 

Certificado Manuela Pedra Cardoso 
Brito 

Ciências Exatas e da 
Terra; Química 

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

Certificado Naiaranize Pinheiro da Silva Ciências Humanas; 
Educação 

Grupo de Pesquisa em Materiais e 
Catálise - GPMAC 

Certificado Robert Newton Silva 
Henriques Magalhães 

Ciências Exatas e da 
Terra; Química 

Grupo de Pesquisa em Sinais e 
Sistemas 

Certificado Jose Mario Araújo Engenharias; Engenharia 
Elétrica 

Grupo de Pesquisa em Sistemas de 
Comunicações 

Certificado Fabricio Gerônimo Simões 
Silva 

Engenharias; Engenharia 
Elétrica 

Grupo de Pesquisa em Sistemas 
Embarcados, Controle e Eficiência 
Energética 

Certificado Vitor Leão Filardi Engenharias; Engenharia 
Elétrica 

Grupo Engenharia de Processos Certificado Mélodi Schmidt Engenharias; Engenharia 
Química 

GSORT - Grupo de Pesquisa em 
Sistemas Distribuídos, Otimização, 

Certificado Renato Lima Novais Ciências Exatas e da 
Terra; Ciência da 
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Grupo Situação Líder Área 

Redes e Tempo-Real Computação 

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

Certificado André Luis Rocha de Souza Ciências Sociais 
Aplicadas; Administração 

LABRASOFT - Laboratório de 
Desenvolvimento de Software 

Certificado Antonio Carlos dos Santos 
Souza 

Ciências Exatas e da 
Terra; Ciência da 
Computação 

Linguagem e representação Certificado Wallace Matos da Silva Linguística, Letras e 
Artes; Letras 

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

Certificado Joílson Cruz da Silva Ciências Humanas; 
Geografia 

NRCA - Núcleo de Refrigeração, 
Climatização e Automação 

Certificado Luiz Gustavo da Cruz 
Duarte 

Engenharias; Engenharia 
Mecânica 

Núcleo de Estudos em Matemática, 
Estatística e Educação - NEMEE 

Certificado Dirceu de Freitas Piedade 
Melo 

Ciências Exatas e da 
Terra; Matemática 

Processamento e Caracterização de 
Materiais 

Certificado Rodrigo Estevam Coelho  

Sistema de Automação e 
Mecatrônica - GSAM 

Em 
preenchimento 

Andrea Cassia Peixoto 
Bitencourt 

Engenharias; Engenharia 
de Produção 

Tecnologia em Radiologia Certificado Marcus Vinicius Linhares de 
Oliveira 

Ciências da Saúde; 
Medicina 

Terra&Mar - Estudos da Interface 
Litorânea - Agrária 

Certificado Plínio Martins Falcão Ciências Exatas e da 
Terra; Geociências 

Trabalho, Desenvolvimento e 
Tecnologias de Gestão 

Certificado José Rubens Monteiro 
Teixeira 

Ciências Sociais 
Aplicadas; Administração 

Grupo de Pesquisa em Estudos 
Linguísticos, Tradução e 
Acessibilidade - LINTRA 

Certificado Deise Mônica Medina 
Silveira 

Linguística, Letras e 
Artes; Linguística 

MUANZI: Campo de estudos e ações 
com quilombos 

Certificado Theo da Rocha Barreto Ciências Humanas; 
Educação 

INSERT Certificado Allan Edgard Silva Freitas Ciências Exatas e da 
Terra; Ciência da 
Computação 

REEXISTÊNCIA: Grupo de estudos 
sobre negros e povos indígenas 

Aguardando 
certificação 

Marcilene Garcia de Souza Ciências Humanas; 
Sociologia 

  
 

Os grupos de pesquisa do Campus de Salvador têm objetos de estudo em todas as 

grandes áreas do conhecimento (conforme classificação do CNPq). A distribuição quantitativa 

dos grupos em função da área é apresentada no Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Distribuição dos Grupos de Pesquisa do Campus de Salvador por grande área do conhecimento 
(de acordo com classificação do CNPq) 

 

 
 

Os professores do Campus de Salvador concluíram um total cadastrado de 156 

orientações em todos os níveis de ensino, conforme descritos a seguir. 

 
Tabela 18: Orientações concluídas (situação em 30/06/2022) 

Tipo de Orientação Quantidade 

Doutorado 3 

Mestrado 20 

Aperfeiçoamento/Especialização 8 

Graduação 94 

Iniciação Científica 19 

Outras 12 

Total 156 

Fonte: CNPq - SUAP 

 
O IFBA Campus de Salvador oferta atualmente cinco cursos de Pós-graduação 

presenciais, todos na modalidade Stricto Sensu, conforme segue: 

● Doutorado Multinstitucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC); 

● Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais (PPGEM); 

● Mestrado Profissional em Engenharia de 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). 

http://www.difusao.dmmdc.ufba.br/
http://www.ppgem.ifba.edu.br/
http://www.ppgesp.ifba.edu.br/
http://www.profnit.ifba.edu.br/
http://profept.ifba.edu.br/
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Por meio do Tabela 15 apresenta-se o quantitativo de discentes por modalidade de ensino 

de pós-graduação no período de janeiro a junho de 2022 (2022.1), em comparação com os 

respectivos semestres 2021.1 e 2021.2. 

 
Tabela 15: Discentes por modalidade de ensino de Pós-graduação 

Modalidade Curso 
Aluno Regular 

2021.1 2021.2 2022.1 

Doutorado 

Doutorado Multinstitucional e Multidisciplinar em Difusão do 
Conhecimento – DMMDC 

24 44 43 

Subtotal 24 44 43 

Mestrado 

Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e 
Tecnológica – ProfEPT 

44 29 50 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais – 
PPGEM 

29 41 40 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e 
Produtos – PPGESP 

39 53 54 

Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia para a Inovação - PROFNIT 

12 12 19 

 Subtotal 124 135 163 

Total de Alunos Matriculados 148 179 206 

Fonte: SUAP. 

 
No tocante a Projetos de Cursos, continua 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, e aprovado pelo Conselho do Campus, consoante 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. 

A Coordenação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Estudos Étnicos e Raciais: 

Identidades e Representação (CpgEER) encaminhou em 22/12/2020, através do processo SEI 

23279.009034/2020-57, o Projeto Pedagógico e o Regimento do Curso de Pós-Graduação em 

Relações Étnico-Raciais e encontra-se em análise no CONSEPE.  
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Quadro 17: Macroprocessos Pesquisa e Pós-graduação 

Macroprocessos Objetivos Estratégicos Principais Resultados Alcançados Impedimentos ou Causas para o Alcance dos 
Objetivos 

Desafios 
Futuros 

Pós-Graduação Fortalecer e ampliar a 
pós-graduação 

6 (seis) bancas de defesas dos programas de pós-graduação stricto sensu 
conforme especificados na Tabela 4. - 

Acompanha
mento e 

fortaleciment
o das ações 

17 (dezessete) bancas de qualificação dos programas de pós-graduação 
stricto sensu conforme especificados na Tabela 3. - 

Implantar quadro de pessoal de apoio para atender às Coordenações de 
Curso de Pós-Graduação com pelo menos um pessoal de apoio/secretaria 
para cada Coordenação de Curso nos espaços físicos adequadamente 
equipados 

Falta de recursos e pessoal para suprir esta 
demanda com contratações para o quadro 
efetivo. Parcialmente alcançado. Monitores 
tecnológicos estão auxiliando neste papel, e 

estagiários foram solicitados. 

Pesquisa 

Intensificação e 
aprimoramento da 

Pesquisa Científica e 
Tecnológica 

Seleção de 22 projetos por meio do Edital nº 05/2020/DPGI/DIREC/Campus 
de Salvador/IFBA. - 

Realização de 6 eventos, organizados pelos Cursos de Pós- graduação do 
Campus de Salvador. - 

Seleção de 56 projetos no âmbito dos editais de bolsas de Iniciação Científicas 
2020, sendo 25 (vinte e cinco) projetos no edital PIBIC 
01/2020/PRPGI/IFBA/FAPESB/CNPq, 17 (dezessete) projetos no edital de 
PIBI-EM 02/2020/PRPGI/IFBA/CNPq e 14 (catorze) no edital de PIBITI 
03/2020/PRPGI/IFBA/CNPq. 

- 

Desenvolvimento da 
Educação Profissional 

e Tecnológica 

Elaboração de um (1) mapa Georreferenciado das atividades dos Grupos de 
Pesquisa do IFBA/Campus Salvador, abordando a interseção das áreas de 
trabalho 

Informações necessárias não estavam 
disponíveis ou organizadas adequadamente. 

Parcialmente concluído, cruzando informações 
levantadas.  

Fonte: Elaboração Própria.
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4.3. RESULTADOS ALCANÇADOS PELA DIRETORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES 

COMUNITÁRIAS  
A Diretoria de Extensão e Relações Comunitárias (DIREC) é o órgão executivo de 

assessoria da Diretoria Geral do Campus 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.   

A DIREC é composta pelas Coordenações de Estágio e Egressos (CEE), Coordenação 

de Atividades de Extensão (CAE), Coordenação de Projetos e Convênios (CPC) e Coordenação 

de Relações Institucionais (CPC).  No primeiro semestre de 2022, houve mudanças na equipe 

do setor, conforme Quadro 18, abaixo. 

 

Quadro 18: Transição e Apresentação da Equipa DIREC 

Função Equipe Anterior Equipe Atual 

Diretora de Extensão Luanda Kívia de Oliveira 
Rodrigues 

Luanda Kívia de Oliveira 
Rodrigues 

Coordenador de Estágio e Egressos Vitória Regina Bispo 
Soares 

Vitória Regina Bispo 
Soares 

Coordenadora de Atividade de Extensão Luanda Kívia de Oliveira 
Rodrigues 

Luanda Kívia de Oliveira 
Rodrigues 

Coordenação de Projetos e Convênios Luanda Kívia de Oliveira 
Rodrigue 

Luanda Kívia de Oliveira 
Rodrigue 

Técnica Administrativa em Educação (TAE) CPC Iara Margarida Barreto Iara Margarida Barreto 

 Técnica Administrativa em Educação (TAE) CAE Hortência Silva 
Nepomuceno dos Santos 

Hortência Silva 
Nepomuceno dos Santos 

Técnica Administrativa em Educação (TAE) CAE 
 

Carla de Araújo Santiago – 

(*)   Cedida pela Reitoria para o Campus de Salvador para atuar como Pesquisadora Institucional e colaboradora da DIREC na 
CPC, desde janeiro de 2021. 
 

Além das servidoras, havia na equipe a vaga de duas colaboradoras terceirizadas, mas 

em maio de 2022 o setor foi contemplado com mais um posto de trabalho, ampliando a equipe.  

Porém há rotatividade e isso impacta no fluxo e no andamento do trabalho, em 2022.  

No entanto, o maior prejuízo no semestre 2022.1 foi a mudança de contrato da empresa 

terceirizada, gerando uma lacuna de pessoal. Neste período houve uma sobrecarga de trabalho 
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por parte dos membros da equipe, para assegurar os serviços básicos para a comunidade do 

Campus Salvador. O setor foi contemplado com uma vaga de estágio, mas em relação aos 

monitores tecnológicos houve uma redução, uma vez que em 2021.2 havia três monitores, e 

atualmente o setor conta apenas com um monitor.  Mesmo com toda dificuldade, a equipe se 

empenhou e obteve resultados positivos para o IFBA, Campus Salvador, referente a pasta de 

extensão. As principais ações desenvolvidas e resultados alcançados pela DIREC podem ser 

observados por meio do Quadro 19, a seguir. 
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Quadro 19:  Macroprocessos Diretoria de Relações Comunitárias e Extensão 

Macroprocessos 
Objetivos 

Estratégicos 
Principais Resultados Alcançados 

Impedimentos ou Causas 
para o Alcance dos 

Objetivos 
Desafios Futuros 

Extensão e Relações 
Comunitárias 

Estruturar o setor 
para melhor 

atendimento à 
comunidade 

interna 

Fortalecimento da equipe com mais um 
posto de trabalho para terceirizado 

Rotatividade de pessoal 
Ampliar equipe com 

servidores reduzindo a 
necessidade de terceirizados 

Estruturação dos fluxos de processos e 
procedimentos da Coordenação de Estágios 

Egressos 
- - 

Elaboração e Aprovação do Regimento de 
Estágio do Campus Salvador - RESOLUÇÃO 

Nº 01 DE 30 DE MAIO DE 2022 
- - 

Criação da Coleção Extensionista - Cartilha 
com temas voltados à extensão para melhor 

atender aos extensionistas 
- - 

Consolidação da 
Institucionalização 

das atividades 
extensionistas 

Acompanhamento dos projetos de extensão 
aprovados pelo edital unificado Pesquisa, 

Inovação e Extensão (Edital nº 
05/2020/DPGI/DIREC/IFBA – Campus de 

Salvador) 

Retorno por parte dos(as) 
coordenadores(as) sobre o 
andamento das atividades 

Estreitar a relação com 
os(as) servidores(as) 

extensionistas 

Acompanhamento dos projetos de extensão 
aprovados pelo edital unificado Pesquisa, 

Inovação e Extensão (Edital nº 
18/2021/DPGI/DIREC/IFBA – Campus de 

Salvador) 

Retorno por parte dos(as) 
coordenadores(as) sobre o 
andamento das atividades 

Estreitar a relação com 
os(as) servidores(as) 

extensionistas 

Atuação no Comitê Gestor dos Editais de 
Pesquisa, Inovação e Extensão do Campus 

de Salvador/IFBA 
 

Acompanhamento e 
fortalecimento das ações de 
editais vigentes no campus 
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Macroprocessos 
Objetivos 

Estratégicos 
Principais Resultados Alcançados 

Impedimentos ou Causas 
para o Alcance dos 

Objetivos 
Desafios Futuros 

Presidir as comissões de acompanhamento 
de estágio: Ensino médio e formação 

específica e realizar as reuniões semanais 
  

Prospecção de recursos externo para 
fomentar atividades de extensão 

Distanciamento das 
empresas públicas e 
privadas que possam 

fomentar as atividades de 
extensão 

Criar uma rede de 
colaboração com os 

docentes do campus para 
aproximar o IFBA das 

empresas para ampliar as 
parcerias e prospecção de 

recurso 

Fortalecer a 
relação do IFBA 
com a sociedade 

Prospecção de parcerias, junto a empresas 
públicas e privadas, para novas atividades 

de extensão: projetos, prestação de serviços 
e estágio 

Distanciamento das 
empresas públicas e 
privadas que possam 

ofertar os estágios 

Criar uma rede de 
colaboração com os 

docentes do campus para 
aproximar o IFBA das 

empresas para ampliar as 
parcerias 

Assinatura de cinco convênios e parcerias 
Não ter equipe na pasta de 

convênio para buscar 
relação com as empresas 

Repensar a estrutura da 
pasta de convênio para o 

segundo semestre 

Assinatura de 214 novos Termos de 
Compromisso de Estágio 

- - 

Participar do Prêmio IEL de Carreira -  

Oferta de curso de Formação Inicial e 
Continuada 

- - 

Apoiar atividades Atuação na comissão da curricularização da - Ter estrutura para atender 
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Macroprocessos 
Objetivos 

Estratégicos 
Principais Resultados Alcançados 

Impedimentos ou Causas 
para o Alcance dos 

Objetivos 
Desafios Futuros 

desenvolvidas por 
outros setores 
como forma 
promover a 

interação entre 
extensão, ensino, 
pesquisa e gestão 

extensão todas as demandas oriundas 
da comissão e dos projetos 
que vão ser incluídos nos 

PPCs 

Participação, junto com a DAES/DE, em 
debates sobre curricularização da extensão 
com as coordenações dos cursos superiores 

e NDE's 

- - 

Organização, junto com a DAES/DE, da 
Oficina sobre a curricularização da extensão, 

com palestrante externo. 
- - 

Elaboração do texto "Extensão e formação 
discente" para inclusão nos PPC's dos 

cursos superiores 
- - 

Realização de duas oficinas no Encontro 
Acadêmico 2022 

  

Realização de palestra sobre estágio e 
desvirtuamento no Acolhimento aos 

Discentes 
- - 
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4.3.1 Coordenação de Estágio e Egressos 

  
A Coordenação de Estágios e Egressos (CEE) tem desempenhado um papel importante 

na mudança de cultura institucional quanto ao entendimento da prática profissional. Em relação 

aos estágios, tem atuado em conjunto com a comissão de professores orientadores de estágios 

da área técnica e propedêutica, com a finalidade de adequar os procedimentos de estágios, em 

conformidade com a Lei de estágio. Já referente à caracterização de experiência, o trabalho é 

realizado em conjunto com as coordenações de curso, sempre buscando melhor atender aos 

nossos(as) estudantes. 

As principais ações e resultados alcançados por esta Coordenação no semestre 2022.1 

estão relacionadas abaixo:  

1) Elaboração e Aprovação do Regulamento de estágio do Campus Salvador (RESOLUÇÃO 

Nº 01 DE 30 DE MAIO DE 2022); 

2) Criação da comissão de professores orientadores de estágio vinculados à prática 

profissional de formação geral dos cursos integrados; 

3) Criação da comissão de professores orientadores de estágio vinculados à prática 

profissional da área específica; 

4) Realização da Oficina de estágio para os(as) docentes, ofertada na programação do 

Encontro Acadêmico 2022.1; 

5) Realização da Oficina de estágio para os(as) estudantes, ofertada na programação do 

Acolhimento aos estudantes 2022.1; 

6) Apoio à ação da NUBE no Campus Salvador: cadastramento de currículo para estágio; 

7) Participação de reuniões com os(as) coordenações de curso e professores(as) 

orientadores(as) de estágio para tratar demandas específicas de estágio e esclarecer 

dúvidas; 

8) Reunião quinzenal com os professores orientadores de estágio do ensino médio; 

9) Reunião quinzenal com os professores orientadores de estágio específico da área; 

10)  Participação em comissão da PROEX do Cadastro e criação do Programa de 

Aprendizagem; 

11)  Reuniões com as empresas/instituições concedentes para atender demanda específicas 

de estágio; 

12)  Prospecção de novas vagas de estágio junto a empresas públicas e privadas como: 

SESAB, HOSPITAL PORTUGUÊS, COCOS CREATOR, CRIMAC, SANTA ISABEL; 
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13)  Participar do Prêmio IEL de Carreiras; 

14)  Acompanhamento de todos os processos de prática profissional. 

 

Dentre as atividades relacionadas ao acompanhamento da prática profissional, o 

atendimento ao público é uma das que possui maior demanda. Os procedimentos, 

implementados no período de pandemia, continuaram sendo praticados no início do primeiro 

semestre de 2022, como o atendimento no balcão virtual, utilizando uma sala virtual no google 

meet, e agendado previamente pelo Calendy. Porém com o retorno das atividades presenciais 

no Campus Salvador, o atendimento virtual ficou restrito ao e-mail da CEE e bate-papo do 

Instagram. Além disso, o atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, 

sem interrupção. 

Outra atividade realizada pela CEE é a celebração do Termo de Compromisso de Estágio 

(TCE). É importante destacar que estágios não obrigatórios, quando na área de formação, podem 

ser transformados em estágios obrigatórios como disposto na RESOLUÇÃO Nº 01 DE 30 DE 

MAIO DE 2022 do Campus Salvador. É uma prática das empresas/instituições concedentes 

classificarem como não obrigatório o estágio quando há algum tipo de remuneração. Logo, nos 

indicadores de estágio não obrigatório contém estágio que são da área de formação dos 

estudantes, mas que posteriormente serão convertidos em obrigatórios para conclusão do curso. 

A Tabela 16 apresenta o quantitativo dos estágios classificados como obrigatórios e não 

obrigatórios.  

 
            Tabela 16: Total de Processos de Estágios Regularizados 

Ano Número de discentes em Estágio 
obrigatório 

Número de discentes em Estágio não 
obrigatório 

2022.1 88 126 

           Fonte: SEI (2022). 

 
 Sobre os processos de Estágios, tramitaram no semestre 2022.2 um total de 563, 

contabilizando Termos de Compromisso de Estágios (TCE´s), Termos Aditivos (TA´s) e Termos 

Concluídos (Termos de Rescisão e Termos Finalizados). O Gráfico 2 apresenta o quantitativo de 

novos Termos (TCE´s e TA´s) por área de atuação:   
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Gráfico 2: Estágios 2022.1: Por área de atuação 

 
Fonte: SEI (2022). 

 

O quantitativo de novos Termos de Compromisso de Estágio, Termos Aditivos, Termos 

de Rescisão e Processos Finalizados estão apresentados no Gráfico 3. 

 
Gráfico 3: Indicadores dos processos de estágio em 2022.1 

 
Fonte: SEI (2022). 

 
Além dos processos de estágio, a CEE também avalia os processos de caracterização de 

experiência, após análise do colegiado/coordenação do curso. O Gráfico 4 mostra o quantitativo 

por curso.  
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                             Gráfico 4: Caracterização de experiência profissional em 2022.1 

 
                             Fonte: SEI (2022). 

 

 Os estudantes do Ensino Médio Integrado ao Técnico podem realizar o estágio em duas 

modalidades distintas: Área Técnica e Prática Profissional do Ensino Médio. A figura abaixo 

apresenta a comparação entre o total de estágios na área técnica dos cursos integrados e 

subsequentes com a prática profissional do Ensino Médio. 

 
                       Gráfico 5: Indicadores 2022.1 de TCE´s e TA´s dos cursos técnicos 

 
                        Fonte: SEI (2022). 

 
A imagem abaixo mostra a distribuição de estágios no nível superior: tecnólogo, 

bacharelado e licenciaturas. 
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                            Gráfico 6:  Indicadores 2022.1 de TCE´s e TA´s dos cursos técnicos 

 
                          Fonte: SEI (2022). 

 

4.3.2 Coordenação de Atividades de Extensão  

  
Dentre todas as ações extensionistas realizadas pela DIREC, o principal objetivo da 

Coordenação de Atividades de Extensão (CAE) é manter o diálogo com os(as) servidores 

(docentes e TAE’s) extensionistas sobre a importância da extensão na formação do estudante e 

o impacto social, bem como as dimensões operacionais estabelecidas pelo CONIF no material 

de Extensão Tecnológica. Este diálogo com a comunidade interna vai contribuir para 

compreensão do que é extensão e fomentar maior engajamento pela comunidade do Campus 

Salvador. Só fortalecendo esta política internamente é possível estabelecer o diálogo com a 

sociedade. Para isso foram realizadas as seguintes atividades: 

1) Atuação no Comitê Gestor dos Editais; 

2) Acompanhamento de 10 projetos de extensão do Edital 05/2020; 

3) Acompanhamento de 07 projetos de extensão do Edital 18/2021; 

4) Elaboração do edital de eventos do campus, mas que após aprovação da PROJUR 

não foi lançado devido ao corte no orçamento; 

5) Realização da oficina de Extensão no Encontro Acadêmico; 

6) Elaboração da Coleção Extensionista: Cartilha de Gerenciamento do SUAP; 

7) Elaboração da Coleção Extensionista: Cartilha de Solicitação e Emissão de 

Certificados de Extensão; 
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8) Fomentar o debate sobre a importância dos registros das atividades extensionistas 

na plataforma SUAP; 

9)  Criação da Coleção Extensionista com a criação de duas cartilhas: Gerenciamento 

de projetos no SUAP e Solicitação e Emissão de Certificados de Extensão; 

10)  Apoio aos eventos do Campus na elaboração de card’s e divulgação no Instagram 

da DIREC; 

11)  Elaboração de card’s informativos sobre extensão para divulgação no Instagram 

da DIREC e mídia indoor. 

 
 Os projetos na área de extensão aprovados em editais do Campus Salvador e da Reitoria 

no ano de 2022.1 são apresentados na Tabela 17. Os editais PROEX são listados porque o 

monitoramento do início até a conclusão é de responsabilidade do campus. 

 
Tabela 17: Dados dos relatórios dos projetos de extensão 

Edital 
Projetos Bolsistas Voluntário 

Submetidos Aprovados Docente TAE Discente Docente TAE Discente 

EDITAL Nº 01/2022 - 
PROEX/IFBA– FLUXO 

CONTÍNUO INSTITUTO 
FEDERAL DA BAHIA – 
IFBA - Edital de Fluxo 

Contínuo 

11 10 1 0 5 10 4 36 

EDITAL Nº 09/2022/PIBIEX-
ES/PROEX/IFBA EDITAL 

DE BOLSAS DE 
INICIAÇÃO À EXTENSÃO 

PARA O ENSINO 
SUPERIOR – 2022 – 

PIBIEX-ES IFBA - Edital de 
Extensão 

2 2 0 0 2 6 0 0 

EDITAL Nº 08/2022/PIBIEX-
EM/PROEX/IFBA EDITAL 

DE BOLSAS DE 
INICIAÇÃO À EXTENSÃO 
PARA O ENSINO MÉDIO – 
2022 – PIBIEX-EM IFBA - 

Edital de Extensão 

6 3 0 0 3 8 0 2 

EDITAL PROEX 14/2022 
PARA APOIO 

FINANCEIRO A 
PROJETOS DE 

EXTENSÃO - Edital de 
Extensão 

4 2 0 0 2 7 0 0 

EDITAL PROEX 13/2022 
PARA APOIO 

FINANCEIRO A 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Edital 
Projetos Bolsistas Voluntário 

Submetidos Aprovados Docente TAE Discente Docente TAE Discente 

PROJETOS DE 
EXTENSÃO PARA 
ATENDIMENTO À 

POPULAÇÕES 
VULNERÁVEIS E 
COMUNIDADES 

TRADICIONAIS - Edital de 
Extensão 

Edital nº 
18/2021/DPGI/DIREC/IFBA 

– Campus de Salvador 
EDITAL DE INCENTIVO A 

PROJETOS DE 
PESQUISA, DE 

INOVAÇÃO E/OU DE 
EXTENSÃO - Edital de 

Extensão 

7 7 0 0 0 20 3 38 

Total 30 24 1 0 12 51 7 76 

Fonte: SUAP (2022). 

  
No seu relatório, o SUAP classifica os projetos quanto às áreas temáticas. Esse tipo de 

filtro é importante para avaliar quais áreas precisam ser fortalecidas na política de extensão. A 

Tabela 18 apresenta apenas as áreas que tiveram projetos submetidos e/ou aprovados, 

excluindo Comunicação e Direitos Humanos, pois não houve projetos submetidos. 

 
Tabela 18:  Dados dos relatórios dos projetos de extensão 

Edital Cultura Educação 
Meio 

Ambiente 
Saúde Tecnológica Multidisciplinar 

EDITAL Nº 01/2022 - 
PROEX/IFBA– FLUXO 

CONTÍNUO INSTITUTO 
FEDERAL DA BAHIA – 
IFBA - Edital de Fluxo 

Contínuo 

1/1 2/2 1/0 1/1 2/2 4/4 

EDITAL Nº 
09/2022/PIBIEX-

ES/PROEX/IFBA EDITAL 
DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO À 
EXTENSÃO PARA O 

ENSINO SUPERIOR – 
2022 – PIBIEX-ES IFBA - 

Edital de Extensão 

1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 
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Edital Cultura Educação 
Meio 

Ambiente 
Saúde Tecnológica Multidisciplinar 

EDITAL Nº 
08/2022/PIBIEX-
EM/PROEX/IFBA 

EDITAL DE BOLSAS DE 
INICIAÇÃO À 

EXTENSÃO PARA O 
ENSINO MÉDIO – 2022 

– PIBIEX-EM IFBA - 
Edital de Extensão 

1/1 0/0 0/0 0/0 3/1 2/1 

EDITAL PROEX 14/2022 
PARA APOIO 

FINANCEIRO A 
PROJETOS DE 

EXTENSÃO - Edital de 
Extensão 

0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 2/1 

EDITAL PROEX 13/2022 
PARA APOIO 

FINANCEIRO A 
PROJETOS DE 

EXTENSÃO PARA 
ATENDIMENTO À 

POPULAÇÕES 
VULNERÁVEIS E 
COMUNIDADES 

TRADICIONAIS - Edital 
de Extensão 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Edital nº 
18/2021/DPGI/DIREC/IF

BA – Campus de 
Salvador EDITAL DE 

INCENTIVO A 
PROJETOS DE 
PESQUISA, DE 

INOVAÇÃO E/OU DE 
EXTENSÃO - Edital de 

Extensão 

1/1 1/1 1/1 1/1 3 /3 0/0 

Total Aprovados por Área 4 3 1 2 8 6 

Fonte: SUAP (2022). 
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4.3.3 Coordenação de Projetos e Convênios  
 A Coordenação de Projetos e Convênios (CPC) atua principalmente na operacionalização 

das atividades administrativas necessárias para assinatura dos documentos e posterior 

publicação no Diário Oficial da União (DOU); além do acompanhamento para renovação, quando 

necessário.  

 O primeiro semestre de 2022 terminou com sete convênios com pendência para 

prosseguimento do fluxo e cinco finalizados. Desses, três foram novos convênios e duas 

renovações por meio de termo aditivo. 

 A Tabela 19 dispõe a relação das empresas e período de vigência dos convênios e termos 

celebrados pelo IFBA, Campus Salvador, cujo objetivo fim é uma atividade de extensão, seja 

estágio, cursos de Formação Inicial ou Continuada (FIC) e/ou projetos de extensão.  

 

Tabela 19: Convênios, protocolos e termos celebrados no semestre 2022.1 

NOVOS CONVÊNIOS 

NOME DA 
EMPRESA/INSTITUIÇÃO TIPO INÍCIO TÉRMINO 

CIEE SC 
AGENTE 

INTEGRADOR 17/05/2022 17/05/2027 

CEE RJ 
AGENTE 

INTEGRADOR 30/03/2022 30/03/2027 

HOSPITAL SANTA IZABEL 
INSTITUIÇÃO 

PRIVADA 24/05/2022 24/05/2023 

SESAB 
INSTITUIÇÃO 

PÚBLICA - - 

TERMOS ADITIVOS ASSINADOS 

WALL JOBS 
AGENTE 

INTEGRADOR 20/09/2021 20/09/2022 

MOSAICO FLUIDO EMPRESA 24/09/2021 24/09/2022 

Fonte: Elaboração Própria (2022). 
 

4.3.4 Coordenação de Relações Institucionais  

 

A Coordenação de Relações Institucionais (CRI) compõe o organograma da DIREC, 

porém não possui função de coordenação, nem equipe. As atividades que estariam relacionadas 

com CRI estão sendo realizadas no âmbito da direção, e isso gera uma sobrecarga e dificulta a 

atuação da DIREC do ponto de vista estratégico e gerencial. A relação a seguir mostra as 

atividades desenvolvidas: 



83 

 

 

1) Atuação na comissão da curricularização da extensão; 

2) Atuação na comissão de captação de recurso; 

3) Atuação na comissão do edital de contratação de estágio; 

4) Atuação na comissão de monitores tecnológicos; 

5) Controle de pagamento dos seguros de estágio e monitores tecnológicos; 

6) Elaboração de um projeto para captação de recurso externo; 

7) Elaboração do texto sobre curricularização da extensão; 

8) Emissão dos certificados das atividades; 

9) Oficina sobre a curricularização da extensão, com palestrante externo.  



84 

 

 

4.4 RESULTADOS ALCANÇADOS PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

PLANEJAMENTO DO CAMPUS 

 
 A Diretoria de Administração e Planejamento (DAP) responde, dentre outras 

responsabilidades, pelo planejamento, coordenação, gerenciamento e a execução das 

atividades administrativas, financeira, orçamentária e patrimonial, buscando garantir o pleno 

funcionamento e sustentabilidade da unidade de ensino, atuando, assim, na assessoria da 

Diretoria Geral do Campus.  

 A DAP iniciou o primeiro semestre de 2022 engajada na revisão do planejamento 

estratégico, orçamentário, operacional e, principalmente, de aquisições necessárias para o 

funcionamento do Campus e das atividades de ensino, pesquisa e extensão, a fim de subsidiar 

a execução integral dos recursos recebidos pelo Campus. Contudo, o principal desafio foi 

adequar as despesas da unidade às restrições impostas pelo governo federal, devido ao corte 

de mais de R$ 1,2 (um milhão e duzentos mil) do orçamento de custeio, conforme pode ser 

acompanhado nos relatórios de execução orçamentárias disponibilizados no portal da 

transparência do Campus (https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-

informacao/orcamento/2022).  

 Destaca-se que, em maio de 2022, a SPO/MEC anunciou o bloqueio na provisão da ação 

20RL (funcionamento), o qual alcançou o montante de 19,96%, o equivalente a R$ 2.446.392,42. 

Desse valor, já em junho/2022, o governo anunciou o desbloqueio parcial de R$ 1.236.303,52, 

correspondente a 50,54% da provisão bloqueada. Já em 09/06/2022, por meio de nota oficial do 

CONIF foi anunciado o corte de R$ 608.173,16, correspondente a 24,86% da provisão total 

bloqueada; e em 24/06/2022, por meio da mensagem SIAFI SPO/MEC nº 2022/0642473, foi 

comunicado o corte de R$ 601.915,76, correspondente a 24,60% da provisão total inicialmente 

bloqueada, o que levou mais de R$ 1,2 milhões do orçamento do Campus, com efeito negativo 

sobre o planejamento realizado para o exercício de 2022. 

 Diante do quadro de retorno presencial das atividades na unidade, redução dos recursos 

de custeio, bem como ausência de repasse governamental para investimentos, a gestão buscou 

reavaliar toda a estrutura orçamentária, com a finalidade de assegurar os recursos voltados para 

o funcionamento do campus, as necessidades de investimentos que pudessem ser atendidas 

com as economias nos primeiros meses do exercício de 2022, já que as atividades ainda não 

estavam presenciais, além de revisar toda a matriz de gasto para assegurar o atendimento pleno 

das atividades.  

 Nesse sentido, foi solicitada a troca de recursos economizados de custeio nos três 

primeiros meses do ano, em decorrência de economia de água e energia, quando as atividades 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/orcamento/2022
https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/orcamento/2022
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de ensino estavam remotas, para viabilizar a compra de equipamentos de apoio à instalação dos 

projetores multimídia, como o suporte, bem como substituição de quadros das salas de aulas e 

do equipamento de raio x, necessário ao funcionamento da Clínica Escola, que passará a 

funcionar a partir do segundo semestre de 2022. O total dos recursos foi de R $137.000,00 (cento 

e trinta e sete mil reais).  

 Não obstante, a unidade submeteu para a SETEC, por intermédio da PRODIN/Reitoria, 

um projeto de captação de recursos via Termo de Execução Descentralizada (TED), com a 

finalidade de viabilizar a reforma do muro de arrimo. O valor disponibilizado para a elaboração 

do plano de trabalho foi de R$ 1,4 (um milhão e quatrocentos mil reais). Contudo, devido ao custo 

da obra superar o referido valor em mais de R$ 1,2 milhões e a SETEC reportar a não 

disponibilidade de recursos para atendimento pleno da obra, a licitação não pode ser realizada, 

cujo planejamento da contratação continua, mas sem perspectiva dos recursos necessários para 

a contratação. Por se tratar de uma obra de contenção importante para proteção das pessoas e 

do patrimônio público, todos os esforços estão sendo dedicados para que o processo esteja 

pronto para ser licitado e um novo pleito de recursos, com apoio da Reitoria, possa ser realizado 

junto a SETEC/MEC, a fim de que a obra possa ser viabilizada, tendo em vista os riscos 

associados ao muro.  

Em contrapartida, com a autorização da SETEC, o campus procedeu com a solicitação 

da troca do objeto de obras para equipamentos, para os quais foram liberados R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), cujos recursos de capital foram destinados para a compra de equipamento 

de ar-condicionado, suportes para projetores para universalização dos projetores nas salas, bem 

como para os quadros que serão instalados nas salas em substituição aos antigos. 

 Em função das restrições orçamentárias, a unidade procedeu com um conjunto de ações 

de contingenciamento, a fim de que fosse mantida a integridade do pleno funcionamento, cujas 

ações envolveram suspensão de atividades como viagens para participação de eventos, 

publicação de editais de apoio à pesquisa e extensão, diárias e passagens, ações de 

sustentabilidade para economia de água e energia, dentre outras iniciativas, as quais podem ser 

observadas, conforme nota publicada no portal do campus e divulgada para a toda a 

comunidade, através da lista de e-mails 

(https://portal.ifba.edu.br/salvador/comunicacao/comunicados/2022/bloqueio-orcamentario-

acoes-de-contencao-e-reducao-de-gastos-do-campus-salvador).  

 Diante desse quadro, a unidade passou a priorizar as ações de funcionamento do 

Campus, assegurando que as contas de energia, água, além de todos os contratos terceirizados 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/comunicacao/comunicados/2022/bloqueio-orcamentario-acoes-de-contencao-e-reducao-de-gastos-do-campus-salvador
https://portal.ifba.edu.br/salvador/comunicacao/comunicados/2022/bloqueio-orcamentario-acoes-de-contencao-e-reducao-de-gastos-do-campus-salvador
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estivessem plenamente cobertos para que as atividades de ensino, pesquisa e extensão não 

fossem afetadas com tal cenário.  

 Não obstante, apesar da falta de recursos orçamentários, um conjunto de ações surgiram, 

exigindo da gestão ações estratégicas para que não afetasse a atividade do Campus, como 

problemas na subestação da unidade, vazamentos de água em diferentes pontos, necessidade 

de ressuprimentos de materiais de consumo para atendimento das atividades de ensino, além 

de recursos para atendimento de demandas emergenciais, a exemplo do serviço da subestação, 

componentes de equipamentos utilizados nas aulas práticas de laboratórios, manutenção de 

equipamentos para finalização de atividades de disciplinas práticas no semestre 2022.1, dentre 

outros aspectos. 

Desse modo, no primeiro semestre de 2022, as ações foram norteadas por níveis de 

prioridade e criticidade, tendo como principais desafios: 

a) Montar uma estratégia para assegurar a plena cobertura dos gastos da unidade, após os 

robustos cortes orçamentários; 

b) Assegurar o ressuprimento de materiais e serviços essenciais ao funcionamento da 

unidade, a fim de que as atividades de ensino, pesquisa e extensão não venham a ser 

afetadas; 

c) Revisar, sistematicamente e continuamente, o orçamento da unidade, adequando os 

gastos aos limites orçamentários, como também suspensão e/ou cancelamento de outros 

gastos não essenciais; 

a) Reuniões contínuas para discutir os serviços e materiais necessários para a realização 

dos serviços de engenharia do Campus; 

b) Instalar, em todas as salas, projetores multimídia e suporte de proteção, visando melhorar 

a qualidade de recursos disponíveis para as atividades de ensino da unidade; 

c) Realizar reformas de melhorias e emergenciais mesmo diante do quadro de cortes 

orçamentários, haja vista o nível de criticidade de determinados espaços, blocos e 

edificações; 

d) Inventário dos bens patrimoniais do Campus, com descarte adequado e padronização dos 

controles de movimentação dos bens existentes; 

e) Aquisição de equipamentos de segurança para aumentar a proteção das pessoas e 

patrimonial da unidade; 

f) Planejar a contratação da reforma do muro de arrimo;  

g) Planejar a contratação dos elevadores dos blocos E e P;  

h) Elaboração do projeto de combate a incêndio para o Campus; 
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i) Mapear os laboratórios e condições de infraestrutura do Campus, a fim de que um 

planejamento possa ser realizado para intervenções preventivas; 

j) Elaboração do projeto da subestação para viabilizar o registro da usina minigeração do 

Campus de Salvador; 

k) Adequação de estrutura física e elétrica da Clínica Escola para viabilizar a instalação dos 

equipamentos, bem como o início de suas atividades; 

l) Apoiar os setores acadêmicos no planejamento das contratações necessárias às suas 

atividades. 

 
 Não obstante, apesar da perda de orçamentos, a gestão buscou orientar as áreas 

demandantes quanto a necessidade de elaborar os processos de compras, cuja estratégia foi a 

de Sistema de Registro de Preços (SRP), tendo em vista que, com a falta de orçamento, a 

licitação poderá ficar aguardando a disponibilidade orçamentária para a contratação da 

demanda. Assim, tanto orientações para que os setores requisitantes pudessem ter um guia 

norteador para formalizar os processos de aquisições foram realizadas, bem como foi revisado 

e disponibilizado o manual de orientação para aquisição de compras. Além deste manual, mais 

de dez guias foram elaborados, visando orientar as atividades administrativas do Campus. Os 

cursos por temática, que ficaram gravados, podem ser acessados conforme links apresentados 

a seguir, no Quadro 20. 

 
   Quadro 20: Gravação dos Cursos de Formalização de Processos de Compras no Campus de Salvador 

Vídeo Link 

1 https://drive.google.com/file/d/1GNr0OEQ_JaElJNN8LA0EsGaVHS2QIk6Q/view?usp=sharing 

2 https://drive.google.com/file/d/1AwWLd64Ku5jEsYuFauIidd1pZC2_Orq9/view?usp=sharing 

3 https://drive.google.com/file/d/1h7CaAVb2U1zZRRlbR8JzVGf5dl-yAMsm/view?usp=sharing  

4 https://drive.google.com/file/d/19dXT0ywOnyxh8D95NWZz-FcJFXUJzp-8/view?usp=sharing 

5 https://drive.google.com/file/d/1bXWuuUvTBAQCGPIU2I4MbV14-qiuGvIY/view?usp=sharing 

   Fonte: Elaboração própria (2022). 

  
 Visando fomentar a cultura de inovação aberta no âmbito do Campus de Salvador, em 

particular, para fomentar soluções que contribuam para melhorar as ações da DAP, foi 

incentivado que a comunidade enviasse suas ideias para o Banco de Ideias vinculado à DAP. 

Esse banco, que foi amplamente divulgado e vem recebendo, de forma paulatina, contribuições 

da comunidade, tem por objetivo levantar iniciativas, propostas e ideias, que serão armazenadas 

visando contribuir para o desenvolvimento de inovações no âmbito da Diretoria de Administração 

https://drive.google.com/file/d/1GNr0OEQ_JaElJNN8LA0EsGaVHS2QIk6Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AwWLd64Ku5jEsYuFauIidd1pZC2_Orq9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h7CaAVb2U1zZRRlbR8JzVGf5dl-yAMsm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19dXT0ywOnyxh8D95NWZz-FcJFXUJzp-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bXWuuUvTBAQCGPIU2I4MbV14-qiuGvIY/view?usp=sharing
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e Planejamento - DAP. Espera-se que as ideias sejam utilizadas para a solução de problemas 

no âmbito da DAP e suas diretorias/setores vinculados, a partir de soluções colaborativas, com 

impactos positivos reais no Campus. As ideias aqui apresentadas, conforme área vinculada da 

supracitada Diretoria, serão tratadas de forma contínua, sistemática, visando solucionar 

problemas existentes, mitigar a ocorrência de novos, como também desenvolver criações 

inéditas que contribuam para melhorias dos serviços prestados para a sociedade.  

 Uma outra ação, que está sendo de fundamental importância para melhorar o 

funcionamento desta unidade, foi a parceria estabelecida com o Núcleo de Refrigeração, 

Controle e Automação – NRCA, vinculado ao Departamento de Mecânica, com a finalidade de 

melhorar os procedimentos de funcionamento e manutenção dos equipamentos de ar-

condicionado do Campus. A parceria vai contribuir para reduzir os custos com manutenção 

preventiva dos aparelhos, que atualmente é realizada por uma empresa terceirizada, e melhorar 

a qualidade dos serviços realizados. A parceria com dois estagiários da área de refrigeração, 

contratados pelo Campus, serviu como base para atividades administrativas e para realizar 

ações preventivas nos equipamentos, com apoio de docentes do departamento.  

Não obstante, no período foram realizadas prospecção de software de gestão e 

engenharia e manutenção, cuja pretensão é fazer a aquisição para melhorar o controle e 

gerenciamento dos processos de manutenção do Campus, o que deve ocorrer no segundo 

semestre. 

No tocante às atividades de engenharia e manutenção, foram realizadas mais de 290 

intervenções em todos os 18 blocos existentes no Campus, que possui mais de 35.000m2. Dentre 

as intervenções, destacam-se as elencadas no Quadro 21, a seguir. 

 
Quadro 21: Resumo das atividades do primeiro semestre de 2022 - Engenharia e Manutenção 

Ordem Processos Descrição 

1 23279.006549/2020-03 Acompanhamento dos serviços de adequação dos projetos de 
levantamento físico, projetos de prevenção e combate a incêndio e pânico 
e projetos de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas do 
IFBA, campus de Salvador. 

2 23279.008635/2021-23 Prestação de serviços de natureza continuada, sem dedicação exclusiva 
de mão de obra, para manutenção preventiva e corretiva de bombas 
d’água, com fornecimento, substituição e reposição de peças, 
componentes e acessórios, materiais de consumo, ferramentas e 
equipamentos por conta da contratada. 

3 23279.008657/2021-93 Pintura dos corredores das edificações e salas de aulas do bloco B. 

4 23279.008658/2021-38 Adequação da sala de xerox da gráfica, no bloco d, para climatização das 
máquinas de reprografia. 

5 23279.003938/2021-50 Serviços de investigação e elaboração de projetos técnicos e executivos 
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Ordem Processos Descrição 

para tratamento de anomalias, reparos, recuperação e reforço, contendo 
planilha orçamentária e memorial técnico descritivo, para muro de arrimo 
existente no IFBA - campus de Salvador. 

6 23279.007279/2022-10 Limpeza dos reservatórios de água potável. 

7 23279.002854/2022-80 Aquisição de aparelhos de ares-condicionados do tipo split para atender 
as necessidades do IFBA – campus de Salvador. 

8 23279.006868/2022-72 Adequação elétrica da clínica escola, considerando os projetos iniciais 
dos equipamentos de mamografia, tomografia e raio-x. 

9 23279.003340/2022-41 Reunião com a presença da PRODIN, responsável pelo projeto à época, 
para que juntos possamos adotar a melhor estratégia para solucionar o 
problema identificado, viabilizando o pleno funcionamento da clínica 
escola. 

10 23279.007329/2022-51 Serviço eventual de pintura geral da edificação e troca de portas. 

11 23279.007328/2022-14 Serviço eventual de recuperação estrutural do poço do elevador C.E. 

12 23279.006081/2022-19 Reforma predial do espaço onde será instalado o laboratório do projeto 
SMARTH2O – design de águas inteligentes sustentáveis para 
recuperação avançada de petróleo em reservatórios carbonáticos. 

13 23279.006924/2022-79 Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de 
recuperação estrutural do muro de contenção do IFBA – campus de 
Salvador. 

14 23279.004491/2022-17 Reforma das quadras externas do IFBA – campus de Salvador. 

15 23279.006577/2022-84 Manutenção preventiva e corretiva em gerador Leon Hermer motor Deutz 
– td226b-3, com fornecimento de mão de obra e todas as peças 
necessárias para garantir o perfeito funcionamento. 

16 23279.004492/2022-61 Remoção e instalação de divisória com vidro na DAP – bloco A.  

17 23279.003461/2020-21 Acompanhamento do contrato de manutenção preventiva e corretiva de 
elevadores. 

18 23279.002690/2021-18 Acompanhamento do contrato de manutenção preventiva e corretiva em 
aparelhos de ar-condicionado e refrigeradores, bebedouros e freezers. 

19 23278.000602/2020-64 Acompanhamento do contrato de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva. 

20 23279.006316/2022-64 Reforma e recuperação da cozinha e sala administrativa do refeitório 
PAAE. 

21 23279.006341/2022-48 Fornecimento e instalação de corrimãos nas escadas do anexo (blocos O 
e P). 

22 23279.006223/2022-30 Aquisição de uma bateria 100a para o grupo gerador localizado no 
campus. 

23 23279.005075/2022-36 Aquisição de bombas d'água para o IFBA, campus de Salvador. 

24 23279.004739/2022-40 Manutenção de 3 bombas hidráulicas do IFBA – campus de Salvador. 

25 23279.004297/2022-31 Aquisição de aparelhos de ar-condicionado do tipo split de 60.000 btu’s. 
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Ordem Processos Descrição 

26 23279.002857/2022-13 Pintura do salão nobre, salas e laboratórios do curso de radiologia no 
bloco O, e salas de apoio no bloco A e bloco B. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

  
De forma resumida, a seguir, por meio do Gráfico 7, tem-se a síntese do número de 

serviços solicitados. 

 
Gráfico 7: Número de Serviços Solicitados 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 
No tocante às ordens de serviços, o Gráfico 8, a seguir, tem-se a distribuição para o 

período. 
 
Gráfico 8: Ordem de serviços emitidas 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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 No tocante aos tipos de serviços requeridos na unidade, a seguir, tem-se a distribuição. 

Destaca-se que a série histórica começou a partir de maio, motivo pelo qual não foi apresentado 

de janeiro a abril/2022. 

 É importante informar que um dos grandes desafios das atuações da área de engenharia 

e manutenção foi viabilizar o funcionamento da Clínica Escola, bloco S, após mais de 10 anos 

de construída, mas que por questões técnicas, de estrutura e infraestrutura, ainda se encontrava 

sem condições de funcionamento, o que foi possível após um conjunto de iniciativas conduzidas 

pela DAP e toda a sua equipe de engenharia e manutenção, cujas ações podem ser observadas 

por meio do Quadro 22, a seguir. 

 
Quadro 22: Ações de intervenções e atividades desenvolvidas no âmbito da Clínica Escola. 

ITEM PROCESSO DESCRIÇÃO / SERVIÇOS REALIZADOS 

1 23279.006868/2022-72 Adequação elétrica da clínica escola considerando os projetos iniciais dos 
equipamentos de mamografia, tomografia e raio-x. 

2 23279.003340/2022-41 Reunião com a presença da PRODIN, responsável pelo projeto à época, para 
que juntos possamos adotar a melhor estratégia para solucionar o problema 
identificado, viabilizando o pleno funcionamento da clínica. 

3 23279.007329/2022-51 Serviço Eventual de pintura geral da edificação e troca de portas. 

4 23279.007328/2022-14 Serviço Eventual de Recuperação Estrutural do poço do elevador C.E. 

5 23279.007139/2022-33 Modificação do layout, ajuste para aumentar o espaço no NTS. 

6   MANUTENÇÃO CONTÍNUA 

6.1 Manutenção Contínua 
O.S. 22177 

Verificação e manutenção de vazamentos 

6.2 Manutenção Contínua 
O.S. 21865 

Revisão na cobertura da subestação 

6.3 Manutenção Contínua 
O.S. 21931 

Limpeza da subestação 

6.4 Manutenção Contínua 
O.S. 221645 

Troca da tubulação da bomba de água potável 

6.5 Manutenção Contínua 
O.S. 22183 

Pintura da casa da bomba 

6.6 Manutenção Contínua 
O.S. 22269 

Conserto de Dreno 

6.7 Manutenção Contínua 
O.S. 22367 

Revisão dos extintores 

6.8 Manutenção Contínua 
O.S. 22401 

Pintura da sala de videoaulas 

6.9 Manutenção Contínua 
O.S. 22433 

Revisão do forro PVC 
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ITEM PROCESSO DESCRIÇÃO / SERVIÇOS REALIZADOS 

6.10 Manutenção Contínua 
O.S. 22454 

Revisão nos reservatórios de água potável 

6.11 Manutenção Contínua 
O.S. 22456 

Contenção de infiltração e recomposição de alvenaria 

6.12 Manutenção Contínua 
O.S. 22482 

Revisão do portão de entrada 

6.13 Manutenção Contínua 
O.S. 22507 

Conserto de torneira e descarga 

 
 

Já em relação às atividades administrativas, pela primeira vez foi possível planejar e 

realizar licitação para a contratação de empresa especializada para poda e descarte dos lixos 

verdes do Campus de Salvador. Além disso, outras iniciativas vêm sendo realizadas, tais como: 

● Planejamento para a contratação de empresa especializada para troca dos toldos; 

● Planejamento para a contratação de empresa especializada de dedetização; 

● Planejamento para a contratação de empresa especializada de carimbos e chaves; 

● Realização de vistoria e manutenção, conservação e limpeza diária de todos os espaços 

do Campus; 

● Início do inventário patrimonial de todo o campus de Salvador; 

● Discussão e planejamento para a implementação do Sistema SIADS para controle de 

almoxarifado; 

● Realização de revisão em mais de 30 contratos ativos, com destaques para a realização 

de aditivos, repactuações, acréscimos e supressões; 

● Contratação de empresa de Dosimetria, suprimento de materiais de consumo do campus, 

departamentos acadêmicos e setores administrativos; 

● Reuniões administrativas com as empresas contratadas para a realização de serviços 

continuados, com o objetivo de alinhar as ações, atividades e melhoria contínua dos 

serviços; 

● Revisão e manutenção de todos os veículos pertencentes à frota de transporte do 

Campus; 

● Elaboração de manuais e orientações visando auxiliar o correto funcionamento dos fluxos 

de processos e atividades no Campus; 

● Baixa e descarte adequado de móveis e utensílios classificados pela Comissão de baixa 

patrimonial como inservíveis; 
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● Apuração, notificação e aplicação de sanção no âmbito do SICAF para empresas que 

incorrem em práticas desfavoráveis à administração pública; 

● Descarte de bens e materiais inservíveis, conforme legislação vigente e parecer da 

comissão de avaliação;  

● Constituição de comissão para contratação de empresa especializada para serviços de 

todos da unidade. 

No período foram revisadas as frotas de veículos do Campus de Salvador, que atualmente 

é composta por 14 veículos, sendo que foi iniciado um processo de doação para outras unidades 

do IFBA, interessadas, de veículos que foram enquadrados como antieconômicos e, em termos 

de custo-benefício, desfavoráveis para o Campus de Salvador. As doações ainda não 

conseguiram êxito. Devido a restrição orçamentária, os pedidos de empréstimos dos veículos 

por outras unidades do IFBA estão sendo liberados com repasse dos custos de manutenção, 

combustível e diárias dos motoristas, tendo em vista a não disponibilidade orçamentária no 

Campus para a cobertura desses gastos. 

Em relação à frota de transportes e os respectivos gastos, a seguir apresenta-se o retrato 

para esta unidade, conforme Tabela 20. 

 
Tabela 20: VEÍCULOS E TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – 2022.1 

Veículos e transporte escolar para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional - Até 
junho/2022 

Campus 
Quantidade da 

frota 
Valor gasto com Manutenção Valor gasto com combustível 

Salvador 14 R$ 14.951,81 R$ 28.618,80 

   Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
 

Já no tocante ao atendimento médico-odontológico, até 31/06/2022 foram realizados os 

seguintes atendimentos à comunidade interna, conforme Tabela 21. 

 
Tabela 21: Assistência prestada à comunidade interna 

Atendimento 
Até junho de 2022 

Servidor Aluno Total 

Médico 236 944 1180 

Odontológico  01 46 47 

Fisioterapia 57 400 457 

Enfermagem 271 1086 1357 

Psicologia 7 212 219 
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TOTAL 572 2688 3260 

 Fonte: SMO. 

 Ademais, destaca-se ainda que, através de parceria com o Ministério da Saúde, 3 médicos 

do Campus de Salvador vêm atuando na realização de perícias junto ao Subsistema Integrado 

de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), na realização de perícias a servidores do IFBA e do 

MS no SIASS/MS. Ademais, uma parceria foi firmada também junto ao SIASS do IF Baiano, por 

meio da qual 5 médicos dedicam carga horária para a realização de perícias. No período, o SMO 

passou a cobrir os três turnos com servidores para atendimento à comunidade interna. No 

período de pandemia, o SMO também agendou atendimentos por meio de 

teleatendimento/telemedicina, para servidores e estudantes do IFBA/Campus de Salvador.  

Destaca-se ainda as atividades de compras realizadas no período, conforme pode ser 

visto nas tabelas 22 e 23, as quais evidenciam os processos formados e licitados, bem como os 

processos formados, mas não licitados e que se encontram em andamento. 

 
Tabela 22: Processos formados e licitados 

Nº de processos formados e licitados/contratados 15 

Nº total de processos de compras (consumo + permanente) 32 

Realizado 46,88% 

Meta 90% 

% de cumprimento 52% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
 
 
Tabela 23: Processos formados não licitados/contratados 

Nº de processos formados não licitados/contratados 17 

Nº total de processos de compras (consumo + permanente) 32 

Realizados 53,13% 

Meta 10% 

% de cumprimento 19% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 
No tocante à dimensão financeiro e orçamentário, para o ano de 2022, a LOA nº 14.303 

de 21/01/2022 - DOU de 24/01/2022, estabeleceu o orçamento do IFBA com acréscimo em 

relação à LOA de 2021, de aproximadamente 24% na ação orçamentária 20RL - funcionamento 

e 21% na ação orçamentária 2994 - Assistência aos Estudantes. A Provisão Orçamentária Inicial 

para o Campus Salvador na ação 20RL foi de R$ 12.255.431,34 e na ação 2994 de R$ 

4.813.866,00. 
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Contudo, em 27/05/2022 foi anunciado pela SPO/MEC, por meio da mensagem SIAFI 

nº2022/0538928, o bloqueio na provisão da ação 20RL (funcionamento) que correspondeu ao 

percentual de 19,96%, ou seja, R$ 2.446.392,42. Desse valor, em 06/06/2022, por meio da 

mensagem SIAFI SPO/MEC nº 2022/0570781 foi anunciado o desbloqueio parcial de R$ 

1.236.303,52, correspondente a 50,54% da provisão bloqueada; em 09/06/2022, por meio de 

nota oficial do CONIF, foi anunciado o corte de R$ 608.173,16, correspondente a 24,86% da 

provisão total bloqueada; e em 24/06/2022, por meio da mensagem SIAFI SPO/MEC nº 

2022/0642473, foi comunicado o corte de R$ 601.915,76, correspondente a 24,60% da provisão 

total inicialmente bloqueada, fazendo com que o orçamento inicial fosse reduzido de  R$ 

12.255.431,34 para  R$ 11.045.342,42, cujo corte total foi de R$ 1.210.088,92. A execução 

orçamentária do Campus de Salvador vem sendo acompanhada continuamente e pode ser 

acessada através do site portal da transparência, por meio do link 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/documentos/acesso-a-informacao/transparencia-campus-

salvador/orcamento/2022/REO_JUN2022.pdf.  

 
 Ademais, dentre as atividades financeiras e orçamentárias desenvolvidas no período, 

destacam-se: 

● Realização dos empenhos, liquidação e pagamentos, conforme relatório de execução 

orçamentária (https://portal.ifba.edu.br/salvador/documentos/acesso-a-

informacao/transparencia-campus-salvador/orcamento/2022/REO_JUN2022.pdf); 

● Execução de atividades voltadas para organização dos controles e melhoria das 

informações, tanto do estoque quanto do patrimônio; 

● Revisão sistemática do orçamento, a fim de apoiar a tomada de decisão em função do 

contexto de restrição orçamentária; 

● Reporte mensal dos relatórios de execução financeiro-orçamentária, bem como do 

cronograma de pagamento no portal do Campus de Salvador; 

● Acompanhamento das conformidades contábil e de gestão; 

● Controle de prestação de contas dos projetos de pesquisa e extensão; 

● Gestão dos estoques em conjunto com o setor de compras, bem como controle de 

patrimônio junto a divisão de patrimônio; 

● Análise e publicação das demonstrações contábeis; 

● Controle e acompanhamento dos recursos inscritos e reinscritos em restos a pagar. 

 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/documentos/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador/orcamento/2022/REO_JUN2022.pdf
https://portal.ifba.edu.br/salvador/documentos/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador/orcamento/2022/REO_JUN2022.pdf
https://portal.ifba.edu.br/salvador/documentos/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador/orcamento/2022/REO_JUN2022.pdf
https://portal.ifba.edu.br/salvador/documentos/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador/orcamento/2022/REO_JUN2022.pdf
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Em relação às atividades de pregões, devido a restrição de recursos, apenas 8 pregões 

foram realizados, os quais tiveram por objetivo: (i) contratação de serviços de manutenção de 

bombas d'águas; (ii) serviço de dosimetria; (iii) aquisição de ares-condicionados; (iv) serviços de 

chaves e carimbos; (v) serviços de podas de árvores; (vi) aquisição de materiais de consumo e 

componentes para atividades do departamento de eletrônica; (vii) aquisição de equipamento de 

raio x. Além dessas contratações, algumas adesões foram realizadas para aquisição de suporte 

de projetor, quadros, ares-condicionados, como também dispensas emergenciais foram 

realizadas para atender ao fornecimento de alimentos dos estudantes assistidos pelo PAAE, em 

face da desistência da empresa até então contratada para tal fim. 

4.4.1 Projetos, intervenções e investimentos no Campus 

 

No primeiro semestre de 2022, em função das restrições orçamentárias, não foi possível 

avançar nos projetos relacionados às casas adquiridas, que ficam no entorno da unidade. Faz-

se necessário iniciar o projeto básico e arquitetônico do Centro Cultural, definido para instalação 

na edificação (prédio) de número 35 (Antiga Clirf), por empresa especializada em revitalização, 

considerando que o prédio pertencia à zona de patrimônio histórico. Será necessária ainda uma 

intervenção para escoramento interno para garantir a integridade dos pavimentos internos.  

Além do exposto, apesar da não existência de disponibilidade orçamentária na unidade, 

se discutiu a necessidade de concepção dos projetos de ampliação da capacidade instalada do 

refeitório (Casa 29) e ampliação de área de lazer no Campus (Casa 31), que precisará passar 

por obra civil e para as quais precisarão também de contratação de empresa especializada. 

Ambos os casos precisarão de recursos de capital, cujas ações necessárias incluem: 

a) Projeto arquitetônico, com definição do uso da edificação; 

b) Planilha de custo para definir os recursos de capital; 

c) Aprovação junto aos órgãos governamentais.   

  No tocante a Clínica-Escola, através da Portaria nº 3454 de 20 de outubro de 2020, da 

Diretoria Geral, foi instituída a comissão para elaboração de uma Proposta de Operacionalização 

e Gestão da Clínica-Escola do IFBA/Campus de Salvador. Conforme já relatado anteriormente, 

foram realizadas intervenções necessárias ao funcionamento da Clínica, a qual encontra-se em 

vias de iniciar as suas atividades. Foram realizados serviços na subestação da clínica, 

elevadores, circuito elétrico, aquisição de equipamentos, reformas e pintura, cujo prédio passará 

a ser utilizado para as aulas práticas de Radiologia já no segundo semestre de 2022. Ao todo, 
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foram mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) investidos entre serviços, materiais e 

equipamentos para o funcionamento da clínica. 

   Visando a modernização das salas de aulas, deu-se início ao processo de troca de 

quadros antigos por lousas, bem como instalação de suportes de projetores, nos quais serão 

instalados os equipamentos multimídia, cuja finalidade é melhorar a qualidade das aulas. No 

período, foram adquiridos equipamentos de ares-condicionados, com a finalidade de substituir 

os equipamentos antigos e melhorar o consumo de energia elétrica do campus. Ao todo, foram 

mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em investimentos de capital, dos quais R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) foram captados por meio de TED de Nº 11555/2022 junto a 

SETEC. 

 Assim, os principais resultados alcançados pela DAP podem ser observados por meio do 

Quadro 23, a seguir.
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Quadro 23: Macroprocessos - Diretoria de Administração e Planejamento - DAP – janeiro a junho 2022 

Macroprocessos 
Objetivos 

Estratégicos 
Principais Resultados Alcançados Impedimentos para o Alcance dos Objetivos Desafios Futuros 

Administração e 
Planejamento 

Padronizar as 
atividades de 

compras, 
licitações, 

fiscalização de 
contratos, 

transporte e 
patrimônio 

Melhorias no número de processos de compras 
formalizados 

Falta de servidores que deem suporte na 
formalização de processos administrativos 

Mapear os 
macroprocessos e 

realizar os fluxos de 
todos os setores da 

DAP, visando melhorar 
o desempenho das 

atividades; 
Aumentar o quadro de 

servidores 

Expansão da compreensão da comunidade 
quanto aos fluxos e processos necessários para 
a efetivação das compras do Campus 

A rotatividade de chefias nos setores, bem 
como a ausência de TAEs suficientes que 

possam ser responsáveis pelos processos no 
setor 

Redução do número de dias para aquisições −  

Realização de mais de 40% do inventário 
patrimonial da unidade 

Quadro de servidores reduzido e dificuldade de 
acesso em alguns setores 

Criação e implementação de comissão de 
avaliação de bens inservíveis para adequado 
descarte e destinação. 

Ausência de uma política institucional de 
gestão patrimonial 

Implantação do SIADS patrimonial Ausência de servidores em número suficiente 
para manutenção do sistema atualizado 

Elaboração de um manual de compras que vem 
orientando a formalização das compras da 
unidade, bem como, aumentando o número de 
pedidos e setores demandantes 

−  

Modernizar a 
infraestrutura 

física e 
tecnológica 

Judicialização de processo para obtenção das 
escrituras pendentes do Campus 

Morosidade do sistema judiciário Integralizar as 
escrituras e ampliar a 

capacidade construtiva 
do terreno 

Contratação de empresa para a elaboração do 
projeto de Combate a incêndio no Campus de 
Salvador 

Empresa não entregou no prazo devido os 
projetos contratados 

Aprimorar o processo 
licitatório para melhorar 

a capacidade de 
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Macroprocessos 
Objetivos 

Estratégicos 
Principais Resultados Alcançados Impedimentos para o Alcance dos Objetivos Desafios Futuros 

contratação de 
empresas maiores que 

consigam concluir o 
projeto e viabilizar a 
contratação da obra 

Elaboração do projeto elétrico do bloco A, 
visando a modernização das instalações 
elétricas 

Falta de profissional especializado na área de 
engenharia elétrica 

O processo está sendo 
acompanhado pelo 

engenheiro eletricista 
da Reitoria e acredita-
se que seja finalizado 
para a execução do 

serviço eventual ainda 
no segundo semestre 

de 2022. 

Demolição parcial do muro que divide o 
estacionamento dos docentes com as casas, 
cujo objetivo é integrá-las no escopo de 
segurança do Campus, já que são patrimônio da 
unidade. 

O volume de demandas e a restrição 
orçamentária tem dificultado avançar no 

sentido de demolição integral Orçamento de capital 

Compra e instalação, em andamento, de quadros 
do tipo lousa leitosa e suporte para instalação de 
projetores multimídia 

Ausência de servidores suficiente para a 
instalação de forma mais rápida 

Controle, segurança e 
manutenção dos 

equipamentos, que 
deve ser alinhado com 
a diretoria de ensino, 

para proteger a 
integridade patrimonial 

Adequação de layout da DAP visando integração 
da equipe 

Restrições orçamentárias impediram ampliar a 
adequação 

Orçamento de custeio 
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Macroprocessos 
Objetivos 

Estratégicos 
Principais Resultados Alcançados Impedimentos para o Alcance dos Objetivos Desafios Futuros 

Início de instalação de projetores em salas de 
aulas 

Ausência inicial do projeto, por sala, para o 
posicionamento adequado dos equipamentos 

Expansão, tendo em 
vista a restrição 

orçamentária 

Compra de câmera de segurança que viabilizou 
a instalação de câmeras no acesso principal de 
estudantes 

Restrições orçamentárias 
- 

Elaboração e utilização do plano de manutenção 
da unidade 

Ausência de pessoas suficientes para a 
fiscalização do plano 

- 

Contratação de empresa e elaboração de projeto 
para contratação de obra para recuperação do 
muro de arrimo 

Ausência de recursos orçamentários no 
montante necessário para a contratação da obra 

Captar recursos, por 
meio de TED, tendo 
em vista os cortes 

orçamentários que a 
unidade vem sofrendo, 

reduzindo a 
possibilidade de 

realizar a obra com 
recursos próprios 

Desenvolver uma 
política de 

sustentabilidade. 

Elaboração e registro do projeto da subestação 
na Coelba, o que permitirá o registro da usina de 
minigeração solar 

Necessidade de alteração do projeto da 
empresa que fez a implantação da usina à 

época 

Contratar empresa 
especializada para a 

manutenção da usina, 
já que não existe e a 
unidade passa por 
contingenciamento 

orçamentário; e 
registrar junto a Coelba 
a usina de minigeração 

para que o Campus 
possa ser beneficiado 
na conta de energia 
com o excedente. 
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Macroprocessos 
Objetivos 

Estratégicos 
Principais Resultados Alcançados Impedimentos para o Alcance dos Objetivos Desafios Futuros 

Contratação de empresa especializada para a 
realização de poda, coleta e descarte adequado 
dos resíduos, conforme legislação vigente 

Eventuais cortes orçamentários que impeçam a 
manutenção do contrato - 

Criação de campanha para redução do consumo 
de água e energia, por meio de ações de 
economia de energia, bem como de água, com 
regulação dos níveis de descargas de acoplar, 
retirada de lâmpadas de corredores, redução do 
uso de ar-condicionado, dentre outras ações 

Dificuldade de mobilização integral da 
comunidade para ampliar os níveis de 
conscientização da necessidade de 

racionalização dos recursos. 
Tornar as ações 

sistemáticas 

Sistematização dos dados de gestão de energia 
e água no Campus, com atuação contínua da 
CISA 

Ausência de sistemas, estrutura física e de 
pessoal para dar suporte a comissão 

Disponibilidade 
orçamentária para 
ampliar as ações 

Aprimorar os 
mecanismos de 

liderança, 
estratégia e 

controle com foco 
na otimização dos 

recursos e 
transparência 

Mapeamento e gestão dos riscos, a partir da 
construção da matriz de risco 2x2 

Por se tratar de um campus antigo, há riscos 
ainda não identificados 

Necessidade de 
monitoramento 

contínuo dos riscos, a 
fim de que estes 

possam ser 
adequadamente 
monitorados e 
gerenciados 

Consolidação do Portal da Transparência do 
Campus de Salvador 
(https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-
informacao/transparencia-campus-salvador)  

- 
Manter o portal 

atualizado 

Aumento no nível de execução orçamentária 
devido a implementação da ação de 
acompanhamento diário, semanal e mensal dos 
níveis de gastos, controle de notas fiscais, 
serviços e materiais consumidos, bem como 

Ausência de servidores o suficiente para 
desenvolvimento de todas as atividades 
necessárias 

Contratação de novos 
servidores por meio 

dos concursos 
públicos esperados 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador
https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador
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Macroprocessos 
Objetivos 

Estratégicos 
Principais Resultados Alcançados Impedimentos para o Alcance dos Objetivos Desafios Futuros 

revisão contínua do planejamento estratégico, 
tático e operacional 

para o próximo 
exercício 

Implantação do Táxigov, serviço de transporte 
sob demanda, cujo principal resultado é a 
economia de recursos com manutenção de 
pessoal terceirizado fixo, combustível e o gasto 
com manutenção com veículos próprios. 

Eventuais cortes orçamentários que impeçam a 
continuidade do serviço 

Reduzir os gastos com 
frotas próprias 

Revisão de todos os contratos com mão de obra 
exclusiva visando otimizar os recursos 

- Manter o serviço de 
qualidade da unidade 

com um quadro de 
pessoal adequado à 

disponibilidade 
orçamentária do 

Campus 

Criação de centro de custos para melhorar a 
execução orçamentária por setor 

Ausência de sistemas de controle e gestão 
orçamentária 

Implantar o sistema de 
gestão e controle 

orçamentário com a 
finalidade de melhorar 
o monitoramento dos 
gastos, bem como a 

eficiência na execução 
dos recursos 

Definir prioridades 
em função dos 

recursos 
disponíveis, 
convênios e 

editais. 

Elaboração do relatório de acompanhamento 
orçamentário semanal e mensal 

- Implantação de 
sistemas que melhore 

o controle e o 
mecanismo de 
elaboração que 

atualmente é manual 
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Macroprocessos 
Objetivos 

Estratégicos 
Principais Resultados Alcançados Impedimentos para o Alcance dos Objetivos Desafios Futuros 

Elaboração de instrumentos de controle de 
recursos, conforme estrutura de funcionamento, 
visando assegurar a manutenção e funcionamento 
do Campus, ressuprimento de materiais e serviços 
visando atender a atividade fim, e realização de 
investimentos para melhorias na unidade, 
seguindo essa ordem. 

As ocorrências de eventos que demandam 
intervenções emergenciais, devido a estrutura 

e edificações antigas da unidade 

Realizar um plano de 
modernização da 
unidade, com a 

finalidade de otimizar a 
estrutura e torná-la 
mais eficiente, bem 
como, melhorar a 

performance e 
funcionamento e 

reduzir a ocorrência de 
eventos inesperados 

que consomem 
recursos 

orçamentários 

Definição de ações de contenção de gastos em 
função dos cortes orçamentários 
(23279.005615/2022-81 - 
https://portal.ifba.edu.br/salvador/comunicacao/co
municados/2022/bloqueio-orcamentario-acoes-de-
contencao-e-reducao-de-gastos-do-campus-
salvador)  

Aumento dos custos com água e energia que 
variam em função do consumo e que teve leve 
aumento com o retorno 100% emergencial 

Implementar a 
ampliação da usina 
solar para reduzir o 
custo com energia e 

implementar o projeto 
de reestruturação da 

rede hidráulica, 
reduzindo o número de 

vazamentos 

Manutenção do pagamento de todos os contratos 
e faturas em dia 

Restrições orçamentárias Analisar novas 
captações de recursos 

internas e externas 

Otimização de contratos de terceirização, com 
melhor aproveitamento dos postos de serviços por 
setores e compartilhamento. 

−  
- 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/comunicacao/comunicados/2022/bloqueio-orcamentario-acoes-de-contencao-e-reducao-de-gastos-do-campus-salvador
https://portal.ifba.edu.br/salvador/comunicacao/comunicados/2022/bloqueio-orcamentario-acoes-de-contencao-e-reducao-de-gastos-do-campus-salvador
https://portal.ifba.edu.br/salvador/comunicacao/comunicados/2022/bloqueio-orcamentario-acoes-de-contencao-e-reducao-de-gastos-do-campus-salvador
https://portal.ifba.edu.br/salvador/comunicacao/comunicados/2022/bloqueio-orcamentario-acoes-de-contencao-e-reducao-de-gastos-do-campus-salvador
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Macroprocessos 
Objetivos 

Estratégicos 
Principais Resultados Alcançados Impedimentos para o Alcance dos Objetivos Desafios Futuros 

Atender as 
necessidades de 

manutenção, 
funcionamento e 
investimento em 

obras e 
equipamentos. 

Diagnóstico situacional de 4 laboratórios para 
identificar a necessidade de refrigeração 

A maioria dos departamentos acadêmicos do 
Campus ainda não respondeu ao relatório 

solicitado sobre as condições dos laboratórios 
para fins de planejamento 

Mobilizar os 
departamentos para 

que todos respondam 
o relatório, para que, a 

partir dos dados, 
possamos realizar o 
planejamento das 

manutenções 
corretivas e 
preventivas. 

Contratação de empresa especializada para 
manutenção de bombas d'águas. Não existia 
contrato para esse tipo de demanda 

Restrições orçamentárias Manter o serviço 
continuado em função 

dos desafios 
orçamentários que 

aponta para novo corte 
em 2023 

Reforma das 2 quadras externas da unidade - Orçamento de Custeio 
para melhorar as 

condições de 
infraestrutura dos 

espaços 

Aquisição de novos computadores para atender 
as demandas de laboratórios e setores 
administrativos com a finalidade de modernizar o 
parque tecnológico. 

- 
Manutenção do parque 

tecnológico e cortes 
orçamentários 

Reforma e pintura, bem como aquisição de 
equipamentos e troca de circuito elétrico para 
entrada em operação da clínica escola da 
unidade 

Necessidade de adequação de projeto 
estrutural para recepção de novos 

equipamentos 

Orçamento de custeio 
e de capital para 

viabilizar as 
intervenções 

necessárias ao 
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Macroprocessos 
Objetivos 

Estratégicos 
Principais Resultados Alcançados Impedimentos para o Alcance dos Objetivos Desafios Futuros 

funcionamento pleno 
do edifício 

Aprimorar os 
processos de 
tomadas de 

decisão sobre 
alocação de 

recursos 

Elaboração de procedimentos, manuais e 
estrutura de governança que permitam melhorar 
os processos de tomada de decisão 

−  Implementação de 
sistemas de 
informações 

Elaboração no exercício anterior do 
planejamento das contratações, a fim de que seja 
possível antever os recursos necessários às 
contratações do exercício, bem como assegurar 
a cobertura dos contratos continuados e de 
manutenção do Campus 

- 

- 

Controle em centro de custo dos gastos do 
exercício, bem como reuniões contínuas junto 
aos setores demandantes, a fim de que seja 
compreendido as demandas, orientando 
corretamente os processos de contratações e, 
consequentemente, melhorando os níveis de 
execução dos gastos. 

Rotatividade dos chefes e de servidores dos 
setores 

Implementar um 
sistema de gestão que 

permitam a 
alimentação das 

informações gerenciais 
de forma tempestiva 

para a adequada 
tomada de decisão 

Elaboração de processos de contratação 
antecipados, por meio de Sistemas de Registros 
de Preços, que permitem manter os processos 
prontos para empenho, quando da 
disponibilidade orçamentária. 

Ausência de servidores suficientes com 
conhecimento para a elaboração de processos 
de contratações Cortes orçamentários 

Levantamento prévio de necessidades setoriais, 
por meio da inclusão no PAC/PAC, visando 
compilar demandas similares, planejar as 
demandas específicas e alinhar a equipe quanto 
às ações a serem adotadas. 
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Macroprocessos 
Objetivos 

Estratégicos 
Principais Resultados Alcançados Impedimentos para o Alcance dos Objetivos Desafios Futuros 

Implementar 
critérios de 

sustentabilidade 
nas contratações 

e aquisições. 

Inclusão em todos os editais dos critérios de 
sustentabilidade, conforme especificidade do 

objeto da contratação 

Especificidade do objeto e o custo-benefício 
Elaborar um manual de 
compras sustentáveis 

para a unidade 

Fonte: Elaborado a partir do TCU (2020).
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4.5 DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CAMPUS DE SALVADOR 

 
A Divisão de Comunicação Social – Dicom – é o órgão articulador e executor que atua na 

difusão das informações de interesse público, relativas às políticas, programas e ações do 

campus Salvador, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA. 

Facilitar e, por vezes, melhorar o relacionamento do campus com seus diversos públicos são os 

objetivos que regem o apoio e a divulgação de projetos de ensino, pesquisa e extensão, bem 

como ações de gestão institucionais. 

Por se tratar de uma instituição de educação profissional e tecnológica, informações de 

utilidade pública, de amplo interesse social, são fundamentais para potencializar o 

relacionamento com as comunidades interna e externa. Dessa forma, as ações comunicativas 

são direcionadas por meio de processos relacionados às áreas de: jornalismo, programação 

visual, gestão de redes sociais e produção e gestão de conteúdo do site do campus. 

  
4.5.1 Jornalismo 

 
Através do direcionamento jornalístico, de janeiro a junho de 2022, foram produzidas 

matérias, quase diariamente, para que as ações institucionais tivessem repercussão pública, 

trabalhando valores, como credibilidade, transparência e objetividade. Eis as vertentes 

trabalhadas: 

  
I.I - Site do campus 

 
Nesta ferramenta, costuma-se publicar textos para as comunidades interna e externa 

sobre assuntos que envolvem diretamente o campus. Foram produzidas, então, matérias 

jornalísticas, com caráter mais institucional e predominância do interesse público, como também 

notícias e comunicados sobre ações voltadas para os públicos internos (alunos, professores e 

técnico-administrativos). 

    Aliada a isso, foi criada pela Divisão de Comunicação, ainda, a página sobre as AENPE 

(Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais), contendo notícias e documentos do IFBA 

sobre as aulas. O espaço foi construído para reunir as notícias e comunicados publicados na 
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home page relacionadas às AENPE, além do conteúdo fixo proposto pela própria instituição. Por 

isso, o jornalismo produziu as matérias para a área de notícias, publicou notas e comunicados 

encaminhados e replicou também na página da AENPE. 

  

✔ Notícias - 97 matérias e notas jornalísticas foram produzidas e publicadas no primeiro 

semestre de 2022 no site do IFBA - Campus Salvador, sobre as atividades e ações da 

unidade de ensino. Do total, 5 foram publicadas no mês de janeiro, 15 no mês de fevereiro, 

22 em março, 14 em abril, 23 em maio e 18 no mês de junho. 

✔ Notas e Comunicados - 43 notas foram publicadas, solicitadas por diversos setores do 

campus Salvador em Notas e Comunicados: 3 no mês de janeiro, 5 no mês de fevereiro, 

14 no mês de março, 9 em abril, 5 em maio e 7 no mês de junho. 

 
I.II - Portal IFBA 

 
Um total de 37 notícias citaram o campus no Portal IFBA. Esse quantitativo inclui notícias 

enviadas como sugestão de publicação pela Divisão de Comunicação do Campus Salvador e 

notícias produzidas na Reitoria, pela DGCOM.  

 
I.III - Lista interna “ifba-salvador” 

 
A lista interna de e-mails denominada “ifba-salvador” foi utilizada para informar, à 

comunidade interna do campus, os conteúdos de notícias e comunicados publicados no site do 

campus; eventos e ações de interesse dos públicos internos promovidos por outras 

organizações; notas de falecimento e demais informes institucionais. 

Foram enviadas, através da lista interna de e-mails, 146 notas informativas. Foram 9 no 

mês de janeiro, 20 em fevereiro, 37 em março, 21 em abril, 34 em maio e 25 no mês de junho. 

Neste item, não estão contabilizadas as notas de falecimento e os e-mails relativos ao Campus 

na Mídia. Foram 13 notas de falecimento.  

 
I.IV - Informativo Nosso Campus 

O informativo impresso Nosso Campus está suspenso há mais de um ano, primeiramente 

por conta do contingenciamento orçamentário de 2019, e agora, devido à necessidade de 

afastamento presencial do campus, por causa da quarentena e os novos cortes de 2022. 
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 I.V - Relacionamento com a imprensa 
 

Por trabalhar diretamente com os formadores de opinião, os veículos de comunicação são 

bastante estratégicos para o campus Salvador. Através deles, é possível divulgar informações 

de interesse público para toda Bahia, de forma rápida, com lisura e grande alcance. 

Por isso, a Dicom manteve atualizados os contatos de profissionais de imprensa, enviou 

sugestões de pauta rotineiramente e realizou a atividade de clipping. Salienta-se que pauta é 

uma orientação para os jornalistas escreverem sobre determinado tema, enquanto clipping é a 

atividade de seleção e análise de notícia, informação ou citação em veículos de comunicação 

sobre organização, pessoa ou assunto. 

Além disso, houve também o trabalho de atendimento à imprensa, quando profissionais 

de veículos de comunicação procuraram a instituição para entrevistar, filmar ou fotografar 

membros do campus e/ou seus espaços físicos. Um total de 2 atendimentos foram realizados ao 

veículo Rádio Educadora no primeiro semestre de 2022 para abordar a cartilha “Xô Assédio” e a 

Feira Agroecológica. 

4.5.2 Clipping  
 
O processo de monitoramento de matérias jornalísticas divulgadas nos veículos de 

comunicação, que envolvem o campus Salvador, é realizado através da leitura de jornais 

impressos e do acompanhamento dos principais portais, sites e blogs noticiosos de Salvador e 

região. Também é realizado o clipping de reportagens televisivas, em casos de envio de releases 

ou solicitação de informações ou fontes pela imprensa à instituição. Atualmente, temos acesso 

apenas ao jornal impresso Tribuna da Bahia, cortesia enviada diariamente pelo periódico e ao 

Jornal A Tarde em sua versão digital, apresentando ultimamente dificuldades na pesquisa. Esses 

fatos podem comprometer a clipping, alterando, inclusive, seus dados. 

A Divisão de Comunicação faz uso do serviço gratuito do Google Alerts, uma ferramenta 

que auxilia no clipping, mas que não demonstra eficiência na busca de notícias. Hoje, o mercado 

oferece alternativas de clipping mais avançadas, porém pagas. 

O clipping de notícias é disponibilizado como produto denominado Campus na Mídia, com 

acesso por meio da página eletrônica do campus. Em breve, objetiva-se que o Campus na Mídia 
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volte a ser enviado para os e-mails institucionais, através da lista interna, sempre às sextas-

feiras. O clipping pode oportunizar à comunidade acadêmica conhecer as principais notícias que 

abrangem o campus Salvador do Instituto. 

 

✔ Janeiro:  Uma matéria foi publicada na imprensa citando o IFBA, campus Salvador. 

Publicada pelo Correio 24 Horas, a matéria teve origem espontânea e foi analisada como 

positiva.   

✔ Fevereiro: Uma matéria foi publicada neste mês de fevereiro no portal SEC Bahia. A 

matéria foi espontânea e é analisada como positiva. 

✔ Março: O campus contou com 8 matérias publicadas nos principais veículos de imprensa. 

Do total, 4 estão relacionadas aos releases encaminhados por esta Divisão e pela 

Prefeitura de Salvador sobre o curso de Qualificação Empreendedora, do Programa 

Empreenda Salvador, curso voltado para beneficiários do Auxílio Brasil em parceria com 

a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec). Do 

total de notícias, 4 foram provocadas e 4 foram espontâneas, sendo 7 positivas e uma 

neutra.   

✔ Abril: O campus foi citado em uma notícia sobre a prorrogação das inscrições para o 

curso voltado para beneficiários do Auxílio Brasil. 

✔ Maio: Em maio foram 10 matérias publicadas por veículos de imprensa que citaram o 

campus Salvador. Destaque para as publicações que foram realizadas a partir de release 

enviado à imprensa por esta Divisão de Comunicação sobre o processo seletivo para 

estágio remunerado e a citação na matéria Evangelicals are key to Brazil’s upcoming 

election no site da revista The Economist. Nove notícias provocadas e uma espontânea. 

Todas foram avaliadas como positivas. 

✔ Junho: O campus Salvador apareceu em 6 publicações. O destaque do mês ficou por 

conta do protesto realizado por estudantes contra os cortes orçamentários anunciados 

para as instituições de ensino federais. Todas as publicações foram espontâneas e 

analisadas como positivas. 
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4.5.3 Programação Visual 

Uma das ações da área de programação visual no campus Salvador consiste em contribuir 

para o planejamento e a implementação de campanhas de comunicação internas e externas, 

objetivando transmitir as mensagens desejadas de maneira eficaz e objetiva. 

Desenvolvimento e aplicação de identidades visuais para as peças de comunicação 

(cards para redes socais, cartazes, banners web e impressos, faixas, folders etc.) também faz 

parte da área, assim como criação, desenvolvimento e aplicação de projetos gráficos para 

cartilhas, revistas, entre outros. 

  

Atividades realizadas com muita frequência: 

● Encaminhamentos sobre a sinalização do campus; 
● Atendimento ao público por e-mail e SEI; 
● Elaboração de imagens ou cards para redes sociais; 
● Publicação de portarias e resoluções na seção Gabinete; 
● Publicação de editais, listas e outros documentos em diversas páginas no site do campus; 
● Publicação de pregões e atualização de informações sobre licitações no site do campus; 
● Alterações ou atualizações de informações nas seções principais do site do campus 

(Institucional, Acesso À Informação, Gabinete, Extensão, Pesquisa, Administração e 
Planejamento, Comunicação); 

● Inserção de arquivos nas seções principais do site do campus. 
 
Atividades realizadas com frequência média: 

● Publicação de informações ou arquivos na página Transparência; 
● Publicação de atas na página do Conselho do Campus; 
● Elaboração de novas páginas para seções do site; 
● Reestruturação/organização de seções do site; 
● Elaboração e publicação ou alterações de banners rotativos para o site do campus; 
● Elaboração e publicação ou alterações de botões para o site do campus; 
● Colocação de cartazes no campus Salvador; 
● Alterações na home do site do campus; 
● Elaboração de layouts para itens de sinalização na pandemia; 
● Encaminhamentos sobre mural digital; 
● Publicação de notas de falecimento na lista interna do campus e redes sociais. 

 
Atividades realizadas com menor frequência: 

● Limpeza de e-mail, backup e organização de arquivos; 
● Encaminhamento de informações ou demandas para Comunicação da Reitoria; 
● Publicação de vídeos no canal do campus no Youtube; 
● Envio de marcas do campus; 

● Vistorias na sala do setor.  
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Em síntese, o demonstrativo das atividades pode ser visto por meio do Quadro 24, a 
seguir. 
 
Quadro 24: Demonstrativo das atividades da DICOM 

Período Descrição Quantidade 

Janeiro 

Publicação de portarias no site do campus, seção Gabinete/ Documentos diversas 

Reestruturação da seção Gabinete/Documentos no site do campus, nova 
organização por tipo de documento e ano 

diversas 

Publicação de arquivos na página Transparência (provisão, execução 
orçamentária e de restos a pagar) 

diversas 

Atualizações das seções Institucional, Acesso À Informação, Gabinete, 
Extensão, Pesquisa, Administração e Planejamento do site do campus 

diversas 

Atendimento ao público por e-mail diversas 

Limpeza de e-mail, backup e organização de arquivos diversas 

Publicação de atas no site do campus, página do Conselho do Campus diversas 

Publicação de notas de falecimento na lista interna do campus e redes 
sociais 

diversas 

Criação de nova página em Licitações e Contratos 1 unidade 

Encaminhamento de informações para matéria DGCOM e publicação de 
nota sobre Enem 

diversas 

Publicação de informações sobre PGC no site do campus diversas 

Publicação dos calendários acadêmicos atualizados no site do campus diversas 

Publicação de informações na seção Administração e Planejamento diversas 

Divulgação de edital retificado ProfEPT 1 unidade 

Card e divulgação do Encontro Acadêmico 1 unidade 

Divulgação de comunicado sobre devolução de desktops e livros da 
biblioteca 

1 unidade 

Fevereiro 

Publicação de portarias no site do campus, seção Gabinete/ Documentos diversas 

Publicação de vídeo do Encontro Acadêmico no canal do campus no 
Youtube 

1 unidade 

Alterações e atualizações na seção Extensão/ Estágio diversas 

Atendimento ao público por e-mail diversas 

Publicação de arquivos na página Licitações e Contratos diversas 
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Publicação do Relatório de Gestão na página Transparência Campus 
Salvador e reestruturação das pastas por ano 

diversas 

Publicação de Edital Monitores Tecnológicos na página Editais > menu 
Extensão 

1 unidade 

Banner rotativo Processo Seletivo no site do campus  1 unidade 

Colocação de cartazes no campus Salvador diversas 

Card dos aposentados, editável no Canva e Power Point 1 unidade 

Card Seleção Chronos Jr 1 unidade 

Março 

Publicação de pregões e atualização de informações sobre licitações no 
site do campus 

diversas 

Publicação de portarias no site do campus, seção Gabinete/ Documentos diversas 

Atendimento à empresa Systema para sinalização do campus diversas 

Publicação da política de impressões e cópias na seção Administrativo do 
site e lista interna do campus 

diversas 

Alterações na página da Transparência: DAP, Orçamento e Licitações e 
contratos  

diversas 

Card para Dia Internacional da Mulher 2 unidades 

Publicação de atas no site do campus, página do Conselho do Campus diversas 

Encaminhamentos sobre a sinalização do campus diversas 

Arte de totem para álcool gel 1 unidade 

Encaminhamentos sobre mural digital diversas 

Card e encaminhamentos do Edital Monitores Tecnológicos diversas 

Card Dia Mundial da Água 1 unidade 

Banner rotativo do Sisu para o site 1 unidade 

Banner rotativo da Seleção Professor Substituto para o site 1 unidade 

Alterações na home do site do campus diversas 

Abril 

Cards para VII Colóquio do GPLR 2 unidades 

Encaminhamentos sobre a sinalização do campus diversas 

Publicação de portarias no site do campus, seção Gabinete/ Documentos diversas 

Publicação de pregões e atualização de informações sobre licitações no 
site do campus 

diversas 
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Página Resultados Sisu 2021 Convocações 1 unidade 

Card Roda de Conversas DAP 1 unidade 

Publicação de atas no site do campus, página do Conselho do Campus diversas 

Maio 

Publicação de resoluções no site do campus, seção Gabinete/ 
Documentos, reorganização dos arquivos, criação de pastas 2020 e 2021 

diversas 

Publicação de portarias no site do campus, seção Gabinete/ Documentos diversas 

Publicação de atas no site do campus, página do Conselho do Campus diversas 

Publicação de Edital Monitoria Acadêmica retificado 1 unidade 

Publicação de arquivos na página Transparência diversas 

Publicação de pregões e atualização de informações sobre licitações no 
site do campus 

diversas 

Banner Sustentabilidade para página no campus Salvador  1 unidade 

Encaminhamentos sobre a sinalização do campus diversas 

Publicação de Homologação de pré-matrícula Lista de Espera na página 
do Sisu no Campus 

1 unidade 

Atualização do banner sobre Sisu no campus 1 unidade 

Atualização de página das Vagas Residuais  1 unidade 

Publicação de lista de alunos no site 1 unidade 

Alteração card evento Ser Mulher da CPCA para terceirizadas 1 unidade 

Card evento Empreendedorismo e Inovação com Recursos do Governo 1 unidade 

Publicação de arquivo do resultado preliminar Professor Substituto e 
atualização de banner no site  

1 unidade 

Publicação de vídeo convite no canal youtube do campus 1 unidade 

Atendimento ao público via e-mail diversas 

Produção de imagens para Educação física, professora Micheli Venturini  diversas 

Card, tela para Roda de Conversas DE/DAES/DIREC e alterações diversas 

Junho 
 
 
 
 

Atualização de informações na seção Ensino/ Quem é quem, no site do 
campus 

diversas 

Banner para página Cisa no site do campus 1 unidade 

Card para Dia da Imunização 1 unidade 
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Encaminhamentos sobre a sinalização do campus diversas 

Publicação de Normas Acadêmicas do Ensino Superior atualizada na 
seção Ensino/ Documentos 

1 unidade 

Envio de marcas do campus para a DAEAD diversas 

Card para Convocação Processo Seletivo 2020 1 unidade 

Publicação de portarias no site do campus, seção Gabinete/ Documentos diversas 

Vistoria na sala do setor e entrega de PC para atualização e instalação de 
hardware e software 

diversas 

Publicação de pregões e atualização de informações sobre licitações no 
site do campus 

diversas 

Atualização de informações na página do curso de Administração diversas 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

4.5.4 Gestão de Redes Sociais 
 

As redes sociais normalmente constituem-se como ambientes virtuais totalmente 

favoráveis à divulgação de ações institucionais que promovam a sua visibilidade e o 

relacionamento e a interação das instituições de ensino com seus diversos públicos. 

Neste atual contexto mundial de disseminação global da infecção pelo novo coronavírus 

(covid-19), as plataformas de comunicação e interação digitais tornaram-se imprescindíveis para 

o exercício do trabalho na modalidade remota (home office), e muito têm contribuído para 

proporcionar o trânsito de informações entre discentes, docentes, técnicos-administrativos, pais 

de alunos e público externo em geral do Instituto. 

Além de dar visibilidade a ações do campus, entre os canais de acesso do cidadão ao 

campus Salvador, para fins de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões, têm destaque 

as redes sociais Facebook e Instagram, assim como o site do campus, onde se encontram os 

contatos telefônicos e de e-mails dos setores internos, em especial da Ouvidoria. 

Devido ao trabalho remoto, ressalta-se a realização de ações por meio de outra rede 

institucional - um canal no YouTube intitulado Comunicação SSA IFBA.  
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4.5.5 Atendimento ao Público 
 

As páginas do campus Salvador, criadas e gerenciadas pela Dicom, no Facebook e do 

Instagram, receberam perguntas, dúvidas e reclamações, que foram respondidas pelo setor em 

questão e/ou encaminhadas para os setores competentes. Através das duas mídias sociais 

citadas, a instituição tem se aproximado, principalmente, dos seus alunos, com difusão de 

informações institucionais e de interesse público. 

  Cabe ressaltar que o Instagram tem sido o maior canal de serviço de informação para o 

público jovem. A importância desses espaços tornou-se ainda mais visível em postagens com 

temáticas relacionadas à assistência estudantil, ao processo seletivo e matrículas. 

 

4.5.6 Produção e gestão de conteúdo – site do campus 

 

Todo o conteúdo de textos e imagens do site do campus Salvador 

(www.portal.ifba.edu.br/salvador) é publicado pela Dicom, que também produz a maioria dos 

referidos conteúdos, além de criar páginas por demanda.

http://www.portal.ifba.edu.br/salvador
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Quadro 25: Macroprocessos associados à comunicação institucional 

Macroprocessos 
Objetivos 

Estratégicos 
Principais Resultados Alcançados 

Impedimentos ou 
Causas para o Alcance 

dos Objetivos 
Desafios Futuros 

Comunicação 
Institucional 

Potencializar o 
relacionament

o com as 
comunidades 

interna e 
externa 

Criação da página sobre as AENPE (Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais), 
contendo notícias e documentos do IFBA sobre as aulas. 

Fraquezas: As 
demandas são muitas e 
não há um profissional 
ou grupo específico no 
setor para esses 
atendimentos. Dessa 
forma, executa a tarefa 
o membro da Dicom 
que estiver disponível 
no momento e que 
souber fazer o 
solicitado. Apesar de 
todos os componentes 
da equipe do setor 
terem tomado 
capacitação para lidar 
com a plataforma 
Plone, que contém o 
site, há ainda 
dificuldades para 
alguns no desempenho 
da execução. Não é 
recomendado delegar 
tais atribuições para 
estagiários e/ou 
bolsistas, pelo grau de 
responsabilidade 
requerido. 
Oportunidades: Como 
está previsto de ocorrer 

Atualização 
contínua; 
coleta de 
dados. 

Sistematização 
da coleta e 

atualização dos 
dados 

Janeiro: Foram realizados serviços de informação aos diversos seguidores das redes sociais 
do campus sobre matrículas para o Ensino Superior, o início das atividades não presenciais, 
seleção Pibid, Encceja, solicitação de histórico escolar, acesso ao Suap, processo seletivo de 
2019.2; Instagram – 68 perguntas foram respondidas, via Direct, e 29 postagens receberam 
comentários. Postagens realizadas: 36; Facebook – 21 perguntas foram respondidas, via 
Messenger, e 07 postagens receberam comentários. Postagens realizadas: 36. 

Fevereiro: Foram realizados serviços de informação aos diversos seguidores das redes 
sociais do Instituto sobre inscrições para cursos técnicos, matrículas para o Ensino Superior, 
previsão de início das aulas e atividades não presenciais, trancamento de matrícula, dúvidas 
quanto à entrega dos livros didáticos, confirmação de matrícula, acesso ao Suap, as inscrições 
do processo seletivo de 2021, informação sobre os cursos oferecidos pelo IFBA Campus 
Salvador, a realização da matrícula, o acesso ao e-mail institucional, orientação para estágio: 
contrato (DIREC), como solicitar histórico escolar, certificado de segundo grau, lista de espera, 
devolução dos livros didáticos, auxílio emergencial do mês, inscrições para processo seletivo 
2020 e 2021 e prestação de contas do auxílio digital. Instagram – 132 perguntas foram 
respondidas, via Direct, e 28 postagens receberam comentários. Postagens realizadas: 30; 
Facebook – 05 perguntas foram respondidas, via Messenger, e 06 postagens receberam 
comentários. Postagens realizadas: 30. 

Março: Foram realizados serviços de informação aos diversos seguidores do Instituto sobre 
resultado preliminar da seleção para monitores tecnológicos, previsão de abertura do edital 
para Mestrado em Engenharia de sistemas e produtos, a seleção de professor substituto, 
aproveitamento de matérias, inscrições para o Processo Seletivo para os cursos integrados, 
revalidação do cartão de passagem, período pra transferência externa, inscrições para o 
auxílio emergencial, acesso ao Suap, como solicitar diploma e acesso ao e-mail do IFBA. 
Instagram – 88 perguntas foram respondidas, via Direct, e 27 postagens receberam 
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comentários. Postagens realizadas: 36; Facebook – 06 perguntas foram respondidas, via 
Messenger, e 09 postagens receberam comentários. Postagens realizadas: 36. 

o Congresso 
Regimental do IFBA, 
será possível repensar 
a delegação das 
referidas tarefas. 

Abril: Foram realizados serviços de informação aos diversos seguidores do Instituto sobre: 
retificação do edital sobre Assistência Estudantil, inscrições para cursos técnicos gratuitos do 
IFBA, edital sobre auxílios financeiros para estudantes, resultado Sisu, inscrições para 
Processo Seletivo 2022, estágio através da DIREC, confirmação de matrícula dos alunos 
aprovados no Sisu, a lista do resultado preliminar do auxílio estudantil, confirmação de 
recebimento dos documentos enviados pelos aprovados na chamada regular do Sisu, 
Encceja, processo seletivo: lista de 2ª chamada para os cursos subsequentes 2021, os cursos 
tecnólogos oferecidos pelo campus Salvador, a modalidade EAD, o início das aulas dos 
aprovados no Sisu 2021.1, transferência externa, solicitação do certificado de conclusão do 
ensino. Instagram – 134 perguntas foram respondidas, via Direct, e 41 postagens receberam 
comentários. Postagens realizadas: 70; Facebook – 06 perguntas foram respondidas, via 
Messenger, e 18 postagens receberam comentários. Postagens realizadas: 70. 

Maio: Realizamos serviços de informação aos diversos seguidores das redes sociais do 
Instituto sobre: ações emergenciais implementadas, matrículas, envio de documentação, 
dificuldades de acesso ao SUAP, Seleção Monitoria de Ensino, vagas residuais, a assistência 
estudantil, Processo Seletivo, resultado preliminar de edital sobre Assistência Estudantil, 
dificuldade de acesso ao portal do IFBA, como realizar trancamento de curso, datas de 
pagamentos dos auxílios emergenciais, renovação de matrícula, previsão de retorno das 
aulas presenciais, confirmação do recebimento dos documentos necessários para a matrícula, 
previsão da divulgação da lista de aprovados do Prosel, lista de espera do SISU, como obter 
requerimento para solicitação de certificado, como conseguir o acesso à monitoria, vagas para 
transferência interna, recurso em relação ao resultado do Prosel, confirmação de matrícula. 
Instagram – 99 perguntas foram respondidas, via Direct, e 63 postagens receberam 
comentários. Postagens realizadas: 81; Facebook – 24 perguntas foram respondidas, via 
Messenger, e 09 postagens receberam comentários. Postagens realizadas: 81. 

Junho: Realizamos serviços de informação aos diversos seguidores das redes sociais do 
Instituto sobre divulgação da lista 2ª chamada para vagas residuais, resultado final da seleção 
para vagas residuais, divulgação do resultado preliminar Processo Seletivo, resultado 
preliminar da seleção de monitoria de ensino, como cancelar a matrícula da graduação, como 
acessar o Suap, solicitação de diploma, como entrar em contato com o setor pedagógico ou 
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serviço social, cursos oferecidos pelo campus Salvador, emissão de segunda via de diploma 
do curso superior, aulas remotas dos cursos subsequentes, Hotel de Projetos, auxílios 
emergenciais, divulgação da segunda chamada pra o curso integrado. Instagram – 113 
perguntas foram respondidas, via Direct, e 35 postagens receberam comentários. Postagens 
realizadas: 57; Facebook – 15 perguntas foram respondidas, via Messenger, e 08 postagens 
receberam comentários. Postagens realizadas: 57. 

Fonte: Elaborado a partir do TCU (2020).
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4.6 DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 
A Gerência de Gestão de Tecnologia da Informação – GGTI é o setor responsável por 

atender às demandas TIC da comunidade do IFBA – Campus de Salvador, garantindo o pleno 

funcionamento do parque tecnológico. Atualmente a GGTI é composta por 4 servidores e seis 

colaboradores terceirizados que desenvolvem as seguintes atividades: 

I. Instalar, configurar, administrar e manter os equipamentos de rede e computadores 
servidores que compõem o backbone da rede local do Campus; 
II. Dar manutenção na infraestrutura física e lógica da rede local do Campus; 
II. Assessorar a comunidade acadêmica na aplicação e utilização de novas soluções 
integradas de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
IV. Realizar suporte em nível básico aos usuários para os Sistemas de Informação em 
uso no Campus; 
V. Manter contas de usuários do Campus; 
VI. Acompanhar as atividades de terceiros na área de Infraestrutura e Redes no Campus; 
VII. Aplicar as políticas de segurança necessárias à manutenção e disponibilidade de 
dados e serviços do Campus; 
VIII. Desenvolver outras atividades de TIC atribuídas pelo Diretor Geral do Campus; 
IX. Criar contas de e-mail para os servidores e discentes do campus; 
X. Administrar a lista de discussão interna do campus. 
 
No contexto atual, por conta da pandemia da Covid-19, a GGTI foi muito solicitada para o 

apoio nas atividades remotas, dando suporte aos servidores no desenvolvimento do trabalho 

remoto, bem como aos professores e alunos, auxiliando nas plataformas de ensino não 

presenciais. As solicitações chegaram através de diferentes canais: WhatsApp, ligações, e-mails 

e chamados no SUAP, conforme Tabela 24, a seguir. 

  
Tabela 24: Chamados do SUAP (Primeiro semestre/2022) 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total 

Chamados Abertos 205 997 734 404 277 161 2778 

Chamados Fechados 202 965 689 380 274 156 2666 

Tempo Médio atendimento de Requisições (em horas) 25 6 27 24 87 77 246 

Tempo Médio de atendimento de Incidentes (em horas) 8 17 71 30 212 381 719 

 Fonte: Elaboração própria (2022). 
 

 A análise gráfica dos chamados do SUAP pode ser feita por meio do Gráfico 9, a seguir. 
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Gráfico 9:  Distribuição dos chamados no SUAP - Jan a Jun/2022 

 
Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

 

Por fim, através do Quadro 26, a seguir, apresenta-se uma síntese do macroprocesso 

GGTI. 
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Quadro 26:  Macroprocessos associados à Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) 

Macroprocessos 
Objetivos 

Estratégicos 
Principais Resultados Alcançados 

Impedimentos ou 
Causas para o 
Alcance dos 

Objetivos 

Desafios Futuros 

Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

Potencializar o 
funcionamento 

do parque 
tecnológico 

Atividades presenciais duas vezes por semana (no mínimo), a fim 
de conservar os computadores e impressoras, evitando danos por 
conta do tempo de inatividade. 

- 

● Aplicar as melhores práticas 
de TI.  
● Eliminar os gargalos 
existentes na rede (substituição de 
switch e meios físicos, utp – fibra 
óptica)  
● Utilizar a central de serviço do 
SUAP de forma consistente, de 
maneira que o número de 
chamados represente, de fatos, os 
serviços realizados.  
● Diminuir o tempo médio de 
atendimento dos chamados.  
● Conscientização dos usuários 
para uso adequado dos 
equipamentos de TI.  
● Manter o parque livre de 
softwares não licenciados.  
● Ampliar a cobertura de rede 
sem-fio do campus. 
● Realizar o inventário do 
Parque tecnológico. 
● Implantar sistema VOIP no 
campus 
● Concluir instalação dos dois 
infocentros.  

Fase final de instalação dos dois infocentros. Recepção dos 
equipamentos de móveis comprados. Apresentação projeto 
elétrico. 

Processos de compras TICs investimento e consumo  

Conclusão do pregão para contratação de empresa especializada 
em suporte de tecnologia da informação. 

Preparação de computadores e notebooks para empréstimos aos 
estudantes e servidores. 

Reparos nos sistemas de CFTV do campus de acordo com as 
solicitações. 

Suporte por telefone e via WhatsApp aos servidores e estudantes 
do campus. 

Descarte de equipamentos eletrônicos inservíveis (em parceria 
com DIVIPAT). 

Suporte às plataformas utilizadas para as AENPEs (criação de 
contas GSuite e office 365). 
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Criação e suporte do formulário do auxílio internet patrocinado pelo 
campus de Salvador. 
Cooperação nos projetos em parceria com DGTI (transformação 
digital e Módulo da assistência social no SUAP). 

● Planejar e montar o terceiro 
infocentro no campus. 

Desenvolvimentos dos sistemas: controle chaves do campus 
(protocolo); sistema mural para mídia indoor; sistema de 
cerimonial.  

Planejamento para aquisição de equipamentos de Tecnologia da 
Informação para o Campus: computadores, notebooks, switches, 
projetores de mídia e material de consumo.  

Fonte: Elaborado a partir do TCU (2020).
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4.7 DAS AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS 

 
Considerando a estrutura organizacional da Gestão de Pessoas do IFBA que possui uma 

Reitoria que funciona separada dos Campi, a atribuição principal da Gestão de Pessoas no 

Campus, neste caso desempenhada pela Divisão de Gestão de Pessoas (DIGP), é a de criar um 

elo entre os servidores efetivos, servidores temporários, estagiários e as 14 (quatorze) 

Coordenações que compõem a referida Reitoria, orientando como, quando e para onde 

direcionar os processos individuais e de seus setores via SEI. 

Nesse sentido, o principal objetivo do setor é o de manter-se informado quanto às 

legislações vigentes para poder transmitir informações, pois a necessidade de uma comunicação 

eficiente é de vital importância para qualquer estrutura organizacional, conforme preconiza o 

Portal da Educação. 

O IFBA Campus Salvador é um ambiente híbrido, tanto tem servidores concursados que 

dominam as ferramentas, que conhecem a estrutura de uma organização pública, quanto tem 

servidores antigos que ingressaram após a emenda constitucional de 1988 e que possuem 

extrema dificuldade em realizar a abertura de seus processos via SEI. Com isso, existe também 

a atribuição de intermediar essa comunicação com as Coordenações para suprir a necessidade 

desses servidores, bem como de orientar na abertura dos processos, além de outras que serão 

descritas ao longo deste relatório. O setor funciona com apenas uma (01) chefia e (01) servidor 

para atender a demanda de aproximadamente 754 pessoas entre servidores efetivos e 

temporários, sem contar com o público externo. 

 Assim, o fluxo da DIGP no Campus de Salvador pode ser descrito: 

  
o Convocação/Convite de professor substituto; 
o Contratação de professor substituto; 
o Renovação do contrato de professor substituto / confecção aditivos; 
o Contratação de Estagiário / confecção dos contratos; 
o Renovação do contrato Estagiário / confecção dos aditivos; 
o Controle das etapas de avaliação de desempenho dos servidores efetivos e de 

servidores em estágio probatório; 
o Abertura e encaminhamento dos processos de Homologação do Estágio 

probatório para a Comissão de Avaliação e para COGED; 
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o Assessoria aos servidores para abertura de processo referente aos assuntos 
pertinentes às 14 coordenações; 

o Auxílio transporte dos servidores do Campus; 
o Acompanhamento da assistência médica; 
o Atualização cadastral no módulo SUAP dos servidores; 
o Auxílio Alimentação; 
o Desbloqueio do Sigac; 
o Alteração de Dados Bancários; 
o Alteração de Dados Pessoais; 
o Envio de Portarias; 
o Responder e enviar e-mails; 
o Abertura de processos para contagem de tempo de serviço. 

  
Este relatório traz a percepção das práticas vivenciadas no setor da DIGP, com base na 

análise dos processos e observação em campo. O objetivo deste é propor ações de melhoria na 

política de gestão de pessoas no Campus Salvador, a fim de que se discuta amplamente suas 

adoções, diferente da prática que tem se adotado até o momento. 

A DIGP é um setor com diversas demandas, ou seja, não tem atuação específica como 

ocorre na DGP- Reitoria. Ressalte-se, então, que na Reitoria cada setor tem sua especificidade, 

o que facilita o trabalho, como exemplo: afastamento – COAC; férias, desbloqueio de acesso ao 

sistema de servidor ativo – COCAD; desbloqueio de aposentados, aposentadoria – COAP; 

pagamento – COPAG; auxílio-alimentação, auxílio transporte- COAD, progressão - COGED. 

Nesta senda, funda-se uma preocupação, no setor da DIGP, bem como em diversos 

outros Campi, já apresentada em reunião com o grupo de gestão de pessoas, relativa à 

concentração assoberbada de obrigações no mesmo setor de cada Campus, que termina por 

ocasionar severos desgastes nos servidores. Destaca-se que este problema gerou um manifesto 

das CGPs que, em 05/05/2022, foi encaminhado para Reitora, a qual respondeu em 25/05/2022, 

marcando uma reunião com os representantes das CGPs, em que se decidiu que a 

descentralização das demais demandas iria acontecer em comum acordo. Não obstante, as 

demandas já estão chegando sem sequer haver um devido aviso prévio. Ressalte-se que a DIGP 

não se encontra contrária à descentralização, mas reticente em razão da ausência de 

organização neste processo, visto que não houve uma preparação dos Campi para 

desenvolvimento das novas demandas, a exemplo da colocação de novos servidores no setor e 

oferecimento de cursos de capacitação específicos para novas demandas. 
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 Por conseguinte, torna-se plausível repensar a distribuição das atividades, visto que 

enquanto cada um dos supramencionados setores da Reitoria tem, no mínimo, 3 servidores, com 

atuações específicas, nos Campi há um único setor para cuidar dos mais variados processos, os 

quais, no Campus Salvador, recaem na DIGP, a qual possui 2 servidores. Assim, para além das 

respostas aos e-mails enviados, às mensagens recebidas pelo WhatsApp e às ligações 

telefônicas, a DIGP lida com as seguintes demandas: 

  
o Férias de todos os servidores do Campus; 
o Alteração de férias; 
o Cancelamento de férias; 
o Interrupção de férias; 
o Demandas judiciais; 
o Declarações diversas; 
o Diversos auxílios; 
o Estágio probatório; 
o Processo de substituição; entre outros. 
  
Para além do narrado, acresce-se que o grupo responsável pelo repasse das demandas 

já sinalizou que outras estão para serem repassadas. Desta forma, evidencia-se, ainda mais, a 

sobrecarga no setor, bem como a necessidade de apoio de todos neste momento, havendo de 

se considerar que todo este trabalho não apenas se exige a exacerbada dedicação, já presente 

no setor como mais conhecimentos específicos, a fim de se manter o baixo número de erros. 

 No tocante à implementação para um RH cada vez mais ativo, é essencial a interação de 

todos os envolvidos e receptividade dos gestores para alcançar os objetivos da Instituição, 

visando promover o desenvolvimento de competências, aprimorar os desempenhos e incentivar 

o comprometimento dos servidores com o Instituto. 

Sendo assim, cabe ressaltar que a DIGP se compromete para a concretização da missão, 

bem como da visão da Instituição e contribuir para promover um ambiente de cordialidade, 

confiança e cooperação para um bom atendimento, incluindo-se também na colaboração para 

implementar uma política de gestão de excelência. 

Por fim, após narrativa referente às necessidades de implementação para um melhor 

ambiente de trabalho, é relevante passar a relatar, em específico: I - as demandas que no 

primeiro semestre de 2022 passaram pelo setor; II - os objetivos; III - o planejamento para 
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elaboração da planilha de dados dos servidores, a qual visa facilitar a remoção e redistribuição 

destes e IV- a tabela final do atual quadro do Campus Salvador.  

4.7.1 Diagnóstico atual do DIGP 

  

O setor atuou em diversos processos durante o período de 01/01/2022 a 30/06/2022, 

como demonstrado na tabela abaixo. 

 
Tabela 25:  Processos com tramitação 

Processos com tramitação no período QUANTIDADE 

Anexos 567 

Auxílio Alimentação 47 

Comunicados 54 

Contagem de Tempo para Aposentadoria 11 

Contrato 31 

Convocação 87 

COTEMP Resposta de Convite ou Convocação 81 

Declaração 94 

Despacho sem Número 304 

Despachos Diversos 536 

E-mail/SEI 359 

Encaminhamento/providências 39 

Processo de Estagiário 47 

Férias 629 

Licença 6 

Licença Gestante 7 

Licença para Interesse Particular 3 

Licença para Tratamento de Saúde LTS 7 

Ofício 40 

Professor Substituto Admissão 48 

Professor Substituto Renovação Contratual 58 
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Processos com tramitação no período QUANTIDADE 

Professor Substituto Requerimento 34 

Progressão Funcional por Mérito 28 

Redistribuição 4 

Requerimento 15 

Rescisão 16 

Solicitação 90 

Substituição em cargo de direção ou função gratificada 9 

Termo de Compromisso 19 

Termos de Exercício 51 

Total de Processos 3.321 

 Fonte: Elaboração com base no SEI (2022). 

  
Desta forma, realizamos as seguintes observações:  

● Todos os processos demandam tempo e conhecimento, e, por conta do esforço e atenção, 

conseguem ser entregues. Ressalte-se que alguns precisam também da atuação de 

outros setores, razão pela qual, naturalmente, acresce-se tempo ao prazo de conclusão. 

● Neste semestre, o setor enfrentou aumento em sua demanda de origem, visto que se fez 

necessária maior agilidade na convocação para contratação de professores substitutos, 

em razão do prazo limite imposto legalmente aos anos eleitorais: tudo objetivando garantir 

as aulas dos alunos da Instituição. 

● Com relação às férias dos servidores, muitas solicitações de alteração e marcação, sem 

cumprimento do prazo mínimo. Diversos processos foram encaminhados no dia de 

entrada das férias, muitas vezes com a folha já fechada, sem ter como passar a 

informação para o sistema. Assim, nota-se a imprescindibilidade da elaboração de um 

trabalho da Gestão para conscientização dos prazos. 

● Observou-se a necessidade de ajuste no repasse das informações para contratação dos 

professores substitutos. A convocação destes se dá com base em uma planilha geral, na 

qual constam meros dados dos candidatos e suas classificações. Apenas quando 

convocados, após a publicação, é que se passa à etapa de solicitação ao candidato da 

entrega dos documentos, razão pela qual, até este momento, não há como saber se o 
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professor cumpriu o interstício legalmente exigido. Assim, quando verificado que não 

ocorreu o cumprimento, repassa-se a negativa de contratação, ensejando frustração e 

revolta nos candidatos, além de uma insistência por semanas sobre como detém direitos 

à contratação e o setor, em verdade, está equivocado. Outrossim, muitos partem para o 

processo judicial à questão, iniciando a problemática abaixo pontuada. 

● As judicializações quanto ao cancelamento das convocações ensejou alguns Mandados 

de Segurança, nos quais a justiça requisitou informações da autoridade coatora. Ocorre 

que ao invés de a Procuradoria Federal lotada junto ao IFBA prestar o que legalmente lhe 

cabe, tal seja, assessoramento e consultoria jurídica, esta apenas passou por e-mail a 

requisição e informou que juntaria aos autos o que fosse passado pelo setor. Não 

obstante, a DIGP não é um setor para resolução de demandas jurídicas, de forma que 

seria necessário pelo menos ter orientado como redigir as requisitadas informações, ou, 

até mesmo, agendar uma reunião com a autoridade coatora para colher os dados acerca 

do ocorrido e redigir (a Procuradoria em si) o suscitado. Pelo exposto, nota-se que neste 

semestre ainda coube ao DIGP a elaboração das prestações de informações requisitadas 

pela Justiça Federal, incidindo na amplificação das demandas extraordinárias do setor e 

no exacerbado desgaste deste.         

 
Quanto aos Objetivos da DIGP, destacam-se os seguintes: 
 

o Alinhar com os demais setores as informações sobre processos e projetos; 
o Trazer servidores para integrar a equipe da DIGP; 
o Compartilhar com presteza os comunicados recebidos; 
o Manter e aprimorar todo o serviço prestado; 
o Continuar a orientar os servidores para as mudanças Institucionais; 
o Realizar o cadastro de todos os servidores por setor, graduação, saber do interesse em 

permanecer no local ou realizar troca. Esse trabalho é fundamental para um bom 
desempenho do Rh. 

 
Assim, pensando em realizar o trabalho em conformidade com o que a Instituição estar a 

tentar alinhar, tal seja, uma política de gestão de recursos humanos mais próxima dos servidores, 

pensou-se em implantar um banco de dados para futura redefinição do plano de cargo, setor, 

redistribuição, remoção e verificação do nível de satisfação dos nossos servidores, trabalho a 

ser juntamente alinhado com os responsáveis pelo programa de qualidade de vida e saúde do 

servidor. No entanto, por falta de servidor no setor, esse trabalho, até o momento, não pode ser 
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realizado, o que é lamentável, pois muito agregaria ao Rh. Desta forma, advindo novos 

servidores, pretende-se dar início ao maior detalhamento das atividades, técnicas utilizadas e as 

unidades envolvidas, a fim de melhor conhecer a força de trabalho de cada servidor, identificando 

os pontos fortes e fracos de cada um. Após essa análise, das competências pessoais e 

profissionais dos servidores, será possível incluir no planejamento da gestão cursos mais 

específicos para aprimoramento dos servidores e da Instituição. Por fim, pretende-se aplicar as 

seguintes etapas para elaboração da análise: 

  
- Realização de um diagnóstico para análise do clima organizacional; 

- Reuniões para efetivar as mudanças necessárias; 

- Realização dos diagnósticos dos setores quanto às atividades específicas a fim de: 

a) ter conhecimentos das atividades desenvolvidas, seus aspectos gerais, assim 
como da estrutura organizacional e das atribuições específicas de cada setor; 

b) promover reuniões com servidores para abordar aspectos específicos de recursos 
humanos, revisão de cargos; 

c) contribuir com plano de ação com detalhamento das atividades, mostrando as 
unidades envolvidas; 

d) formular a sistemática de avaliação de desempenho e de incentivo à produtividade; 
e) definir o fluxograma, para contribuir para o alcance dos objetivos, com indicação 

das prioridades de curto, médio e longo prazo; 
f) apresentar sugestões para alterações necessárias; 
g) instituir critérios para mensurar o quadro de servidores e sua composição de cargos, 

funções, assim como suas respectivas atribuições e lotações. 
  

Quanto ao quadro atual da força de trabalho do Campus de Salvador, a seguir tem-se o 

status. 

4.7.2 Quadro atual do Campus Salvador 

No quadro abaixo, demonstra-se o quantitativo de servidores efetivos e temporários. 
 

Tabela 26: Servidores efetivos e temporários 

Descrição Quantidade 

Professor Efetivo 485 

Professor Substituto 75 

Técnico Administrativo 170 

Estagiários 24 

TOTAL 754 

 Fonte: Elaboração própria (2022). 
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Por fim, tem-se que hoje o Campus possui um quantitativo defasado em relação aos 

números de servidores, considerando-se a ampliação dos cursos da instituição, visto que esta 

ensejou um aumento no número de alunos, resultando em menor proporção de servidores para 

atuarem. 

Por fim, a seguir, apresenta-se a síntese dos macroprocessos associados à Gestão de 

Pessoas, conforme Quadro 27.
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Quadro 27: Macroprocessos associados à Gestão de Pessoas 

Macroprocessos Objetivos Estratégicos Principais Resultados Alcançados Impedimentos para o Alcance dos Objetivos 

Divisão de Gestão de 
Pessoas 

Realizar ações de capacitação dos servidores; 
Divulgar a Legislação em consonância com as 
Diretrizes Nacionais da Política de 
Desenvolvimento de Pessoal e os interesses 
institucionais; 
Atender com presteza o público em geral; 
Evitar o acúmulo de processos; 
Manter credibilidade com o público atendido; 
Buscar informações dos outros setores 
envolvidos para maior conhecimento dos 
processos; 
Propor ações de melhoria na política de 
gestão de pessoas; 
Realizar o alinhamento da estratégia 
organizacional com o Rh do público em geral; 
Evitar o acúmulo de processos; 
Manter credibilidade com o público interno e 
externo. 

Plano de Desenvolvimento de Pessoas 
consolidado; 
Capacitação de servidores (TAE e docentes) que 
estão em vias de afastamento para estudo; 
Criação do projeto “SOUGOV”, ampliando o 
acesso do servidor e sendo amplamente divulgado 
pela DIGP; 
Participação nas reuniões de gestão com 
levantamento de sugestões para o Campus e 
proteção da qualidade de trabalho do setor; 
Rapidez no andamento dos processos; 
Feedback positivo após cumprimento das 
demandas do público atendido. 

A possível transferência de novas demandas para este 
setor, (as quais na Reitoria são divididas em diversos 
segmentos com quantidade de pessoas suficientes 
para estas); 
 
A classificação de urgência por parte dos solicitantes 
acerca da maioria das demandas, o que impede uma 
melhora na organização para cumprimento destas; 
 
Falta de servidores no setor. 

Fonte: Elaboração Própria (2022). 
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECÍFICAS DA GESTÃO: 

CONFORMIDADE E EFICIÊNCIA DE GESTÃO 

 
O orçamento público é instrumento de planejamento do governo com a finalidade de 

gerenciar e controlar as receitas e despesas para garantir a realização de políticas públicas que 

atendam às necessidades da sociedade. 

No Planejamento governamental – Plano Plurianual (PPA 2020-2023), o IFBA é uma das 

unidades executoras dos Programas de Governo nº 0032 - Gestão e Manutenção do Poder 

Executivo (vinculado ao gasto com pessoal) e de nº 5012 - Educação Profissional e Tecnológica 

(vinculado às atividades finalísticas da Instituição), que tem como diretriz a dedicação prioritária 

à qualidade da educação básica, especialmente a educação infantil, e à preparação para o 

mercado de trabalho. Como objetivo tem-se: ampliar o acesso à educação profissional e 

tecnológica, em especial nos cursos técnicos e de qualificação profissional, adequando-se a 

oferta às demandas do setor produtivo. 

Feitas essas breves considerações, apresenta-se a seguir a contextualização e uma 

síntese do acompanhamento da execução orçamentária e financeira do orçamento 2022, 1° 

semestre, e dos empenhos inscritos/reinscritos em restos a pagar, resultado do 

acompanhamento mensal e sistemático, que pode ser acompanhado através do sítio do Campus 

(https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador), 

realizado pela Diretoria Adjunta de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DACOF)/Divisão de 

Orçamento do Campus Salvador, que proporciona à Gestão do Campus um controle contínuo 

do orçamento, ação imprescindível para acompanhar, avaliar e tomar as decisões adequadas, a 

fim de garantir o  alcance dos resultados planejados. 

Para o ano de 2022, a LOA nº 14.303, de 21/01/2022 - DOU de 24/01/2022, estabeleceu 

o orçamento do IFBA com acréscimo em relação à LOA de 2021, de aproximadamente 24% na 

ação orçamentária 20RL - funcionamento e 21% na ação orçamentária 2994 - Assistência aos 

Estudantes. A Provisão Orçamentária Inicial para o Campus Salvador na ação 20RL foi de R$ 

12.255.431,34 e na ação 2994, R$ 4.813.866,00. 

Em 27/05/2022 foi anunciado pela SPO/MEC, por meio da mensagem SIAFI nº 

2022/0538928, o bloqueio na provisão da ação 20RL (funcionamento) que correspondeu ao 

percentual de 19,96%, o que alcançou o montante de R$ 2.446.392,42. Desse valor, em 

06/06/2022, por meio da mensagem SIAFI SPO/MEC nº 2022/0570781, foi anunciado o 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador
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desbloqueio parcial de R$ 1.236.303,52, correspondente a 50,54% da provisão bloqueada. Em 

09/06/2022, por meio de nota oficial do CONIF, foi reportado que o Governo procederia com o 

corte de R$ 608.173,16, correspondente a 24,86% da provisão total bloqueada; e em 24/06/2022, 

por meio da mensagem SIAFI SPO/MEC nº 2022/0642473, foi ratificado o corte de R$ 

601.915,76, correspondente a 24,60% da provisão total inicialmente bloqueada. 

De forma resumida, é possível visualizar, na Tabela 27 - Planejamento Orçamentário, que 

o orçamento inicial do Campus Salvador na ação 20RL de R$ 12.255.431,34 foi reduzido para 

R$ 11.045.342,42, isto é, sofreu um corte de R$ 1.210.088,92. Desde então, a DAP vem 

adotando medidas de contenção de despesas (relacionadas em 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/comunicacao/comunicados/2022/bloqueio-orcamentario-

acoes-de-contencao-e-reducao-de-gastos-do-campus-salvador). No entanto, caso essas 

medidas não sejam suficientes, o campus terá dificuldades para ajustar as despesas básicas do 

seu funcionamento até dezembro/2022 (Grifo nosso). 

 

Tabela 27: Planejamento Orçamentário 2022 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/comunicacao/comunicados/2022/bloqueio
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                    Fonte: Elaboração própria (2022). 
 
 

Além do orçamento relacionado à ação 20RL, a Tabela 28, a seguir, apresenta a Provisão 

Orçamentária Recebida e dos ajustes realizados no exercício de 2022 para as demais dotações 

alocadas na LOA (Ações 2994, 20RG) e dos créditos orçamentários recebidos do FNDE/MEC 

(Ação 00PI). 
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Tabela 28: Provisão Orçamentária Recebida por AÇÃO no exercício de 2022 

 
Fonte: Relatório da Execução Orçamentária Campus Salvador - Junho de 2022 (2022). 
 
 

Observa-se, na tabela acima, que o maior valor recebido foi na ação 20RL – 

funcionamento, correspondente a 63,67% do total da provisão recebida. Observa-se, também, 

que a provisão acumulada recebida atingiu 100% do total dos créditos a receber do orçamento 

2022, definido pelo Grupo de Trabalho do IFBA para o Campus de Salvador. Ademais, a Reitoria 

reteve R$ 143.119,01 para custear as despesas com estagiários do Campus Salvador, 

executadas na Reitoria; repassou R$ 18.562,18 para custear despesas com manutenção de 

aparelhos de ar-condicionado da Reitoria, executadas por intermédio da empresa de 

manutenção do Campus Salvador; e foi enviado R$ 137.000,00 para troca de GND 3-ODC 

(Despesas Correntes) para 4-INV (Investimento). 

O detalhamento de toda a execução orçamentária do Campus de Salvador pode ser 

observado através do portal da transparência, por meio do link 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/orcamento/2022.  

 No tocante ao desempenho econômico-financeiro do Campus de Salvador, registra-se 

que: 

● Em relação ao índice das Despesas Empenhadas em 2022, que mede o quanto do crédito 
orçamentário foi empenhado em relação à provisão orçamentária recebida, a unidade, até 
30/06/2022, conseguiu realizar 63,52% do empenho dos créditos orçamentários em relação 
a provisão orçamentária recebida. 

● Já em relação ao índice das Despesas Liquidadas do Orçamento de 2022, que mede o 
quanto das despesas liquidadas em relação às despesas empenhadas, 50,52% das 
despesas já foram devidamente liquidadas em relação às despesas empenhadas no 
exercício.  

● No tocante ao índice das Despesas Pagas do Orçamento de 2022, que evidencia o quanto 
das despesas pagas em relação às despesas liquidadas, 79,79% das despesas já foram 
devidamente pagas em relação às despesas liquidadas no exercício. 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/orcamento/2022
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● Já o índice da Execução dos Restos a Pagar não Processados evidencia o quanto dos 
Restos a Pagar Liquidados em relação aos Restos a Pagar Inscritos/Reinscritos. Assim, 
indicou no primeiro semestre de 2022 que 58,84% dos restos a pagar não processados já 
foram devidamente liquidados em relação aos restos a pagar inscritos/inscritos. 

● No tocante ao índice de Gastos com Despesas Correntes, que mostra o quanto foi gasto 
com despesas correntes em relação ao total gasto, no primeiro semestre evidenciou que 
89,66% das despesas liquidadas são despesas correntes em relação às despesas totais 
liquidadas no exercício; 

● Com relação ao índice de Gastos com Despesas de Capital, o qual mensura o quanto foi 
gasto com despesas de capital em relação ao gasto total, apenas 10,34% das despesas 
liquidadas são despesas de capital em relação às despesas totais liquidadas no exercício. 
Destaca-se que a unidade não recebeu recursos de capital da união. Os recursos de capital 
viabilizados foram através de TED e troca de recursos de custeio para capital.  

● Em relação ao Índice de Gastos com Despesas da Gestão Administrativa da Unidade, esse 
mede o quanto foi gasto com despesas da gestão administrativa da unidade em relação ao 
gasto total. No período, o Campus de Salvador evidenciou que 53,50% das despesas 
correntes liquidadas são gastos da gestão em relação às despesas totais liquidadas no 
exercício.  

● No tocante ao índice de Gastos com Despesas do eixo Ensino, evidencia o quanto foi gasto 
com despesas do eixo ensino em relação ao gasto total. No período, observou-se que 8,35% 
das despesas correntes liquidadas são despesas diretamente vinculadas ao eixo Ensino em 
relação às despesas totais liquidadas no exercício.  

● Já em relação ao Gastos com Despesas do eixo Pesquisa, mostra o quanto foi gasto com 
despesas do eixo pesquisa em relação ao gasto total. Assim, no período, 0,37% das 
despesas correntes liquidadas são despesas do Eixo Pesquisa em relação às despesas 
totais liquidadas no exercício. Esse percentual inexpressivo pode estar relacionado a 
redução de oferta de recursos de pesquisa, uma vez que o orçamento foi contingenciado. 

● No tocante aos Gastos com Despesas do eixo Extensão, mostra o quanto foi gasto com 
despesas do eixo extensão em relação ao gasto total. Significa dizer que 0,28% das 
despesas correntes liquidadas são despesas do Eixo Extensão em relação às despesas 
totais liquidadas no exercício. Esse percentual inexpressivo pode estar relacionado ao início 
do exercício, quando os editais se encontram em fase de elaboração. 

● Em relação ao Índice de Gastos com Despesas da Assistência Estudantil/Permanência, 
mostra o quanto foi gasto com despesas da assistência estudantil em relação ao total gasto. 
No período alcançou o percentual de 24,90% das despesas correntes liquidadas da 
Assistência Estudantil em relação às despesas totais liquidadas no exercício.  

● Já o Índice de Gastos com Despesas de Capacitação de Servidores, que evidencia o quanto 
foi gasto com despesas de capacitação de servidores em relação ao gasto total, 0,15% das 
despesas correntes liquidadas são despesas de Capacitação em relação às despesas totais 
liquidadas no exercício. Esse percentual inexpressivo pode estar relacionado ao início do 
exercício, quando as solicitações de eventos de capacitação se encontram em fase de 
elaboração, e a proporção da provisão orçamentária para esta ação. 

● Por fim, em relação ao índice de Gastos com Despesas do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar -PNAE, evidencia o quanto foi gasto com despesas do PNAE em 
relação ao gasto total. No período, apenas 2,12% das despesas correntes liquidadas são 
despesas da Alimentação Escolar em relação às despesas totais liquidadas no exercício. 
Esse percentual baixo pode estar proporcionalmente relacionado ao valor da provisão 
orçamentária destinada a essa ação. 
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6. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

O Campus de Salvador dispõe de uma Comissão Interna de Sustentabilidade Ambiental, 

que se constitui como um órgão de assessoramento da Diretoria Geral do Campus. Conforme 

art. 31 do Regimento Interno, a CISA tem por objetivos: 

 
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 relacionados 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 à 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 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.947-2009?OpenDocument
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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), éteresdifenil-polibromados (PBDEs). 

  
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: Pincel para quadro branco recarregável; Apagador para quadro branco com refil; Pilha 

recarregável; Papel reciclável A4; Impressora com modo de impressão frente-verso. 

  
6.1 ENERGIA FOTOVOLTAICA 
 

Os valores estimados de geração mensal no sistema solar podem ser vistos no Gráfico 

10, com o acumulado de aproximadamente 82 mil kWh, proporcionando uma economia de R$ 

44 mil. Em 05 de maio, os painéis localizados no telhado do bloco F foram desligados para avaliar 

a necessidade de manutenção nas canaletas de água de chuva. Após o diagnóstico, no dia 01 

de junho houve o desligamento de todos os inversores, tanto do bloco F quanto do bloco L, para 

manutenção das canaletas, que foram cobertas com uma manta impermeável, cujo retorno do 

sistema FV ocorreu com a conclusão desta manutenção. 

 

Gráfico 10: Geração de energia solar FV e economia em 2022 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
 

 Ademais, encontra-se ainda a pendência do registro do sistema de geração do campus 

Salvador perante a COELBA, devido a atualização documental não ter sido feita quando da 
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mudança do transformador desta subestação, ocorrido anteriormente. Com a ampliação do 

sistema, cuja placas estão instaladas, mas não foram conectadas aos inversores ainda, esse 

cadastramento e a posterior devolução da energia excedente, injetada no sistema de distribuição 

da COELBA, se tornará imprescindível para que o excedente injetado na rede da COELBA seja 

contabilizado e descontado do consumo do campus, tornando assim o retorno financeiro 

(payback) conforme o projeto desta ampliação. 

6.2 ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA COELBA 

 
O Gráfico 11 mostra a queda no consumo da energia adquirida da COELBA, com uma 

redução de 28,5 % em junho, quando comparado com o mês anterior. Apesar das medidas 

administrativas adotadas no início de junho, atribui-se que 27% dessa redução ocorreu devido 

aos sete dias de feriados ocorridos neste mês, o que torna a redução de 1,5% muito pequena 

para a redução pretendida com as medidas determinadas pelas diretorias. Porém, com novas 

ações e com a implementação de outras já planejadas, espera-se uma redução mais acentuada 

no consumo mensal. 

No primeiro semestre de 2022, nota-se uma redução bastante acentuada quando 

comparada ao período pré-pandemia (2021), porém como as atividades acadêmicas, até o 

fechamento deste relatório, não havia retornado 100% presenciais, não foi possível fazer 

qualquer tipo de comparação, nem com o ano de 2021, quando as atividades foram 100% online. 

 

Gráfico 11: Acompanhamento do consumo (COELBA) realizado antes (2019), durante (2021) e depois (2022) 
em kwh/mês 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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O Gráfico 12, a seguir, mostra a energia consumida no período da ponta (18:00 às 21:00) 

que representou em média 15% do total nesse período, porém, em virtude de a tarifa de consumo 

nesse período ser mais de sete vezes maior do que no período fora da ponta (base jun.2022), 

ao contabilizar os valores pagos considerando somente as diferenças tarifárias de consumo, 

essa energia consumida no período da ponta passa a representar 56 %, o que pode ser visto no 

Gráfico 13. 

 
Gráfico 12: Consumo de energia em hora de ponta e fora da ponta (kwh/mês) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
 

Gráfico 13: Custo da energia (consumo) em hora de ponta e fora da ponta 

  

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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Numa análise geral (Gráfico 14), considerando os parâmetros contratuais (custo da 

demanda contratada e suas multas; e custo da energia consumida), nos dois primeiros meses, 

o custo da demanda contratada teve uma maior representatividade (beirando os 40%) devido ao 

baixo consumo da energia. É importante lembrar que a demanda contratada de 450 kW é fixa 

(em torno de R$ 22,5 mil tendo como base o mês de junho), e tende a impactar menos 

percentualmente na conta total, à medida que as parcelas de consumo (ponta e fora da ponta) 

aumentam com o retorno às atividades presenciais. Isso pode ser notado novamente no mês de 

junho, quando houve uma redução de 28,5% no consumo devido aos 7 dias feriados. 

  
Gráfico 14: Distribuição das variáveis no custo total da energia elétrica (%) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
 

 

Nota-se o aumento da conta a partir de março, com o retorno presencial (parcial) das 

atividades acadêmicas. Em 17 de abril, houve o fim da cobrança da bandeira tarifária escassez 

hídrica, que encareceu em torno de R$ 20,00 para cada 100 kWh consumidos (já incluso os 

impostos). Importa relembrar que a redução no valor pago em junho foi devido aos 7 dias feriados 

ocorridos neste mês. Uma visão sobre os custos e as variáveis relacionadas podem ser 

observadas no Gráfico 15, a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 



143 

 

 

Gráfico 15: Custo da energia elétrica distribuída por variáveis (R$/mês) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
 

O acompanhamento das interrupções no fornecimento da energia elétrica, feito a partir 

das informações disponibilizadas na conta da COELBA, Gráfico 16, mostra que, de janeiro a 

abril, não houve falhas no fornecimento da energia (interrupção). A estatística mostra até o mês 

de abril, devido ao atraso de dois meses na informação por parte da concessionária. 

  
 Gráfico 16: Duração e frequência de interrupção ao consumidor (DIC e CIF) no fornecimento de energia 
elétrica 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 
Em 2022, como não houve ultrapassagem da demanda contratada, não foi necessária 

uma análise da memória de massa, porém com o retorno às aulas presenciais 100%, será feito 

um acompanhamento para avaliar o potencial de multas no segundo semestre. 
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A geração da energia solar FV oscilou entre 37 e 3% da demanda mensal total (Gráfico 

17), tendo como referência que antes da pandemia era de 15%. Esse valor leva em consideração 

a variação de consumo devido ao período da pandemia e o não retorno 100% às atividades 

presenciais; o inversor de 10 kWp, que foi diagnosticado pela SOLEN como não mais 

operacional; e mais recentemente, a partir de maio, a manutenção no telhado do bloco F, devido 

às infiltrações causadas pelas fortes chuvas. 

Gráfico 17: Consumo total da energia elétrica (Coelba + sistema solar) 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
 

O Gráfico 18 mostra a estatística de consumo total (geração própria e adquirida junto à 

COELBA), com suas variações de geração, dependentes não só das variações climáticas dos 

meses do ano, como das ocorrências já citadas que diminuíram a capacidade de geração. 

 
Gráfico 18: Consumo total de energia elétrica (COELBA + Sistema solar) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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O preço médio do kWh consumido em 2022 (Gráfico 19) permaneceu estável, mesmo 

com a extinção da bandeira tarifária escassez hídrica, que foi substituída pelo reajuste anual, 

ambos ocorrendo no mês de abril. 

Gráfico 19: Preço médio de energia elétrica (R$/kwh) e bandeiras tarifárias 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
 

6.3 PROGRAMA DE INCENTIVO À REDUÇÃO VOLUNTÁRIA DO CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

 

Este programa teve o propósito de incentivar os consumidores a reduzirem o seu consumo 

de energia em meio a atual escassez hídrica vivenciada no país em 2021. Conforme descrito no 

relatório daquele ano, continuamos sem resposta da COELBA quanto ao direito de 

ressarcimento, ou não, de um crédito de R$ 12.645,50 referente ao bônus de redução de 25.291 

kWh acumulados no último quadrimestre. O IFBA, campus Salvador, apesar de ter geração 

própria de energia fotovoltaica – o que impediria a sua participação nesse programa –, não está 

oficialmente cadastrado junto à ANEEL, o que permitiria a sua participação. 

6.4 MANUTENÇÃO NAS CANALETAS NO TELHADO DO PAVILHÃO F (Física) 

 

Em virtude de fortes chuvas, algumas salas do pavilhão F sofreram infiltrações, e alguns 

painéis foram deslocados (Figuras 11 e 12) para que as canaletas ficassem totalmente 
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descobertas e assim se pudesse realizar o diagnóstico e a melhor opção para resolver esse 

problema. Preventivamente, foram desligados os inversores conectados aos painéis desse 

pavilhão, porém com o tempo chuvoso, a manutenção foi adiada, aguardando condições 

climatológicas mais adequadas. Na dúvida de que strings estavam ligados a quais inversores, 

em 01 de junho, todos os inversores dos pavilhões F e L foram desligados. 

A DEMAG informou que a solução a ser adotada seria o revestimento com manta 

impermeabilizante em todo o percurso da canaleta, sem previsão de chegada desse material. 

Para registro, no dia 04 de maio, antes do início da manutenção, foi registrado um painel com 

vidro trincado. Atualmente está em planejamento a troca deste painel por um outro 

sobressalente, de mesma potência. 

 
Figura 6: Manutenção das canaletas no telhado do bloco F 

 
Fonte: Acervo pessoal (2022).  

 
Desde a sua entrada em operação, a usina FV não dispõe de contrato de manutenção, e 

os serviços de intervenção para solucionar as infiltrações geradas pela instalação das placas que 

danificaram as telhas são realizados por profissionais do campus. A contratação passou a ser 

tratada pela PRODIN em comissão anterior e retomou em 26 de julho por meio do processo SEI 

23278.006248/2022-43, ao qual o campus Salvador já manifestou interesse em participar do 

processo licitatório de contratação de empresa para prestação de serviço especializado no ramo 

de Engenharia, para manutenção preventiva, preditiva e corretiva das usinas fotovoltaicas 

utilizados pelo IFBA na Reitoria e seus campi. 
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6.5 DETERIORAÇÃO DE PAINÉIS (TRILHA DE CARACÓIS) 

 

Em inspeção visual nos painéis do bloco F, foi constatado o surgimento de “trilhas de 

caracóis” (snail trails). Esse processo de degradação caracteriza-se pela reação de substâncias 

presentes no EVA (encapsulante usado para fixar as células de silício) com a prata utilizada nas 

grades metálicas na superfície das células FV e na presença de vapor d’água que penetra no 

interior dos painéis pela parte de trás (back sheet). Essa condição está potencializada pela alta 

temperatura de trabalho e penetração de luz ultravioleta, característica da região nordeste. 

Alguns artigos (CHATTOPADHYAY, 2016; DOLARA, 2014; DOLARA 2016; HONG, 2016; 

SIMBOLLOTI, 2013; JING, 2017; KIM, 2013; LIU, 2015; apud MATOS FILHO, 2020) destacam, 

como hipóteses, que essa degradação cause perda de produtividade, porém alguns autores, 

numa rápida leitura desses artigos, consideram ainda está suspeita equivocada. Cita-se um 

projeto em andamento aprovado pelo edital 18/2021 DPGI/DIREC que busca estudar os 

parâmetros operacionais e de manutenção para melhor entendimento, e assim traçar um plano 

de manutenção e operação (O&M) das usinas FV instaladas no IFBA. Sugere-se a inclusão 

dessa degradação para estudos. 

 
Figura 7: Painel com trilha do caracl (snail trail) 

 
Fonte: Acervo pessoal (2022).  
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6.6 DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE ENERGIA: PAINÉIS FV ANTIGOS E 

AEROGERADORES 

No dia 09 de junho, foram doados, ao campus Camaçari, 15 painéis de 250 Wp que 

estavam como sobressalentes ao sistema de geração atual. Tal atitude foi consolidada após 

reunião da CISA em que se discutiu o melhor destino desses equipamentos que estavam sem 

uso desde janeiro de 2017, tendo o campus de Camaçari solicitado a doação através do seu 

atual diretor, prof. Eduardo Oliveira Teles. Nessa mesma reunião, também foi aprovada a doação 

dos dois aerogeradores instalados no campus Salvador, uma vez que eles se encontram sem 

geração e necessitando de manutenção e acompanhamento. Foi formalizada a solicitação de 

doação para o campus de Lauro de Freitas pelo seu atual diretor, o prof. Raimar Santos, e o 

processo se encontra aguardando o registro da usina perante a COELBA, para então dar 

prosseguimento à doação destes equipamentos. 

 

6.7 MANUTENÇÃO NO CARPORT 

Os inversores 4FZ2624042 e 4FZ2624007 continuam registrando as menores gerações, 

demonstrando que apesar da melhora, devido à manutenção realizada em 2021 nesses sistemas 

(troca de DPS e outros que estavam danificados), merecem maior atenção para retornarem à 

geração prevista em projeto. O inversor de 6 kWp 4FZ032 tem registrado baixa isolação, 

demandando desligamento automático frequente e consequentemente baixa geração, conforme 

pode ser visto na Figura 13. A partir de junho, houve piora desta condição, registrando geração 

praticamente nula no mês seguinte (julho). 

 O Gráfico 20, a seguir, pode-se observar a geração de energia elétrica solar até junho de 

2022. 

Gráfico 20: Geração de energia elétrica solar FV em 2022 

 

 



149 

 

 

6.8 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO 

Em 2021 foi iniciada a ampliação da geração de energia solar FV, com a instalação de 

aproximadamente 500 painéis de 525 Wp, no total de 262 kWp. A maioria dos painéis foi 

instalada, como pode ser visto na Figura 8, nos telhados dos pavilhões K (biblioteca) e no bloco 

O. Uma minoria está espalhada em outros blocos, como o I (Química) e anexos ao bloco O. 

Encontra-se pendente o envio do projeto desse novo sistema por parte da PRODIN / GS 

(empresa contratada para fornecimento dos equipamentos e instalação), para iniciar uma 

discussão sobre a eficiência da geração, uma vez que foi notado sombreamento (Figura 9) em 

períodos longos no decorrer do dia. 

 Figura 8: Visão do telhado do bloco K (Biblioteca) 

 
Fonte: Acervo Pessoal (2022). 
Figura 9: Visão do Telhado do anexo do bloco O 
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Fonte: Acervo pessoal (2022). 
 

O processo de lançamento dos cabos, interligando os painéis aos inversores, foi 

interrompido devido à fiação ter sido danificada durante a passagem dos mesmos pelos dutos 

metálicos (Figura 10). 

 
Figura 10: Cabos danificados durante a sua passagem pelos dutos metálicos 

 
Fonte: Acervo Pessoal (2022). 
 

Em 21 de março, foi informado à DEMAG, que prontamente comunicou à PRODIN, e esta, 

a empresa contratada. Houve uma tentativa de agendamento de reunião feita pela PROAP (em 

27 de maio), porém passados 2 meses, não houve a confirmação deste encontro. 

  Por fim, destaca-se que a geração de energia solar FV no campus SSA completou em 

junho do corrente ano, cinco anos e 6 meses de funcionamento. Apesar da vida útil dos painéis 

ser de 25 anos, os equipamentos acessórios têm uma vida útil menor. Portanto, há necessidade 

de um procedimento de operação, e manutenção preventiva, para evitar incidentes como os já 

ocorridos (princípio de incêndio numa string box, curto-circuito em um painel e dois outros tiveram 

seus vidros danificados), conforme descritos no relatório de 2021. 

 Por fim, informações detalhadas sobre a gestão de energia no Campus, no primeiro 

semestre de 2022, podem ser consultadas por meio do Portal do Campus de Salvador, seção da 

CISA, através do link: 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/documentos/gabinete/sustentabilidade/relatorios/rel-cisa-

gestao-energia-campus-ssa-1o-semestre-2021.pdf.   

https://portal.ifba.edu.br/salvador/documentos/gabinete/sustentabilidade/relatorios/rel-cisa-gestao-energia-campus-ssa-1o-semestre-2021.pdf
https://portal.ifba.edu.br/salvador/documentos/gabinete/sustentabilidade/relatorios/rel-cisa-gestao-energia-campus-ssa-1o-semestre-2021.pdf
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7. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

ANUAL 

 
O Campus Salvador é uma das Unidades Gestoras (UG) do Instituto Federal da Bahia 

(IFBA), Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), que tem o compromisso 

social de oferecer educação profissional pública, gratuita e de excelência a jovens e 

trabalhadores, do campo e da cidade; viabilizar o acesso efetivo às conquistas científicas e 

tecnológicas, por meio da oferta de qualificação profissional em diversas áreas de conhecimento; 

promover a pesquisa aplicada e a inovação e atuar fortemente na extensão tecnológica. 

A Divisão de Contabilidade é responsável pela análise e avaliação das Demonstrações 

Contábeis do Campus de Salvador, as quais são constituídas pelo Balanço Patrimonial, Balanço 

Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração 

dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas. Além dos demonstrativos apresentados, há o 

Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). Conforme estipula o MCASP (2018, 

8ª ed.), a publicação deste é obrigatória somente para as empresas estatais dependentes, 

constituídas sob a forma de sociedades anônimas. Não sendo obrigatória, portanto, devido ao 

fato de o IFBA não exercer atividades na conformidade de uma sociedade anônima, a DMPL não 

será objeto de análise no presente relatório.  

O Campus Salvador, assim como as demais Unidades Gestoras que compõem o IFBA, são 

responsáveis por administrar e executar as dotações orçamentárias, financeiras e patrimoniais 

no sistema SIAFI, com o fim de registrar todos os seus atos e fatos administrativos.  

 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)456, fornecendo informações para usuários internos e 

externos, sobre:  

                                                
4 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. 
5 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. 
6 MINISTÉRIO DA FAZENDA (MF). SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN).  Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 8 ed. 2019. Disponível em: 

http://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/NBCTSPEC.pdf
http://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/NBCTSP11.pdf
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i. As fontes, as alocações e os usos de recursos financeiros; 
ii. Como a entidade financiou suas atividades e como supriu suas necessidades de 

caixa; 
iii. Capacidade de a entidade financiar suas atividades e cumprir com suas obrigações 

e compromissos; 
iv. 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 

v. Desempenho da entidade em termos dos custos dos serviços, eficiência e 
cumprimento dos seus objetivos. 

 
Conforme pode ser observado na IN-TCU 84/2020, em seu Art. 4º, os princípios que 

norteiam a elaboração e evidenciação da prestação de contas na administração pública tem 

como elementos fundamentais:   

 

Art. 4º São princípios para a elaboração e a divulgação da prestação de contas: 
I - Foco estratégico e no cidadão: além de prestar contas sobre os fatos pretéritos, os 
responsáveis devem apresentar a direção estratégica da organização na busca de 
resultados para a sociedade, proporcionando uma visão de como a estratégia se relaciona 
com a capacidade de gerar valor público no curto, médio e longo prazos e demonstrar o 
uso que a UPC faz dos recursos, bem como os produtos, os resultados e os impactos 
produzidos; 
II - Conectividade da informação: as informações devem mostrar uma visão integrada da 
inter-relação entre os resultados alcançados, a estratégia de alocação dos recursos e os 
objetivos estratégicos definidos para o exercício; e da inter-relação e da dependência entre 
os fatores que afetam a capacidade de a UPC alcançar os seus objetivos ao longo do 
tempo; 
III - relações com as partes interessadas: as informações devem prover uma visão da 
natureza e da qualidade das relações que a UPC mantém com suas principais partes 
interessadas, incluindo como e até que ponto a UPC entende, leva em conta e responde 
aos seus legítimos interesses e necessidades, considerando, inclusive, a articulação 
interinstitucional e a coordenação de processos para melhorar a integração entre os 
diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor 
público; 
IV - Materialidade: devem ser divulgadas informações sobre assuntos que afetam, de 
maneira significativa, a capacidade de a UPC alcançar seus objetivos de geração de valor 
público no curto, médio e longo prazos e com conteúdo relevante para a sociedade, em 
especial para os cidadãos e usuários de bens e serviços públicos, provedores de recursos, 
e seus representantes; 
V - Concisão: os textos não devem ser mais extensos do que o necessário para transmitir 
a mensagem e fundamentar as conclusões; 
VI - Confiabilidade e completude: devem ser abrangidos todos os temas materiais, 
positivos e negativos, de maneira equilibrada e isenta de erros significativos, de modo a 
evitar equívocos ou vieses no processo decisório dos usuários das informações; 
VII - coerência e comparabilidade: as informações devem ser apresentadas em bases 
coerentes ao longo do tempo, de maneira a permitir acompanhamento de séries históricas 
da UPC e comparação com outras unidades de natureza similar; 
VIII - clareza: deve ser utilizada linguagem simples e imagens visuais eficazes para 
transformar informações complexas em relatórios facilmente compreensíveis, além de 
fazer uma distinção inequívoca entre os problemas enfrentados e os resultados 
alcançados pela UPC no exercício e aqueles previstos para o futuro; 

                                                
<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. 
 

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
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
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IX - Tempestividade: as informações devem estar disponíveis em tempo hábil para 
suportar os processos de transparência, responsabilização e tomada de decisão por parte 
dos cidadãos e seus representantes, dos usuários de serviços públicos e dos provedores 
de recursos, e dos órgãos do Poder Legislativo e de controle, incluindo as decisões 
relacionadas ao processo orçamentário e à situação fiscal, à alocação racional de 
recursos, à eficiência do gasto público e aos resultados para os cidadãos; e 
X - Transparência: deve ser realizada a comunicação aberta, voluntária e transparente das 
atividades e dos resultados da organização e a divulgação de informações de interesse 
coletivo ou geral, independente de requerimento. 

 
 Do ponto de vista conceitual, a seguir apresenta-se os aspectos conceituais das principais 

demonstrações contábeis do Campus de Salvador. 

7.2 ASPECTOS CONCEITUAIS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

7.2.1 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)7.  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-campus-salvador.  

7.2.2 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 

                                                
7  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. 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador
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
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
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os saldos de caixa do exercício anterior e os que são transferidos para o início do exercício 

seguinte (MF; STN, 2019)8. Compõem o Balanço Financeiro um quadro único que demonstra a 

movimentação financeira das entidades do setor público, evidenciando:   

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-campus-salvador. 

7.2.3 Balanço Patrimonial (BP) 

 
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)9, 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). 

                                                
8  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. 
9  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. 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador
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
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
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
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
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Os últimos Balanços Patrimoniais podem ser acessados através do link: 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador. 

7.2.4 Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 

 
Conforme o MF e STN (2019)10, 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 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-a-informacao/transparencia-campus-salvador. 

7.2.5 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.   

 

                                                
10  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. 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador
https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador
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
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
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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-campus-salvador. 

7.2.6 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 partes integrantes delas. 

As NEs têm por objetivo auxiliar os usuários das informações contábeis na compreensão das 

DCs. 

A Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021, assim como suas respectivas Notas 

Explicativas, podem ser acessadas por meio do link: https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-

informacao/transparencia-campus-salvador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador
https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador
https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/transparencia-campus-salvador
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