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Ao décimo primeiro dia do mês de março de dois mil e quinze às dezoito horas, no 1 

auditório do Cetep Recôncavo, deu-se a audiência pública sobre a implantação do 2 

campus do Instituto Federal da Bahia na cidade de Santo Antônio de Jesus sendo a 3 

audiência presidida pela Sra. Edna da Silva Matos, Diretora Geral Pro Tempore 4 

secretariada pelos senhores Joanildo Borges e Rogério Barros, tendo como mestre 5 

de cerimônias a Sra. Andrea Barreto e com a presença do Magnífico Reitor do Ifba, 6 

Prof. Rogério Anunciação; a Pró-reitora de Ensino do Ifba, Profa Lívia Simões; o Pró-7 

reitor de Extensão do Ifba, Prof. José Roberto Oliveira e o Diretor de Ensino Superior 8 

do Ifba, Prof. Eduardo Seixas que compuseram a mesa diretora e demais 9 

participantes constantes da lista de presença anexa. A abertura deu-se com as 10 

boas-vindas da mestra de cerimônia que explicou o objetivo da audiência. Feita a 11 

abertura com a apresentação das autoridades presentes e os agradecimentos 12 

explicou-se as regras que norteariam a execução da audiência, segundo orientações 13 

constantes em material contido na pasta entregue na ocasião do credenciamento. 14 

Na ocasião, destacou-se a forma de composição da mesa, bem como as formas 15 

como se daria a participação dos presentes, sendo prioritária a fala dos 16 

representantes de associações, sindicatos e etc. As demais pessoas presentes, não 17 

representantes de entidades, poderão efetuar perguntas por escrito. Todos os 18 

questionamentos serão respondidos e registrados em ata, que será publicada no 19 

sítio do campus de Santo Antonio de Jesus na web. A Sra. Elimary Bittencourt, 20 

Secretária de Educação do município de Santo Antonio de Jesus, saudou os 21 

presentes e lembrou a luta social para implantação do Ifba de Santo Antonio de 22 

Jesus, frisando a vitória conjunta que o campus representa. Disse também da 23 

importância de se definir os cursos que serão implantados de forma que atendam 24 

aos anseios e demandas da comunidade. Lembrou que Santo Antônio de Jesus já é 25 

um polo educacional, mas que o Ifba pode acrescentar ainda mais tal destaque. 26 

Representando a educação na esfera estadual, o Prof. Clóvis Ezequiel, diretor do 27 

Núcleo Regional de Educação do Recôncavo (NRE 21) inicia a sua fala frisando que 28 

o Núcleo substituiu as antigas Direc´s, ocasião em que, saudando os presentes, 29 

destacou que o Ifba foi possível graças à decisão do Governo Federal em investir na 30 

Educação Profissional, tendo os governos Lula e Dilma interiorizado de forma sem 31 

precedentes o ensino no país. Ademais, apontou que a mobilização social foi um 32 

fator decisivo à implantação do campus do Ifba, chamou a atenção à vitória que já 33 

se teve com a vinda da UFRB. Lembrou as parcerias que serão possíveis a partir de 34 

agora, tal como o que já se verifica no campus de Santo Amaro do Ifba e com 35 

campus de Governador Mangabeira do Instituto Federal Baiano, demonstrando a 36 

capacidade de diálogo necessária entre as instituições das esferas municipal, 37 

estadual e federal. Registrou a participação do Sr. Aílton do Sindicato e Dona Mari 38 
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da Associação Comercial do município como figuras de especial importância para a 39 

vitória que se verifica no dia de hoje. O Magnífico Reitor, Renato Anunciação, falou 40 

da satisfação de estar presente nesta audiência, agradecendo à Prefeitura Municipal 41 

de Santo Antônio de Jesus, à UFRB e todos os outros parceiros e à sociedade 42 

santoantoniense pelo esforço na implantação do novo campus. Frisou que o 43 

momento é de conhecimento da realidade de Santo Antônio de Jesus para que se 44 

possa responder de forma efetiva às necessidades da cidade e da região, sendo por 45 

isso algo cauteloso. Disse também que 70 (setenta) docentes e 45 (quarenta e 46 

cinco) técnicos marcarão o processo de implantação do campus, cujo período deve 47 

durar em torno de cinco anos. Falou da história do Ifba, desde a criação da Escola 48 

de Artífices, passando pela Escola Técnica Federal da Bahia, CEFET-BA até os dias 49 

de hoje, destacando o salto da Educação Profissional com o presidente Lula ao 50 

investir em ciência e tecnologia através de um grande processo revolução da 51 

educação profissional com a vasta expansão dos institutos federais ao longo do 52 

Brasil, estando a Bahia na terceira fase de expansão, de modo a alcançar 22 53 

unidades no estado. No Brasil, tal expansão também não se fez diferente. De igual 54 

forma ressaltou a revolução educacional também nas universidades. Assinalou a 55 

intenção de que o campus de Santo Antônio de Jesus cresça e, por isso, já se pensa 56 

na expansão do prédio de aulas em data futura. Novamente, agradeceu aos 57 

parceiros que tornaram possível a vinda do Ifba e que o interesse do Ifba é sem 58 

duvida responder às expectativas. A mestra de cerimônia falou do Programa 59 

PROFUNCIONÁRIO, explicando a que se destina, bem como os dias em que 60 

funciona. A Sra. Edna Matos, Diretora Gera Pro Tempore do campus de Santo 61 

Antônio de Jesus, saudou a todos, agradecendo pela presença e fez apresentação 62 

do Ifba, destacando que a instituição promove ensino, pesquisa aplicada e extensão, 63 

salientando que a extensão é responsável pela penetração do Ifba na comunidade, a 64 

exemplo do projeto Mulheres Mil, Pronatec, etc. Firmou algumas competências 65 

amplamente reconhecidas e consolidadas nos cursos do Ifba a exemplo de Química, 66 

Engenharia, Eletromecânica entre outras. Afirma que o novo campus poderá 67 

oferecer curso em todas as modalidades: integrada, subsequente, Educação de 68 

Jovens e Adultos, explicando a quem se destina cada uma delas e informando que 69 

se referem ao nível médio. Explica que no ensino superior, existem os bacharelados, 70 

tecnólogos e licenciaturas, além das pós-graduações: especialização, mestrados e 71 

doutorados. Além disso, destacou a possibilidade do Ifba disponibilizar cursos nas 72 

áreas de formação inicial e continuada, caracterizados por uma menor carga horária, 73 

de acordo com o corpo de professores disponíveis, segundo as competências 74 

previstas para o campus. Disse que as obras do campus estão em fase de 75 

acabamento, na região ao lado da UFRB, estando a obra acessível à visita por 76 

qualquer interessado. O prazo atual de entrega é até 30/04/2015 (trinta de abril de 77 

dois mil e quinze), embora não se acredite que a entrega se efetive na referida data, 78 

mesmo com a empresa sendo fortemente cobrada pelo Ifba. Como parte dos 79 

esforços para monitorar, acompanhar e cobrar de perto o adiantamento da obra, ela 80 

informa que o Diretor Administrativo estará na próxima semana instalando-se em 81 

uma sala cedida pela UFRB, a fim de acompanhar mais de perto as obras. Falou 82 

que já há servidores aprovados em concurso, mas que somente serão convocados 83 

após a finalização da obra. Os técnicos e professores serão paulatinamente 84 

convocados. Em adicional, informa que os processos de compra de móveis e 85 

equipamentos para o campus estão tramitando, a fim de se preparar para o inicio 86 

dos trabalhos efetivamente. Reuniões também compõem uma pauta de atividades 87 

em execução cotidiana, de forma a compreender melhor a realidade em que o novo 88 

campus estará inserido. Falou da região do recôncavo, destacando a expansão 89 

econômica recente de três vezes seu PIB, atuando prioritariamente as áreas de 90 

serviço e indústria. Caracterizou o perfil dos estudantes e da população 91 
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economicamente ativa de Santo Antonio de Jesus e que o Ifba pretende atender à 92 

demanda de Ensino Superior na cidade e na região.  Apresentou estudo ligado à 93 

educação universitária na região, segundo o ente federado responsável e a área de 94 

conhecimento a que se liga. Falou que no campo da educação profissional destaca-95 

se a demanda por Tecnologia da Informação (TI), onde se verifica um mercado de 96 

trabalho muito aquecido e carente, principalmente na Bahia, sendo a área de 97 

desenvolvimento de sistema a de maior demanda por profissionais o que enseja a 98 

oferta de um curso com potencial horizontal e vertical. Destacou a transversalidade 99 

dos cursos da área de Tecnologia da Informação por ser capaz de se inserir em 100 

diversas atividades econômicas.  Lembrou, ainda, que as profissões ligadas as 101 

áreas de TI fomentam ações empreendedoras dada a sua capacidade de absorção 102 

pelo mercado, seja por empresas ou por atividade autônoma. Por fim, apresentou a 103 

proposta para implantação do novo campus, processo previsto para cinco anos, de 104 

modo que novos cursos serão criados conforme as fases de implantação. Desse 105 

modo, serão os cursos iniciais do campus do IFBA – Santo Antônio de Jesus: Curso 106 

de Graduação Tecnológica na área de Tecnologia da Informação - Analise de 107 

Desenvolvimento de Sistemas e Redes de Computadores (oferecidos no turno da 108 

noite), e, no turno diurno, serão ofertados cursos Formação Inicial e Continuada 109 

(FIC) de menor duração. Destaca, entretanto, que, após as novas demandas sociais, 110 

futuros cursos serão ofertados.  111 

Finalizada a fala da Diretora Edna Matos, passou-se à composição da mesa de 112 

debates.  A partir daí, seguiu-se um bloco de perguntas. Na ocasião, o ex-vereador 113 

Sr. Aílton Santos ressaltou a história de luta para implantação do campus e, 114 

saudando a todos, disse que o Sindicato dos Comerciários é a favor dessa nova 115 

instituição, pois a UFRB já mudou o cenário econômico e social da região, e 116 

agradeceu a sensibilidade do Ifba ao abrir curso noturno, pois oportuniza o acesso à 117 

educação superior aos trabalhadores. O Professor Luiz Fávero, diretor da UFRB de 118 

Santo Antônio de Jesus, falou do orgulho em ser parceiro do Ifba, destacando a 119 

dádiva da expansão universitária que se verifica nos dias de hoje e perguntou se 120 

existe no Ifba, política de fixação de técnicos e docentes na região? Ademais 121 

questionou a cerca das políticas de permanência dos estudantes do turno noturno, 122 

haja vista dificuldades como a moradia e transporte? Por fim falou do desafio de criar 123 

um novo centro universitário da UFRB de Santo Antônio de Jesus, talvez ligado à 124 

área das ciências sociais aplicadas e que a UFRB consolidará os campi de Valença 125 

e Nazaré. A Sra. Mari, representante da Associação comercial do município, 126 

agradece ao filho santo-antoniense que oportunizou a vinda do Ifba, fato que 127 

possibilitará a permanência dos estudantes na própria cidade, também ressaltando o 128 

histórico de participantes envolvidos com a implantação, desde as primeiras 129 

tratativas até os dias atuais. Apontou que, na condição de representante social, a 130 

participação da sociedade civil organizada é fundamental para o aperfeiçoamento 131 

dos serviços públicos. O Reitor, Prof. Renato disse que o IFBA é uma instituição 132 

verticalizada com foco tecnológico para inovação, destacando a importância de 133 

investimentos em desenvolvimento tecnológico, como condição para o avanço do 134 

país. Ressalta que, por imposição legal, os campi têm que ofertar pelo menos 50% 135 

das vagas de cursos voltados ao ensino médio. Que os cursos a serem criados 136 

serão resultado da negociação com demais entidades para que não ocorra a 137 

sobreposição de cursos na mesma região. Falou do objetivo em ofertar cursos de 138 

qualidade e a importância do tecnólogo para a formação rápida de profissionais, 139 

que, posteriormente, poderão retomar os estudos e diplomarem-se engenheiros, por 140 

exemplo. Falou da reserva social que o Ifba faz de 50% de suas vagas para garantir 141 

uma maior penetração social de seus cursos. Sobre a assistência estudantil informa 142 

que há uma verba de 16 (dezesseis) milhões de reais para todo o Ifba, que será 143 

dividido proporcionalmente em relação ao número de alunos matriculados. A título 144 
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de exemplo ilustrou com o campus de Salvador que dispõe de três milhões de reais. 145 

Frisou que a eleição de prioridades de ações sociais, como moradia, alimentação, 146 

transporte, material escolar obedece a critérios estabelecidos pelo serviço social de 147 

cada campus. Que embora o Ifba não tenha residência universitária, os estudantes 148 

podem acessar o benefício do auxilio moradia. Disse que, com relação à 149 

permanência dos servidores, trata-se de uma preocupação do próprio MEC, sendo 150 

um desafio a ser superado. A Sra. Edna pontua, com relação ao curso noturno, que 151 

será preciso o poder publico assegurar condições satisfatórias no que se refere a: 152 

pavimentação, iluminação, segurança e transporte coletivo após as 22h (vinte e 153 

duas horas), pauta que, inclusive, será repassada aos demais municípios da região. 154 

O Prof. Renato lembrou que o volume de recursos que envolve a implantação do 155 

novo campus está em torno de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), e, 156 

ainda, a contratação de profissionais, tributos municipais, salários do técnicos e etc. 157 

representando um aporte de recursos que importam em ganhos significativos para o 158 

município. Ademais, frisou que o ambiente formativo do Ifba acaba por atrair 159 

diversos empreendimentos, a exemplo do que se verificou no campus de Santo 160 

Amaro. O representante do deputado Hildécio Meireles, falou da importância que 161 

cada agente político teve e tem na implantação do Ifba. Parabenizou a organização 162 

do evento e a vinda do novo campus, frisando o papel de destaque da sociedade 163 

civil organizada santo-antoniense. O Sr. Zenilton Conceição, representante do 164 

Partido dos Trabalhadores, agradeceu ao Reitor e à Diretora Edna Matos pela vinda 165 

do Ifba, registrando a forma democrática com que o campus de Santo Antônio de 166 

Jesus está sendo implantado, de modo a ouvir as efetivas demandas santo-167 

antoniense, a exemplo do curso noturno. Destacou a importância do ensino público 168 

para a região e que a necessidade de se melhorar o Ideb do município de Santo 169 

Antônio de Jesus. Por fim, ressaltou a necessidade de instituições públicas e 170 

privadas atuarem em conjunto. O Sr. Carlos Henrique, representando o Sebrae, 171 

registrou agradecimento e parabéns à vinda do Ifba, destacando que os números de 172 

desenvolvimento da região apontam que isso se deve à inserção da região de São 173 

Francisco de Conde e Santo Antônio de Jesus, de modo que, retirada tais cidades, o 174 

recôncavo torna-se a segunda mais pobre da Bahia. Destacou que o Sebrae está à 175 

disposição para atuar em pareceria e que pretende angariar R$ 50.000.000,00 176 

(cinquenta milhões de reais) para soluções de tecnologia em TI, colocando-se, 177 

desde já, como parceiro para atuar ao lado dos alunos do Ifba. Disse ser 178 

fundamental o engajamento da sociedade civil organizada para o alcance de vitórias 179 

coletivas, a exemplo do Ifba, que consolida Santo Antônio de Jesus como um polo 180 

educacional regional. Frisou que está para vir para a região onde se situa o Ifba a 181 

implantação do SESC e do SENAI. Por fim, qualificou como brilhante a vinda de um 182 

curso tecnólogo para a região. No bloco de perguntas escritas, houve sugestões de 183 

cursos em engenharia química, arquitetura e geologia. Foi perguntado se há data 184 

limite para abertura do campus, ao que respondeu o Magnífico Reitor que as obras 185 

estão sendo acompanhadas bem de perto e boa parte da infraestrutura já está em 186 

bom andamento, frisou que Santo Antônio de Jesus é o campus mais atrasado e 187 

que, embora o prazo oficial seja 30 de abril, não acredita que seja possível. Acredita, 188 

o Sr. Reitor, que já no segundo semestre, possa haver previsão para abertura de 189 

matrícula. Disse também que a abertura de cursos depende das demandas da 190 

região, a exemplo do campus de Brumado que já está passando por uma nova 191 

expansão, segundo as necessidades em atender à comunidade, de forma que a 192 

abertura de novos cursos depende de que, em menos de 5 anos, possa-se abrir 193 

cursos de graduação e técnicos.A Sra. Elza Largo, Conselheira da Mulher, pergunta 194 

como o Ifba pode ajudar as mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade. O 195 

reitor disse que o programa “Mulheres Mil” trata-se de um belo exemplo de como o 196 

Ifba pode atuar em parceria com a sociedade local, garantindo um ponto de apoio e 197 
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atendimento à capacitação dessas mulheres sob as mais variadas formas. Assinalou 198 

que essa parceria de extensão é importante para que o IFBA se consolide de forma 199 

integrativa na comunidade santo-antoniense. O chefe do Departamento de 200 

Educação Superior da Pró-reitora de Ensino do Ifba, Prof. Eduardo Seixas, ressalta 201 

que, conforme o campus vai avançando novos cursos podem ser incorporados. 202 

Destaca, todavia, que a área de Ciências Humana não constitui competência central 203 

do Ifba. A Sra. Lívia Simões, Pró-reitora de Ensino, registrou a importância do 204 

nascimento de um campus já com a sociedade inserida e participante do processo 205 

de implantação. Ressaltou exemplos de curso de Tecnologia da Informação em que, 206 

já no segundo semestre, já não se encontram estudantes sem ocupação 207 

profissional. Que a maioria dos cursos são reconhecidos com conceitos 4 e 5 (quatro 208 

e cinco), de forma que se objetiva trazer para o município o que há de melhor na 209 

educação profissional. A intenção é que o Ifba em Santo Antônio de Jesus se torne 210 

referência em inovação na região possivelmente no país como um todo. O Prof. José 211 

Roberto Oliveira, Pró-Reitor de Extensão do Ifba, explana sobre a importância da 212 

extensão para o Instituto, ressaltando a necessidade de ouvir e conhecer os saberes 213 

da comunidade e diálogos constantes com o Ifba. Discorreu acerca da estrutura de 214 

funcionamento da Pró-reitoria de Extensão. Afirmou ser muito satisfatória a presença 215 

neste evento e espera que todos colham belos frutos desta relação de parceria, Ifba 216 

e comunidade de Santo Antônio de Jesus. A Sra. Edna Matos, frisou a intenção de 217 

avançar na implantação do campus com cautela, sempre em diálogo franco e aberto, 218 

com o propósito de abrir as portas do campus a todos. Disse estar pressionando 219 

pelo andamento das obras do campus e que atua intensamente em atividades 220 

administrativas internas. O Reitor agradeceu a acolhida de Santo Antônio de Jesus e 221 

frisou que o Ifba chega para ficar convertendo-se num verdadeiro cidadão santo-222 

antoniense. Disse que o desafio do Ifba é a formação de cidadãos aptos a viver na 223 

sociedade. Agradeceu à presença do representante da Polícia Militar, registrando o 224 

apoio diuturno desta instituição militar, bem como dos políticos que vem ajudando o 225 

Instituto a crescer no Estado da Bahia, independente da bandeira partidária. 226 

Agradeceu aos servidores presentes que se dispuseram a auxiliar nos trabalhos no 227 

dia de hoje e à Diretora Edna Matos pela condução dos trabalhos. Nada mais 228 

havendo a tratar, às 20:40h (vinte horas e quarenta minutos) deu-se por encerrados 229 

os trabalhos. Os senhores Joanildo Borges e Rogério Barros lavraram a presente 230 

ata.  231 


