
 

Prezados, 

  

Cumprimentando-os cordialmente, informo que, em reunião 
realizada no dia 05/06/2016, os servidores do campus Santo Antônio de Jesus, sob a 
orientação da Comissão Local para Elaboração do PDI 2020-2024, 
constituída pela Portaria nº 32 de 30 de maio de 2019, elegeram os temas abaixo, 
justificando sua escolha, quando necessário, conforme relato a seguir. 

  

Nº Unidades 
Estratégicas Eixos Temáticos 

01 PRODIN 
1) Articulação 
2) Internacionalização 

02 PROAP 
1) Governança e Integridade Institucional  
2) Sustentabilidade 

03 PROEN 
1) Modernização 
2) Acesso e Permanência 

04 PRPGI 

1) Fortalecimento, ampliação e interiorização dos programas de Pós-
Graduação 

2) Fomento e consolidação da Pesquisa Cientifica e Tecnológica com 
ênfase na inovação tecnológica e propriedade intelectual 

05 PROEX 
1) Fortalecimento da relação do IFBA com a Sociedade 
2) Consolidação da Institucionalização das atividades extensionistas. 

06 DGCOM 
1) Imagem Institucional 
2) Comunicação e relacionamento interno 

07 DGP* 

1) Qualidade no atendimento 
2) Qualidade de vida 
3) Desenvolvimento Profissional 

08 DGTI 
1) Governança de TI 
2) Gestão de Serviços da TI 

*Os servidores votaram pela permanência dos três eixos, dado a sua importância. 
  

 Atenciosamente, 



 

TEMAS ESTRATÉGICOS- PDI 2020-2024 

Comissão PDI – Campus Santo Antônio de Jesus 

 

■ Eixos Temáticos PRODIN 

 

1) Internacionalização 

No Brasil, segundo a CAPES, existe uma tendência à internacionalização passiva, 
mobilidade de docentes e discentes. A forma como o conhecimento adquirido no exterior 
vem sendo difundido e aproveitado nas instituições brasileiras que também pode se 
desenvolver e nesse viés temos que adolescer a internacionalização no IFBA. Aumentar o 
intercâmbio de alunos e professores é uma das formas de absolver e difundir o 
conhecimento, aproveitando recursos de grandes corporações para efetivar o método. 
Fonte: A internacionalização na Universidade Brasileira: resultados do questionário aplicado pela Capes 

2) Articulação 

Todas as instituições, sejam públicas ou privadas, são compostas por vários setores 
interligados, e no caso da educação não foge à regra. Assim sendo, quando uma das áreas 
não funciona adequadamente, há o comprometimento dos outros setores, e, 
consequentemente, gerando ineficiência. Dado o exposto, a relevância da articulação 
entre os vários agentes que participam do processo possibilita maior eficiência no gasto 
público e a transparência decorrente de um trabalho feito por várias partes de uma 
instituição. 

 

■ Eixos Temáticos PROAP 

 

1) Governança e Integridade Institucional 

A Governança Institucional são estratégias e controles internos postos em prática, com o 
objetivo de melhorar o desempenho organizacional, contribuir para redução dos riscos 
com vistas à condução das políticas públicas e à prestação de serviços de interesse à 
comunidade. O Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, traz a integridade como 
um dos princípios da Governança. É uma ferramenta de governança capaz de promover a 
adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção e à punição 
de fraudes, atos de corrupção, irregularidades e desvios de conduta. 

Sugestão do campus SAJ: juntar o eixo temático, sustentabilidade, descrito na PRODIN, ao 
mesmo eixo da PROAP 

2) Sustentabilidade 

Grandes organizações de todo o mundo estão cada vez mais procurando meios de 



 

melhorar seu desempenho considerando aspectos da qualidade, meio ambiente e saúde, 
como parte integrante de sua gestão integrada. Para alcançar estes meios, desejamos 
aprimorar a análise os projetos como agentes potenciais de mudança, incorporando 
premissas e diretrizes do desenvolvimento sustentável. Implementar critérios de 
sustentabilidade nas contratações e aquisições.  

Sugestão do campus SAJ: excluir o seguinte eixo temático por considera-lo operacional e 
não estratégico. Ele pode estar descrito nos objetivos: 

Qualidade da Execução Orçamentária 

Monitorar a gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial com base nos 
conceitos da efetividade e transparência. 

 

■ Eixos Temáticos PROEN 

 

1) Modernização 

Atualização dos Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos Técnicos e Superiores; 
Inovação Pedagógica e dos Processos de Gestão de Cursos; Qualidade e Qualificação; 
Educação a distância para os cursos presencias e a distância; Política de tecnologias 
educacionais; Gestão de processos; Fortalecimento da verticalização; Fortalecimento dos 
órgãos colegiados. 

Sugestão do campus SAJ: juntar os eixos temáticos acesso e permanência eficiente em 
apenas um. 

2) Acesso e permanência 

Acessibilidade (PCD, Cotistas, Regulares); Diversidade; Difusão das Informações do IFBA 
(oferta de diversos cursos); Fortalecimento da identidade do IFBA; Fortalecimento dos 
programas de acompanhamento de ingresso dos estudantes. Plano Estratégico de 
Permanência e Êxito; Evasão; Retenção; Programa de Acompanhamento dos Egressos. 

 

■ Eixos Temáticos PRPGI 

 

1) Fortalecimento, ampliação e interiorização dos programas de pós-graduação 

Fortalecimento, ampliação   e   interiorização   dos    programas    de   pós-graduação. A 
Pós-Graduação propõe-se a estimular o desenvolvimento da qualidade acadêmica, 
científica e tecnológica em todas as áreas do conhecimento. Isso se traduz num conjunto 
de políticas que visam à implantação, qualificação e expansão do ensino pós-graduação 
na Instituição, tendo como meta implementar prioritária programas de Pós-graduação 
nos campi do Interior. Cabe à PRPGI/Pós-Graduação do IFBA em articulação com as 
direções gerais dos campi a responsabilidade de criar, fomentar, estabelecer e manter as 



 

condições acadêmicas e técnicas para a formação e qualificação de profissionais através 
da pesquisa articulada com os programas de Pós-graduação Lato e Strictu Sensu em 
sintonia com as demandas institucionais e regionais. 

2) Fomento e consolidação da Pesquisa Cientifica e Tecnológica com ênfase na inovação 
tecnológica e propriedade intelectual 

O IFBA, como um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, ao possuir entre 
suas finalidades e características legais: a realização e o estímulo à pesquisa aplicada e ao 
desenvolvimento científico e tecnológico, bem como o fomento à produção, ao 
desenvolvimento e à transferência de tecnologia, constitui um agente essencial no 
sistema de inovação local e nacional com a função de intermediar as demandas da 
sociedade e do setor produtivo. Além disso, o IFBA, conforme a Lei de Inovação, constitui-
se como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), tendo como atribuição 
precípua a “pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o 
desenvolvimento     de novos produtos, serviços ou processos”. Portanto, o IFBA busca 
promover o desenvolvimento econômico do país por meio da proteção da propriedade 
intelectual e transferência de tecnologia, e os resultados dessas funções irão se refletir na 
inovação tecnológica que se concretizará quando as demandas da sociedade ou do setor 
produtivo são atendidas, assim consolidando o processo da inovação. 

Sugestão do campus SAJ: juntar esse eixo temático ao eixo da inovação: 

Intensificação e aprimoramento da Pesquisa Cientifica e Tecnológica 

A Iniciação Científica e Tecnológica (ICT) se constitui um dos principais instrumentos no 
processo de formação de recursos humanos para a atividade da pesquisa científica e 
tecnológica de estudantes das diversas áreas do conhecimento. É de extrema importância 
para a instituição, pois ao proporcionar a aprendizagem tecnológica e científica, 
possibilita a relação entre as atividades de ensino e pesquisa.  

 

■ Eixos Temáticos PROEX 

 

1) Fortalecimento da relação IFBA com a Sociedade 

O eixo norteará as dimensões das políticas, regulamentos e editais inerentes à extensão. 

2) Consolidação da Institucionalização das atividades extensionistas. 

O eixo assegurará as atividades e ações extensionistas por meio da consolidação dos 
processos de formações inicial e continuadas, projetos, eventos e publicização.  



 

■ Eixos Temáticos DGCOM 

 

1) Imagem Institucional 

Envolve a promoção da imagem da instituição de modo a gerar impacto positivo nos 
públicos interno e externo, incluindo o mundo do trabalho, gestores públicos, mídias, 
veículos de comunicação, formadores de opinião; inclui adequação e conformidade do 
discurso organizacional; divulgação das ações e projetos, através do gerenciamento de 
canais de comunicação, tais como o site institucional e redes sociais institucionais, além 
do relacionamento com a sociedade como todo. 

2) Comunicação e relacionamento interno 

Envolve fluxos de informação e relacionamento entre os setores de modo sistêmico, 
designação de competências, disponibilização de informações de forma ampla e 
acessível. 

 

■ Eixos Temáticos DGP 

 

Sugestão do campus SAJ: incluir o eixo temático Qualidade no Atendimento, mantendo os 
eixos de Qualidade de Vida e Desenvolvimento Profissional. 

1) Qualidade no atendimento 

Promover ações que resultem em maior agilidade e clareza nas respostas aos servidores e 
órgãos, como a normatização e ampla divulgação dos processos, rotinas e competências 
de cada setor e a implementação de mecanismos de comunicação que favoreçam o 
acesso aos serviços.   

2) Qualidade de vida 

Proporcionar um ambiente de trabalho saudável, onde o servidor se sinta cada vez mais 
motivado e integrado à sua equipe, de modo que ele possa desenvolver suas atividades 
de forma prazerosa e harmoniosa com os demais colegas de trabalho. 

3) Desenvolvimento profissional 

Promover um processo contínuo de capacitação, treinamento e qualificação profissional 
do servidor, de maneira que ele se mantenha sempre atualizado e devidamente 
habilitado para o mundo do trabalho, favorecendo o seu desenvolvimento profissional e 
pessoal. 

 

Sugestão do campus SAJ: excluir o seguinte eixo temático, pois entendeu que ele é 
operacional e não estratégico. A informatização é meio para atingir o fim estratégico de 



 

um melhor atendimento aos servidores. Pode vir listado nos objetivos estratégicos. 

Informatização dos processos de trabalho 

Implementar sistemas informatizados de gestão de pessoas que nos permita otimizar os 
processos de trabalho.  

 

■ Eixos Temáticos DGTI 

 

1) Governança de TI 

A Governança de TI garante que as necessidades, condições e opções das partes 
interessadas sejam avaliadas, a fim de determinar objetivos corporativos acordados e 
equilibrados; definindo a direção através de priorização e tomada de decisão; 
monitorando o desempenho e a conformidade com a direção e os objetivos 
estabelecidos. 

Sugestão do campus SAJ: juntar os eixos temáticos em apenas um, englobando a gestão 
de infraestrutura, sistemas e segurança, em gestão de serviços prestados pela DGTI. 

2) Gestão dos Serviços de TI 

Gestão de infraestrutura é a área que se encarrega de manter a disponibilidade da 
infraestrutura de comunicação, mitigando as falhas e alcançando uma performance 
compatível com a necessidade do negócio. 

Gestão de Serviços de TIC é a área que trata dos serviços de Tecnologia da Informação 
prestados aos diversos setores da organização, a fim de que atinjam as suas finalidades 
institucionais de uma forma mais eficaz, eficiente e efetiva. 

As atividades de Segurança da informação visam garantir que os sistemas estejam em 
conformidade com a premissa padrão de mercado denominada CIDA (Confidencialidade, 
Integridade, Disponibilidade e Autenticidade). A segurança da informação não deve se 
restringir apenas a procedimentos de TI, mas sim a toda a segurança que envolve o 
negócio. 
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