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APRESENTAÇÃO 

 
Este Plano de Trabalho apresenta nossas diretrizes para o período de gestão 

2019-2022 na Diretoria Geral do Campus Santo Antônio de Jesus. Sendo a missão do 

IFBA a de formar sujeitos histórico-críticos, é importante enfatizar que a educação 

escolar tem o desafio de encantar seus estudantes e servidores, a fim de que o processo 

educacional seja exitoso. 

Nosso Plano de Trabalho lança diretrizes gerais que informam nossa disposição 

em defender a democracia participativa, a transparência e o respeito mútuo como 

princípios. O mesmo trata-se de um projeto concebido e construído coletivamente. 

Nossa concepção de gestão pauta-se, portanto, nesses princípios, buscando criar 

mecanismos de participação e critérios isonômicos na aplicação de recursos. 

O campus Santo Antônio de Jesus é um campus em implantação e precisa se 

consolidar na comunidade em que se insere.  Nosso compromisso é fortalecer a 

permanência dos discentes e dialogar permanentemente com as comunidades interna e 

externa. Conscientes dos impactos negativos causados pelos sucessivos cortes 

orçamentários, entendemos que a educação pública, gratuita e de qualidade é uma 

conquista da sociedade e, por isso mesmo, deve ser defendida e garantida. Sendo assim, 

apresentamos nossas propostas como contribuição em defesa da educação pública, 

gratuita e de qualidade. 

Por fim, trago aqui uma breve apresentação das minhas trajetórias pessoal e 

profissional: filho de uma pedagoga, nascido no interior da Bahia (na cidade de Ipiaú) em 

1975, residi em Santo Antônio nas décadas de 1980 e 1990, retornando à cidade no 

momento da implantação do campus. Atuo como professor desde 1996 e sou formado em 

Processamento de Dados pela UNIFACS (1996) e mestre em Engenharia Mecânica pela 

UFRN (2014).  

No IFBA desde 2004, atuei por cinco anos como coordenador do Curso Técnico 

em Informática no campus de Valença. Em 2014, coordenei o processo de 

reconhecimento do curso de Licenciatura em Computação, permanecendo na 

coordenação do mesmo até 2017. Em 2015, atuei na elaboração do PPC da Licenciatura 

em Computação EaD, que foi submetido e aprovado pelo MEC para a oferta via UAB. 

Fui coordenador deste curso desde sua implantação, no ano de 2017, em sete polos 

distribuídos no interior da Bahia. No campus Santo Antônio de Jesus, leciono a 

disciplina Redes de Computadores e respondo pela Coordenação do Curso Superior de 

Tecnologia em Redes de Computadores desde fevereiro de 2019. 
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ENTENDENDO O PROJETO 

 

 
1. Carta de Princípios e Concepção de Gestão 

 
O ano de 2018 marca o início dos Cursos Superiores em Tecnologia do campus 

Santo Antônio de Jesus. Desde então, o campus caminha em direção à consolidação 

enquanto instituição de ensino na região do Recôncavo Baiano. 

A proposta de elaborar um programa de gestão para o campus Santo Antônio de 

Jesus nasce como resultado das reflexões de um coletivo de servidores envolvidos em 

um histórico de caminhada em direção à construção de uma educação pública, gratuita e 

de qualidade. Partimos do princípio de que o foco central de todas as ações, em qualquer 

ambiente educacional, são os sujeitos, sejam eles estudantes ou servidores. E o palco 

das ações destes indivíduos é a escola. 

Não resta dúvida de que o perfil da gestão que buscamos exige combatividade, 

capacidade administrativa, flexibilidade e posicionamentos críticos e efetivos no sentido 

de defender os rumos do campus de forma participativa. 
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2. DIRETRIZES E AÇÕES 

 

 
Diretrizes e ações relativas ao Ensino 

 
● Elaborar uma articulação pedagógica estratégica para o campus, buscando fazer 

valer as diretrizes curriculares e resoluções disponíveis, valorizando o papel da 

coordenação técnico-pedagógica; 

● Fortalecer o papel da Gerência de Registros Acadêmicos (GRA) no 

planejamento pedagógico estratégico do campus; 

● Propor ações para combater os altos índices de evasão e retenção no campus;  

● Fortalecer a modalidade de ensino superior, ressaltando a função do Instituto 

Federal da Bahia na formação de profissionais da área de tecnologia; 

● Promover a cooperação entre a Direção de Ensino, a Coordenação Técnico- 

Pedagógica e os Conselhos de Curso no estudo e planejamento de ações 

pedagógicas estratégicas; 

● Garantir a permanência dos estudantes do ensino superior, através de estratégias 

que favoreçam a sua relação com o saber, além de aproximá-los do contexto 

institucional; 

● Preparar os estudantes dos CST (Cursos Superiores de Tecnologia) para atuarem 

com sensibilidade e perspectiva crítica, além de prepará-los para as exigências do 

mundo do trabalho; 

● Promover melhorias nos espaços de esporte e lazer, criando e requalificando os 

espaços de convivência; 

● Operacionalizar a oferta de cursos de Ensino Médio na modalidade integrada; 
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Diretrizes e ações relativas à Pesquisa 

 
● Incentivar a participação em editais internos e externos, desenvolvendo um plano 

estratégico e verticalizado de pesquisa para o campus, fortalecendo o papel da 

iniciação científica e da inovação tecnológica;  

● Promover a realização do Seminário de Pesquisa do campus;  

● Fomentar a participação de nossos docentes em programas de doutorado com 

objetivo e propor cursos de pós- graduação lato sensu; 

● Elaboração de previsibilidade de afastamento para estudo na pós-graduação 

(mestrado e doutorado) de docentes e TAE;  

● Promover ações de intercâmbio com instituições e empresas na área de fomento 

à pesquisa e inovação tecnológica; 

● Incentivar a participação dos TAEs nos grupos de pesquisa, promovendo maior 

interação entre as atividades de pesquisa dos docentes e dos técnicos- 

administrativos; 

● Participação em editais de agências de fomento; 
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Diretrizes e ações relativas à Extensão 

 
● Fortalecer, ampliar e promover ações culturais, artísticas, esportivas e de lazer do 

campus junto à comunidade; 

● Apoiar o desenvolvimento de ações culturais da comunidade interna em 

benefício da sociedade regional; 

● Ampliar a comunicação e integração com a sociedade; 

● Incentivar programas de empreendedorismo para a comunidade escolar do 

campus, trazendo empreendedores, empresas e instituições com reconhecimento 

notório no cenário local, regional e nacional para estimular os alunos no 

desenvolvimento de atividades empreendedoras internas e externas; 

● Incentivar a criação de atividades de extensão para a oferta de cursos de curta 

duração (FIC), visando à capacitação de trabalhadores de acordo com as 

demandas da sociedade de Santo Antônio de Jesus; 

● Ampliar os programas de bolsa de extensão para discentes de acordo com 

recursos orçamentários do campus e programas de apoio às atividades de 

extensão desenvolvidas pela PROEX; 

● Dar mais transparência e ampla divulgação às ações de extensão. 

● Realizar avaliação contínua dos cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC 

ofertados no campus. 
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Diretrizes e ações relativas à gestão de pessoas 

 

 
● Promover, incentivar e oportunizar os Técnicos-Administrativos em Educação na 

realização de cursos de graduação e pós-graduação, com o objetivo de melhorar 

a qualificação do quadro técnico do IFBA Campus Santo Antônio de Jesus, além 

de promover a progressão funcional dos mesmos; 

● Implementar ferramentas e processos de avaliação de desempenho para as 

principais atividades de gestão, oportunizando feedback dos profissionais e suas 

funções, possibilitando a construção de planos de desenvolvimento e melhorias 

das atividades; 

● Enfatizar o compromisso e o respeito às metas dos setores, em contraposição à 

noção de cobrança de tempo de trabalho; 

● Promover um maior diálogo entre os setores, buscando diagnosticar e solucionar 

problemas; 

● Viabilizar a devida gratificação aos chefes dos setores; 

● Estabelecer previamente calendário de reuniões gerais do campus, com dias e 

horários pré-estabelecidos; 

● Avaliar de maneira impessoal, razoável e humanizada, eventuais processos de 

remoção de servidores. 
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Diretrizes e ações relativas ao Orçamento 

 

 
● Buscar e executar a autonomia financeira do campus; 

● Garantir a realização de planejamento participativo, incorporando a comunidade 

interna ao processo de elaboração orçamentária através de audiências públicas ou 

outras formas de consulta; 

● Promover uma discussão periódica sobre revisão de despesas no âmbito do 

instituto, a fim de alinhar os gastos aos objetivos institucionais de maneira mais 

eficiente, buscando a priorização – e, portanto, a eficácia – das despesas mais 

relevantes para a entidade; 

● Estimular a participação estudantil no planejamento, acompanhamento e 

execução orçamentária; 

● Publicizar o orçamento do campus (mural, site, etc.). 

 

  



9 
 

 

Diretrizes e ações relativas à Gestão, Democracia e Transparência 

 

 

● Incentivar - e fortalecer os mecanismos de participação da comunidade do 

campus, como o Conselho do Campus; 

● Promover avaliação e revisão de processos de gestão com o objetivo de 

identificar deficiências e, posteriormente, discutir, formular e implementar 

mudanças visando melhoria na eficiência e eficácia do processo; 

● Desenvolver dispositivos organizacionais que concedam aos setores 

administrativos maior autonomia de gestão; 

● Incentivar as ferramentas de comunicação do IFBA com a comunidade interna e 

externa; 

● Combater todas as formas de sexismo, racismo, assédios, intolerâncias e 

discriminações; 

 

 

 
 

Santo Antônio de Jesus (BA), 22 de 

abril de 2019. 

 

 
Lúcio Mauro Souza Borges 


