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1. PLANO DE TRABALHO 

Este  Plano de Trabalho visa apresentar  para a  comunidade acadêmica as  diretrizes
básicas de um projeto de gestão a ser desenvolvido, no período de 2019 a 2022, pelo
mandato  da  servidora  Edna  Matos,  candidata  a  Diretora  Geral  do  campus  Santo
Antônio de Jesus. É um documento preliminar que será aperfeiçoado pelos ciclos de
diálogos com estudantes e servidores da instituição. 

1.1. INTRODUÇÃO 

O campus de Santo Antônio de Jesus é um dos mais recentes resultados da política de
expansão  do  IFBA  vivida  nos  últimos  anos.  Sua  função  é  a  de  promover  ciência,
educação e tecnologia referenciadas, observando os princípios que regem a missão do
Instituto. 

Santo Antônio de Jesus possui um intenso dinamismo urbano, sendo um dos principais
polarizadores dos municípios do Recôncavo da Bahia, Vale do Jiquiriçá e Baixo Sul da
Bahia. É um centro regional que dispõe de diversos aparatos técnicos que atraem os
habitantes das cidades vizinhas.

Tendo iniciado suas atividades, em 2014 com a oferta de quatro cursos do Programa
Profuncionário, o campus de Santo Antônio de Jesus, no quadriênio 2019 a 2022, tende
a se tornar uma unidade consolidada e de referência, na oferta de ensino, pesquisa e
extensão para a educação profissional, seja no ensino técnico, na graduação ou na pós-
graduação, pela oferta de cursos ofertados na modalidade presencial e em Educação a
Distância, especialmente, na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Para desenvolver o presente Plano de Trabalho, submeto meu nome para o cargo de
Diretora Geral, a fim de ser apreciado pela comunidade do IFBA, campus Santo Antônio
de Jesus.

2. OBJETIVO GERAL 

Consolidar  o  IFBA,  campus  Santo  Antônio  de  Jesus  como  referência  em  educação
profissional,  científica  e  tecnológica,  pública,  gratuita  e  de  qualidade,  através  da
expansão das atividades de ensino, pesquisa e extensão; da promoção de ações para
valorização dos servidores; e, de ações que visem promover o acesso, a permanência e
o êxito dos seus estudantes. 

3. HISTÓRICO DO CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE JESUS 

Resultado da terceira etapa do Programa de Expansão da Rede Federal de Educação
Profissional,  Científica  e  Tecnológica,  o  campus  do IFBA  instalado no município  de
Santo Antônio  de Jesus,  teve suas  obras  iniciadas  em 2013 e  finalizadas  em 2015,
recebendo a autorização de funcionamento pela  Portaria nº 378,  de 9 de maio de
2016.



O Campus Santo Antônio de Jesus é dotado de autonomia administrativa, patrimonial,
didático-pedagógica e disciplinar, entretanto, ainda não possui autonomia financeira.

No final de 2014, o Campus Santo Antônio de Jesus iniciou suas atividades com a oferta
dos cursos técnicos, na forma subsequente, modalidade EAD, no âmbito do Programa
Profuncionário. Foram realizadas 198 (cento e noventa e oito) matrículas distribuídas
nos  cursos  de  Secretaria  Escolar,  Multimeios  Didáticos,  Infraestrutura  Escolar  e
Alimentação Escolar, para servidores técnico-administrativos das escolas municipais de
Santo Antônio de Jesus. 

Enquanto aguardava a conclusão do processo seletivo para a contratação de docentes,
o campus ofertou cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), em diversas áreas,
utilizando-se das competências dos servidores técnico-administrativos e também dos
quatro docentes que chegaram por processos de remoção. No período de 2015 ao
primeiro semestre de 2019,  foram atendidos  1781 alunos,  em cursos nas  áreas  de
informática,  áudio  e  vídeo,  comunicação,  saúde,  idiomas  (Libras,  Inglês,  Língua
portuguesa), gestão e negócios, matemática, informática e saúde para a terceira idade,
além de um preparatório para as provas do Enem. 

Foi um período bastante rico de aproximação do campus com a comunidade, que teve
como ponto alto a implantação do Projeto Tecendo Histórias que proporcionou um
conhecimento mútuo entre a instituição e as comunidades do Recôncavo e Vale do
Jiquiriçá. O projeto consiste em os estudantes fazerem as narrativas de fatos e pessoas
ligadas à história da região, apresentando-as em formato textual, através da Revista
Tecendo Histórias e audiovisual, via fotografias e documentários curtas-metragens.

Em 2018, iniciou a oferta de Cursos Técnicos, nas formas concomitante e subsequente,
na modalidade de educação à distância (EAD), em parceria com o governo do estado e
prefeituras  municipais.  No  total  o  campus  possui,  sob  sua  responsabilidade,  17
unidades EAD distribuídas nos municípios de Amargosa, Cachoeira, Caldeirão Grande,
Castro  Alves,  Conceição  do  Almeida,  Elísio  Medrado,  Itaparica,  Jaguaquara,  Laje,
Mundo Novo, Muritiba, Nazaré (2), Nova Itarana, Piritiba, Santo Antônio de Jesus e São
Felipe,  com  um  total  de  2026  alunos,  sendo  551  do  programa  Mediotec
(concomitante),  1250  do  programa  Pronatec  (subsequente)  e  225  de  oferta  com
recursos próprios do  campus.  Os cursos técnicos ofertados na modalidade EAD são
Cooperativismo, Guia de Turismo, Informática, Manutenção e Suporte em Informática,
Redes de Computadores e Informática para a Internet.

No segundo semestre de 2018, deu início à oferta do ensino superior com vagas para
os  cursos  de  graduação  tecnológica  na  área  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação:  Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas,  Redes  de  Computadores  e
Produção Multimídia. Os cursos são na modalidade presencial e, atualmente, possui
174 alunos matriculados.

O Campus Santo Antônio de Jesus IFBA vem amadurecendo e se fortalecendo perante
a sociedade das  regiões  do Recôncavo da Bahia e do Vale  do Jiquiriçá,  como uma
instituição  que  trabalha  em  consonância  com  os  anseios  e  necessidades  dessas
populações e que atua bastante próximo às comunidades. 



4. PERSPECTIVAS PARA O MANDADO E MODELO DE GESTÃO PARA O INTERSTÍCIO
2016-2019 

As  premissas  básicas  alinhavadas  para  a  gestão  da  candidata  à  Diretora  Geral  do
campus  Santo  Antônio  de Jesus,  Edna Matos  se  assentam nos eixos  que  associam
ensino, pesquisa e extensão, e buscam atingir, com eficiência e eficácia, três dimensões
da gestão: humana, administrativa e pedagógica. 

Em linhas gerais, o Plano de Gestão para o quadriênio 2019-2022, estão esboçados a
seguir. 

4.1. DIMENSÃO HUMANA

4.1.1. COMPROMISSOS A TODOS OS ESTUDANTES E SERVIDORES

1. Promover uma execução de gestão democrática no campus Santo Antônio de
Jesus; 

2. Implementar projetos de valorização da diversidade e inclusão socioeconômica;

3. Apoiar projetos para a prática de esportes para estudantes e servidores; 

4. Destinar espaço específico para convivência e bem-estar dos servidores efetivos
e terceirizados; 

5. Incentivar e apoiar a participação dos servidores em cursos de capacitação; 

6. Apoiar  a  participação  de  servidores  e  estudantes  em  eventos  acadêmicos,
locais, nacionais e internacionais; 

7. Incentivar a criação de Centros Acadêmicos dos cursos superiores e do Grêmio
Estudantil para o nível médio e técnico.

8. Expandir o Programa de Assistência Estudantil, de acordo com as diretrizes da
Política Nacional de Assistência Estudantil - PNAES; 

9. Estruturar  o  Serviço  de  Atenção à  Saúde  para  atendimento  da  comunidade
acadêmica;

10. Incrementar  a  oferta de vagas para bolsas:  formação,  monitoria,  pesquisa e
extensão; 

4.2. DIMENSÃO ADMINISTRATIVA 

11. Fazer gestão junto à reitoria para que sejam liberadas as funções gratificadas
(FG) a que o campus tem direito;

12. Incentivar a participação dos segmentos internos e externos no Conselho de
Campus;

13. Constituir comissão para elaboração do regimento interno do campus;

14. Intensificar a divulgação das ações do  campus no site institucional, nas redes
sociais e imprensa;



15. Fazer gestão junto ao governo do estado e do município de Santo Antônio de
Jesus,  visando  à  melhoria  do  sistema  de  serviços  públicos:  transportes,
segurança, iluminação e limpeza, bem como, a instalação de pontos de ônibus
nas imediações do campus;

16. Buscar recursos para construção do Laboratório de Áudio e Vídeo, do Centro de
Idiomas e do Hotel de Projetos; 

17. Fazer  diligências  em  busca  de  recursos  para  a  implantação  do  Núcleo  de
Tecnologia da Informação voltada a Saúde (NTIS) e do novo Bloco de Ensino; 

18. Implementar,  no  campus  Santo  Antônio  de  Jesus,  ações  que  promovam  a
sustentabilidade, visando à economia de energia, água, etc.; 

19. Ampliar a acessibilidade do campus Santo Antônio de Jesus, com implantação
de sinalização horizontal  e vertical,  com placas em braile e em Libras, assim
como, instalando softwares específicos nos computadores do campus; 

20. Instalar sistema de vigilância e monitoramento nos laboratórios, biblioteca e
espaços diversos do campus; 

21. Buscar  formas  de  dotar  o  campus  de  um  veículo  utilitário  para  atender  a
execução de ações de ensino, pesquisa e extensão do Campus Santo Antônio de
Jesus; 

4.3. DIMENSÃO PEDAGÓGICA

4.3.1. ENSINO 

22. Promover  a  Verticalização  do  Ensino  com  a  ampliação  da  oferta  do  Ensino
Médio Integrado, dos cursos técnicos EAD, dos Cursos de Graduação e criação
de Programas de Pós-Graduação por área específica; 

23. Implementar  o  Programa  de  Nivelamento,  com  atenção  aos  cursos  de
graduação e cursos técnicos subsequentes EAD;

24. Realizar o Processo de Reconhecimento dos Cursos Superiores de Graduação,
garantindo os mecanismos necessários para uma excelente avaliação; 

25. Auxiliar na construção do Índice Geral de Cursos do IFBA, através da melhor
avaliação dos cursos superiores do Campus Santo Antônio de Jesus; 

26. Garantir a execução do Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito
dos estudantes como mecanismo de combate à evasão e retenção; 

27. Expandir  a  oferta  de  cursos  EAD  com  recursos  próprios  do  campus  e  em
parcerias com os municípios;

28. Criar  o  Núcleo  de  Estudos  de  Combate  à  Evasão  Escolar  no  Campus  Santo
Antônio de Jesus; 

29. Incentivar a formação de grupos de estudos para participação em editais de
fomento para bolsas do CNPq; 



30. Estruturar  a  Biblioteca  com  instalação  de  equipamentos  de  segurança,
ampliação do acervo bibliográfico (físico e digital) e ampliar a informatização
dos serviços; 

31. Expandir a oferta de cursos FIC, inclusive, fora das dependências do campus em
parceria com empresas e prefeituras municipais;

4.3.2. PESQUISA 

32. Incentivar  a  criação  de  grupos  de  pesquisa  aplicada,  com  participação  de
docentes, técnico-administrativos e discentes do campus; 

33. Expandir parceria na área da Tecnologia da Informação voltada à área de Saúde
junto ao Polo de Inovação Salvador (IFBA/PIS) e o Centro de Ciências da Saúde
da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (CCS/UFRB);

34. Promover, juntamente com a reitoria, a oferta de vagas de bolsas de iniciação
científica e tecnológica; 

35. Ampliar  a  participação  de  docentes,  técnico-administrativos  e  discentes  em
eventos científicos regionais, nacionais e internacionais; 

36. Estimular  a  publicação  científica,  de  servidores  do  campus,  em  veículos
especializados;

37. Estimular a realização de eventos de pesquisa interdisciplinar;  

4.3.3. EXTENSÃO 

38. Ampliar o Projeto Tecendo Histórias, incluindo o curso de Composição Musical;
regularizando  a  impressão  da  revista  Tecendo  Histórias;  e,  fomentando  a
inscrição de fotografias e documentários em festivais e mostras nacionais;

39. Consolidar o Centro de Idiomas; 

40. Intensificar o diálogo com os arranjos produtivos locais (APL); 

41. Ampliar os convênios de estágio para estudantes; 

42. Garantir contratação de seguro para os estudantes (estágio, visitas técnicas); 

43. Fortalecer redes de cooperação entre o campus e empresas; 

44. Criar Centro de Vocação Tecnológica (CVT), com foco na cadeia produtiva com
alcance no município de Santo Antônio de Jesus e seus distritos; 

45. Fortalecer o Festival  da Juventude, buscando envolver um número maior de
estudantes da região;

46. Apoiar a criação de oficinas de teatro, dança, música e pintura;

47. Planejar  eventos  de  convivência,  integração  e  descontração  no  campus,
articulados às áreas de arte, cultura e esportes;

48. Fomentar  propostas  de  comunicação  no  campus,  com  vistas  a  ampliar  a
abrangência da Revista Tecendo Histórias e criar uma rádio web e um jornal



online,  com  a  participação  direta  das  comunidades  externas  e  internas  ao
campus;

49. Criar/estimular  programas  de  fomento  à  leitura,  com  concursos,  prêmios
literários, edição de livros, etc, a serem capitaneados pela biblioteca;

50. Expandir o Projeto Cine Clube para além das dependências do campus como
escolas, associações e praças públicas;

51. Desenvolver ações para equipar o Projeto Cine Clube, de forma a ampliar o seu
acervo fílmico e melhorar a qualidade das sessões;

52. Realizar a Mostra de Extensão, no âmbito do campus;

4.3.4. POLÍTICAS DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO 

53. Fazer  gestão  junto  à  reitoria  para  contratação de  servidores  necessários  ao
desenvolvimento das atividades da Coordenação de Atenção ao Educando;

54. Criar uma comissão permanente e multidisciplinar,  de divulgação dos nossos
cursos e de captação de novos alunos; 

55. Ampliar  as  modalidades  de  bolsas  que  auxiliam  na  permanência  dos
estudantes; 

56. Promover formações e capacitações aos servidores com relação às dificuldades
de ensino,  tais  como:  recebimento de estudantes indígenas,  quilombolas  ou
que apresentem necessidade de atendimentos especiais;

57. Fortalecer  o  Programa  de  Monitoria  para  acompanhamento  das  atividades
acadêmicas regulares;

58. Desenvolver programas para acompanhar e assessorar, acadêmica, assistencial
e psicologicamente, os estudantes que acessaram a escola pelas políticas de
ações afirmativas;

59. Promover  a  integração  dos  alunos  dos  cursos  EAD  por  meio  de  encontros
presenciais e visitas ao campus; 

60. Auxiliar  a  participação  de  estudantes  em  eventos  para  apresentação  de
trabalhos acadêmicos e em eventos de natureza de integração estudantil.

Santo Antônio de Jesus, 17 de abril de 2019

EDNA DA SILVA MATOS


