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IDENTIFICAÇÃO 
Nome: Geovane Barbosa do Nascimento 
RG: 4.804.914 SSP-BA 
CPF: 4.804.914 
SIAPE: 1514036 
 
ENDEREÇO PROFISSIONAL 
IFBaiano - Campus Uruçuca - Núcleo de Agropecuária 
Rua Dr. João Nascimento, s/n 
Centro, Uruçuca-BA 
CEP: 45.680-000 
Tel. (73) – 3239-2121 
Tel. Cel. (73) 9964-7170 
e-mail Institucional: geovane.nascimeto@urucuca.ifbaiano.edu.br 
e-mail: Geovane.nascimento@gmail.com 
 
FORMAÇÃO 
- Técnico em Agropecuária (Escola Agrotécnica Federal de Catu –
BA, 1990)  
- Licenciado em Ciências Agrícolas (UFRRJ, 1999) 
 
TITULAÇÃO 
- Mestre em Agronomia (UFRRJ, 2001) 
- Doutor em Ciências (UFRRJ, 2005) 
 
CONDIÇÃO FUNCIONAL 
- 7 anos e 11 meses de efetivo exercício em instituição federal 
profissional e tecnológica 
- Posicionado na Classe “D” Nível IV 01 da carreira do Magistério 
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
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PLANO DE TRABALHO 
 

1. INTRODUÇÃO 
De acordo com o Art. 2º da Lei nº 11.892 (Brasil, 2008) que 

criou a rede de Institutos Federais, “Os Institutos Federais são 

instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino...”.  

Dentre as finalidades e características dos Institutos Federias, 

destacam-se: promover a integração e a verticalização da educação 

básica à educação profissional e educação superior, otimizando a 

infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 

identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal; e constituir-se em centro de excelência na oferta do 

ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, 

estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 

investigação empírica (Brasil 2008). 

O modelo idealizado para os Institutos Federais é inédito e 

complexo, foi a forma que o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva encontrou para expandir a educação profissional e 

tecnológica em todos os Estados da Federação brasileira. Para tanto, 

o Governo aproveitou a estrutura das antigas instituições de ensino 

profissionalizante (as Escolas Técnicas e Agrotécnicas e os Centros 

Federais de Educação Tecnológica) e criou novos Campi, formando 

assim a rede dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 
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Neste cenário, há que se considerar que as antigas Escolas 

Profissionalizantes tinham sua autonomia e identidade bem definida 

no contexto local e regional. Com a criação dos Institutos Federais 

surgem inúmeros desafios e perspectivas. Portanto, há de se ter bem 

definido qual modelo de gestão deve ser implementado com vistas a 

construção e consolidação da identidade do IFBaiano como centro de 

excelência de ensino, pesquisa e extensão, nas diferentes 

modalidades de ensino. 

É oportuno destacar que a gestão democrática está prevista na 

Constituição Federal do Brasil e na Lei de Diretrizes a Bases (LDB 

9394/96 (Brasil, 1996)), e que o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) é o instrumento de planejamento e gestão mais 

importante, uma vez que considera a identidade da Instituição de 

Ensino, no que diz respeito a sua filosofia de trabalho, a missão a 

que se propõe, as diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, a 

sua estrutura organizacional e as atividades acadêmicas que 

desenvolve e/ou pretende desenvolver. 

Neste contexto apresenta-se para apreciação da comunidade 

acadêmica do IFBaiano o presente projeto de gestão para o 

quadriênio 2014-2018, o qual vem sendo construído e consolidado de 

forma democrática e participativa. Intitulado de PACTO 

INSTITUCIONAL, o projeto vislumbra um novo tempo no IFBaiano, e 

tem como objetivo principal contribuir para construção e consolidação 

da identidade do IFBaiano como centro de excelência de ensino, 

pesquisa e extensão, nas diferentes modalidades de ensino. A 

descentralização das ações, a equidade e a isonomia entre os 

Campi, observando-se suas peculiaridades, será a base desta 

gestão. Os Campi terão mais autonomia, serão mais dinâmicos e 

proativos. 
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2. OBJETIVO GERAL 
Contribuir para construção e consolidação da identidade do IFBaiano 

como centro de excelência de ensino, pesquisa e extensão, nas 

diferentes modalidades de ensino. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Priorizar a qualidade do ensino, em todas as modalidades, focando 

no desenvolvimento humano, cultural, artístico, científico e 

tecnológico; 

- Dar maior valor ao Plano de Desenvolvimento Institucional e focar 

na EXECUÇÃO dos planos e metas institucionais; 

- Implantar um sistema de gestão democrático-participativo, 

descentralizado, proativo, dinâmico, autônomo, e que estimule 

valorize os Servidores; 

- Assegurar a equidade e a isonomia entre os Campi, observando-se 

suas peculiaridades; 

- Referendar o processo de consulta para escolha dos Diretores 

Gerais nos Campi com menos de 5 anos de implantação, bem como 

instituir o processo de consulta para todos os cargos previstos nos 

Campi e na Reitoria, com exceção para os cargos do gabinete, Pró-

Reitorias, Procuradoria e Assessorias; 

- Ser mais eficaz no uso do dinheiro público e dar maior 

transparência às ações da gestão. 

 

4. IFBAIANO – SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS 
O IFBaiano faz parte da rede dos 38 Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Brasil, que juntos contemplarão, 

até 2014, 562 Campi, distribuídos em todos os Estados da 

Federação.   
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Além da Reitoria, sediada em Salvador, o IFBaiano é composto 

atualmente por dez Campi (Bom Jesus da Lapa, Catu, Governador 

Mangabeira, Guanambi, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bonfim, 

Teixeira de Freitas, Valença e Uruçuca). Destaca-se que quatro 

destes Campi representam as Escolas Agrotécnicas Federais de 

Catu, Guanambi, Santa Inês e Senhor do Bonfim; quatro  Ex-Escolas 

Média de Agropecuária Regional da Ceplac  (Ex-EMARCs); sendo os 

Campi de Governador Mangabeira criados após a criação do 

IFBaiano, de acordo com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 

2008. Em 2014 o IFBaiano terá mais quatro Campi (Alagoinhas, 

Itaberaba, Serrinha e Xique-Xique) e duas Unidades de Educação 

Profissional, localizadas nas cidades de Luís Eduardo Magalhães e 

Medeiros Neto. Com estes novos Campi e UEPs, o IFBaiano  estará 

presente em todas as mesorregiões da Bahia. 

O orçamento do IFBaiano para 2014 é de R$ 47.452.169,00. 

Atualmente, o IFBaiano conta com, aproximadamente, 1.030 

Servidores, a maioria formado por Técnico-Administrativos, e cerca 

de 600 colaboradores terceirizados. Considerando a expansão do 

IFBaiano e o Acordo de Metas e Compromissos do Ministério de 

Educação com os Institutos Federais, o quadro de Servidores do 

IFBaiano chegará a cerca de 1.800 Servidores nos próximos anos. 

O número aproximado de estudantes é de, aproximadamente, 

9.300 cidadãos, dos quais 27% são estudantes da modalidade EaD. 

Considerando-se apenas os estudantes com matrículas presenciais, 

o percentual de estudantes por modalidade de curso é o seguinte: 

43% em Cursos Técnicos Integrado ao Ensino Médio, 32% em 

Cursos Subsequente ao Ensino Médio, 19% em Cursos Superiores 

(Licenciaturas, Bacharelados e Tecnólogos), 3% em Cursos Técnicos 

na modalidade PROEJA e menos de 0,5% em Cursos de Pós-
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Graduação. O Campus Senhor do Bonfim é o que apresenta maior 

número de estudantes matriculados. Considerando apenas os 

estudantes com matrículas presenciais, o Campus Guanambi é o que 

apresenta maior número. 

Fazendo-se uma análise mais detalhada sobre a realidade atual 

de cada Campus do IFBaiano, considerando-se inclusive o referido 

Acordo de Metas e Compromissos (MEC-Institutos Federais),  é 

facilmente percebido que há um hiato em relação a infraestrutura, 

número de Servidores (Técnicos-Administrativo), orçamento, 

quantidade e modalidades de cursos que estão sendo ofertados, 

demanda local de estudantes etc.  

Neste contexto, ao relembrarmos a importância das antigas 

Escolas Agrotécnicas Federais e as Ex-EMARCs, bem como o 

legado deixado para a sociedade baiana, reconhecendo-se os 

problemas no IFBaiano, mas valorizando o seu potencial, e 

vislumbrando-se o compromisso do Governo Federal em assegurar a 

qualidade do ensino federal no País, temos as melhores perspectivas 

para o futuro próximo. Mas precisamos aproveitar as oportunidades, 

elaborar projetos e executar os planos e metas, de modo a colocar o 

IFBaiano rumo à excelência de ensino, pesquisa e extensão, nas 

diferentes modalidades de ensino.  

 

5. MODELO DE GESTÃO A SER IMPLANTADO (2014-2018) 
 O modelo de gestão a ser implantado no IFBaiano (Gestão 

2014-2018) está baseado em cinco fundamentos principais: (i) 

compromisso social em prol da educação inclusiva e de qualidade; (ii) 

responsabilidade social e ambiental; (iii) valorização dos Servidores; 

(iv) liderança transformadora; (v) orientação por projetos e resultados. 

Com estes fundamentos, será possível implantar uma política de 
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governança do IFBaiano, construir o IFBaiano que queremos, que 

interaja com a comunidade acadêmica e com a sociedade, atentando 

aos seus anseios e necessidades.  

É oportuno destacar novamente que a gestão democrática está 

prevista na Constituição Federal do Brasil e na Lei de Diretrizes a 

Bases (LDB 9394/96 (Brasil, 1996)), ou seja, é dever de toda 

instituição pública de ensino. Ressalta-se ainda que Gestão 

democrática, gestão compartilhada e gestão participativa são termos 

que fazem parte da luta de educadores e movimentos sociais 

organizados em defesa de um projeto de educação pública de 

qualidade social e democrática. Em virtude das lutas dos 

trabalhadores da educação, que se intensificaram a partir da década 

de 80, foi possível registrar o princípio de gestão democrática na 

educação, Constituição Federal, art. 206 (Brasil, 1988). 

Com o aprofundamento do diálogo participativo, foram 

identificados os principais problemas relacionados a gestão do 

IFBaiano e, a partir disso, elencadas as diretrizes e ações prioritárias 

para a Gestão 2014-2018, ou seja, o que esta Plataforma de Gestão 

tem de diferente, de especial. Da mesma forma, foram elencadas 

também as diretrizes e ações básicas do que se espera do IFBaiano, 

conforme destaques apresentados a seguir. 

 

6. DESTAQUES DA PLATAFORMA DE GESTÃO (2014-2018) 

1. Programa: Atividades-Fim em 1º LUGAR   
Ø Priorizar o orçamento dos Campi para o desenvolvimento das 

aulas, pesquisas, atividades de extensão, atividades artísticas-
esportivas-culturais e visitas técnicas; 
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Ø Priorizar o desenvolvimento de aulas práticas, assegurando os 
materiais necessários e infraestrutura adequada para 
realização das mesmas; 

Ø   Implementar programa fortalecimento da identidade do 
IFBaiano com vista a agricultura familiar camponesa, a 
pedagogia da alternância e a agricultura sob abordagem 
agroecológica; 

Ø Implementar programa institucional de inclusão e apoio à 
aprendizagem de estudantes que apresente dificuldades em 
disciplinas básicas do ensino fundamental e do ensino médio; 

Ø Implementar programa institucional de bolsa de monitoria para 
todas as disciplinas e cursos; 

Ø Implementar programa institucional de bolsa de iniciação à 
docência para os graduandos dos cursos de licenciaturas; 

Ø Implementar programa institucional de incentivo e apoio ao 
desenvolvimento de atividades artísticas, culturais e esportivas; 

Ø Assegurar residências estudantis adequadas, refeições de 
qualidade e auxílios necessários para a manutenção dos 
estudantes, observando a real necessidade de cada estudante; 

Ø Criar projeto para ampliação do acervo bibliográfico de todos os 
Campi; 

Ø Gerar programa de apoio ao desenvolvimento do “Programa 
Ciência Itinerante”, viabilizando a expansão do Projeto em 
todos os Campi do IFBaiano; 

Ø Criar projeto de incentivo e apoio à Elaboração de Livros 
Didáticos Interdisciplinares para os cursos técnicos de nível 
médio; 

Ø Conceber o programa institucional bolsa produtividade para 
Servidores, com vistas ao desenvolvimento de ações sócio 
educativas, culturais, artísticas, esportivas, de pesquisa e 
extensão; 

Ø Construir e implementar Projeto de Educação Ambiental nos 
Campi e na Reitoria; 

Ø Propor a implantação do Projeto ACESSAR em todos os Campi 
(Profa Eliane Matos (autora do projeto), in memoriam). Este 
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projeto tem como objetivo principal preparar jovens e adultos da 
comunidade, interessados em ingressar ao IFBaiano; 

Ø Incentivar e apoiar a ofertar de cursos especiais de extensão 
para a elaboração, desenvolvimento e avaliação de projetos 
nas diferentes áreas profissionais do IFBaiano, com vistas à 
capacitação empreendedora de estudantes e egressos; 

Ø Criar as condições necessárias para o desenvolvimento da 
educação inclusiva e da educação para as relações 
etnorraciais; 

Ø Incentivar e apoiar ações e/ou projetos que contemplem a 
educação de jovens e adultos vinculados ao campo; 

Ø Priorizar o pagamento dos auxílios  e/ou bolsas nas datas 
previstas; 

Ø Ampliar as ações em torno da política da diversidade e inclusão 
do IFBaiano; 

Ø Promover encontros administrativos para socialização de boas 
práticas de gestão, análise de problemas e proposição de 
ações que contribuam para o desenvolvimento Institucional 
(Pacto Institucional, atividades-fim, em primeiro lugar, sempre!). 

2. Programa: Apoio Total para Capacitação e Qualificação 
dos(as) Servidores(as)  

Ø Utilizar 10% da reserva do banco de professor-equivalente para 
contratação de professores substitutos com vistas a liberação 
total de professores para cursos de mestrado e doutorado; 

Ø Ampliar os convênios relacionados ao Minter e Dinter para a 
qualificação dos servidores  do IFBaiano (Técnicos 
Administrativos e Docentes); 

Ø Viabilizar cursos de capacitação em gestão escolar para os(as) 
Servidores(as) e incentivar a participação feminina em cargos 
de direção; 

Ø Ressignificar o Programa de Apoio à Qualificação dos(as) 
Servidores(as), priorizando a utilização dos recursos para 
os(as) Servidores(as) que mais precisam. 
 



	   Página	  11	  de	  26	  

3. Programa: Um Novo Tempo: IFBaiano Descentralizado, 
Dinâmico e Equânime 

Ø Assegurar o tratamento isonômico e a equidade entre os 
Campi, provendo a infraestrutura adequada e recursos 
humanos necessários, conforme as especificidades de cada 
Campus; 

Ø Descentralizar as ações da gestão e promover o espírito 
colaborativo no ambiente de trabalho, promovendo o 
desenvolvimento da cultura de gestão focada em resultados; 

Ø Instituir o processo de consulta para escolha dos Diretores 
Gerais nos Campi com menos de 5 anos de implantação, bem 
como para todos os cargos previstos nos Campi e na Reitoria, 
com exceção para os cargos do gabinete, Pró-Reitorias, 
Procuradoria e Assessorias; 

Ø Requisitar a assessoria de servidores para Elaboração de 
Projetos Institucionais; 

Ø Implementar a Ouvidoria Institucional, com o objetivo de corrigir 
possíveis distorções,  garantir ampla transparência e promover 
a gestão democrático-participativa; 

Ø Promover visitas sistemáticas nos Campi e o diálogo 
permanente entre a Reitoria e toda comunidade acadêmica, 
criando meios de comunicação direta entre os(as) estudantes, 
família e/ou responsáveis dos(das) estudantes, servidores(as), 
sindicato, grêmios estudantis e centros acadêmicos; 

Ø Assegurar a transmissão das reuniões do Conselho Superior, 
Colégio de Dirigentes e demais reuniões por meio de web-
conferência. 
 

4. Programa: Equipe Completa & Satisfeita  
Ø Assegurar o quantitativo necessário, isonômico e equitativo de 

servidores nos Campi e na Reitoria, observando a qualidade 
dos serviços prestados e a valorização dos mesmos; 

Ø Criar, de forma participativa, um sistema transparente, criterioso 
e ágil de remoção e/ou redistribuição de servidores: “Servidores 
satisfeitos, Instituto mais produtivo!”; 
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Ø Assegurar a jornada de trabalho de 30 horas semanais para os 
servidores Técnico- Administrativo e colocar em prática a 
Normatização de Atividade Docente;  

Ø Desenvolver plano de ação que garanta a realização das 
perícias médicas no local de lotação dos servidores; 

Ø Resolver as pendências relativas aos pagamentos retroativos 
das progressões. 

 

5. Programa: Infraestrutura NOTA 10   
Ø Diagnosticar as especificidades conjunturais e elaborar o Plano 

Diretor de cada Campus segundo o levantamento do uso do 
solo, e apresentar projetos com o objetivo de obter os recursos 
necessários para equipar os laboratórios existentes e investir 
na melhoria da infraestrutura dos Campi, priorizando-se a 
construção, ampliação e/ou reforma de salas de aulas, 
bibliotecas, laboratórios, instalações zootécnicas, auditório, 
ginásio poliesportivo, academia; 

Ø Elaborar e executar os seguintes projetos: 
a) construção do Núcleo Acadêmico, contemplando 
infraestrutura adequada para atuação dos grêmios estudantis e 
centros acadêmicos, empresas juniores e cooperativas-escola; 
b) construção do Laboratório de Línguas, priorizando a lecto-
escrita e o desenvolvimento da fala da língua inglesa e 
espanhola; 
c) construção do Laboratório de Artes; 
d) construção do Laboratório de Música e Dança; 
e) construção do Centro de Entretenimento Educacional, 
contemplando uma sala de jogos e uma sala para projeção de 
filmes; 
f) implantação da EaD do IFBaiano. 

 
Diretrizes e Ações Básicas da NOSSA Gestão 

6. GESTÃO DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA E AUTÔNOMA 
Ø Colocar em prática o Regimento Geral do IFBaiano e agilizar a 

implementação do Regimento de Campi; 
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Ø Apoiar os servidores da Tecnologia da Informação no 
desenvolvimento de sistemas internos de gestão e na melhoria 
dos sistemas existentes; 

Ø Promover o diálogo permanente entre a comunidade 
acadêmica e as organizações sociais; 

Ø Assegurar e incentivar a participação de pais e mães nas 
decisões mais importantes do Instituto, a exemplo da 
elaboração do PDI, PPC, gestão dos auxílios estudantis etc; 

Ø Promover a efetiva atuação, autônoma e descentralizada, das 
comissões permanentes que compõem a estrutura do IFBaiano: 
Comissão de Ética (CE), Comissão Própria de Avaliação (CPA); 
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), Comissão 
Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Profissionais 
Técnico-Administrativos em Educação (CIS), Comissão Central 
de Processo Seletivo – (CCPS); 

Ø Implantar a política de incentivo e apoio à qualificação e 
capacitação continuada dos(as) servidores(as), observando-se 
as especificidades dos Campi e da Reitoria; 

Ø Assegurar um ambiente de trabalho saudável e seguro para 
os(as) servidores(as); 

Ø Fortalecimento dos Núcleos de Apoio a Gestão de Pessoas 
(NAGPs) tendo em vista representação mais eficaz da Diretoria 
de Gestão de Pessoas – DGP junto aos Campi; 

Ø Desenvolver ações voltadas para melhoria da qualidade de vida 
e saúde dos servidores; 

Ø Criar, de forma participativa, programa de apoio e regulamento 
para concessão de auxílios para participação dos servidores 
em eventos científicos e tecnológicos e/ou de extensão. 

✔  Plano de Desenvolvimento Institucional & Organizações 
estudantis: elementos essenciais para a gestão democrático-
participativa e eficaz das instituições de ensino. 

Ø Promover a elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) do IFBaiano para os próximos quatro anos, 
garantindo a participação efetiva de toda comunidade 
acadêmica, sendo este o documento mais importante da 
Instituição; 
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Ø Focar nas ações prioritárias do PDI, de modo a garantir o 
compromisso institucional de desenvolver educação de 
qualidade, interagir com as comunidades e valorizar os 
servidores, estudantes e egressos; 

Ø Estimular e apoiar a criação e empresas juniores nos Campi; 
Ø Apoiar as cooperativas-escola dos estudantes; 
Ø Colaborar com a realização dos fóruns e eventos estudantis. 

7. ENSINO DE QUALIDADE E INDISSOCIÁVEL DA PESQUISA 
E EXTENSÃO  
✔ Desenvolvimento de ações eficazes e efetivas em prol da 
qualidade do ensino 

Ø Priorizar a elaboração de projetos para captação de recursos 
junto aos instrumentos institucionais para assegurar o máximo 
de orçamento possível para a Pró-Reitoria de Ensino promover 
a qualidade do ensino indissociável da pesquisa e da extensão; 

Ø Criar grupos de trabalhos interdisciplinares, com a participação 
de líderes estudantis, para discutir os currículos, bem como 
propor as mudanças necessárias em prol da inovação curricular 
e consequente qualidade dos cursos técnicos integrados ao 
ensino médio, em especial; 

Ø Tornar o processo seletivo do IFBaiano descentralizado, 
inclusivo e acessível a toda sociedade, seja urbana, 
camponesa, quilombola ou indígena, dando ênfase na sua 
divulgação em massa, possibilitando maior eficiência e eficácia; 

Ø Prover corpo técnico especializado para trabalhar nos 
laboratórios de aprendizagem; 

Ø Promover cursos de capacitação docente sobre o 
desenvolvimento de atividades interdisciplinares, avaliação 
processual do ensino-aprendizagem etc; 

Ø Apoiar projetos e criar programas que promovam o 
empreendedorismo profissional; 

Ø Incentivar e apoiar a realização de eventos nos Campi com 
objetivo de promover e consolidar a integração da comunidade 
acadêmica do IFBaiano com as comunidades externas; 
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Ø Criar programas de avaliação processual do ensino-
aprendizagem; 

Ø Implementar e/ou apoiar ações de estímulo a leitura e ao 
desenvolvimento de textos; 

Ø Estimular e apoiar o desenvolvimento de aulas práticas, 
inclusive para os discentes de EaD; 

Ø Assegurar infraestrutura necessária para criação e 
desenvolvimento dos cursos superiores e cursos da educação 
profissional técnica de nível médio; 

Ø Garantir espaço de convivência em todos os Campi; 
Ø Apoiar projetos e incentivar a melhoria do ensino na Educação 

de Jovens e Adultos; 
Ø Promover os fóruns dos cursos superiores de tecnologia, 

licenciaturas e bacharelados; 
Ø Gerar os fóruns dos cursos técnicos de nível médio; 
Ø Incentivar e apoiar a participação de estudantes em 

intercâmbios culturais, esportivos, artísticos e/ou científicos, a 
exemplo do programa “Ciência Sem Fronteiras”; 

Ø Assegurar a qualidade dos serviços educacionais e 
administrativos para os estudantes do turno noturno, tal como é 
feito nos turnos matutino e vespertino; 

Ø Realizar reuniões e encontros temáticos entre a comunidade 
acadêmica e as comunidades camponesas, como por exemplo, 
Semana de: Meio Ambiente; Agroindústria, Tecnologia da 
Informação, Turismo Regional; Agropecuária; Agroecologia; 
Jovem Empreendedor(a); Geotecnologias, etc; 

Ø Estimular e/ou apoiar reuniões, encontros temáticos e fóruns 
com instituições de ensino, pesquisa, extensão, e com as 
comunidades camponesas; 

Ø Institucionalizar o Encontro Anual de Egressos em todos os 
Campi; 

Ø Criar o Banco de Dados de acompanhamento de egressos; 
Ø Incitar e apoiar a criação de incubadoras de empresas de 

diversos segmentos, de acordo com o perfil de cada Campus. 
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✔ Desenvolvimento de ações eficazes e efetivas em prol do 
desenvolvimento artístico, cultural e esportivo dos estudantes 

Ø Apoiar a realização de atividades esportivas diversas, conforme 
o interesse da comunidade estudantil; 

Ø Estimular e apoiar a realização de jogos estudantis internos, 
entre Campi, e com a participação de estudantes e profissionais 
de outras instituições de ensino; 

Ø Estimular e apoiar a realização de atividades culturais com o 
envolvimento da comunidade local dos Campi; 

Ø Implementar programa de bolsa institucional à participação de 
estudantes nos corais dos Campi e da Reitoria; 

Ø Criar o Festival de Arte e Cultura (FESTARC) do Instituto, a ser 
sediado a cada ano em um dos Campi, visando promover a 
integração entre alunos, a criatividade e a formação humana; 

Ø Implantar o portal de acompanhamento e apoio ao estudante 
egresso; 

Ø Assegurar infraestrutura adequada para as Secretarias de 
Registros Acadêmicos, implementando sistemas de gestão 
acadêmica, destacando-se o sistema de matrículas on-line, 
acompanhamento e registros acadêmicos, priorizando-se o uso 
de softwares livres. 
 

✔ Desenvolvimento de ações eficazes e efetivas em prol da 
assistência estudantil 

Ø Garantir a gestão eficaz e maior amplitude do Programa de 
Assistência e Inclusão Social do Estudante – PAISE, 
observando a representação estudantil neste processo;  

Ø Assegurar, nos três turnos, os atendimentos efetivos ligados à 
assistência estudantil; 

Ø Viabilizar mecanismos de apoio para que os(as) estudantes 
tenham a oportunidade de obter carteira de condutor veicular; 

Ø Assegurar o funcionamento de lanchonetes de alto padrão e 
com preço acessível; 

Ø Garantir assistência médica e odontológica, gratuita e de 
qualidade para todos os discentes; 
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Ø Criar programa especial de apoio a ampliação de oferta de 
estágios e empregos para estudantes e egressos do IFBaiano. 

  
✔ Desenvolvimento de ações eficazes e efetivas em prol da 
democratização do ensino técnico e superior 

Ø Viabilizar um sistema de cotas para as vagas de cursos 
ofertados pelos Campi em função dos municípios e/ou 
populações que compõem a área de abrangência territorial de 
cada Campi; 

Ø Desenvolver e/ou apoiar ações que contribuam para elevar a 
autoestima e a permanência dos estudantes no Instituto; 

Ø Garantir a implementação, bem como funcionamento do núcleo 
de acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, 
conforme preconiza o Regimento Institucional; 

Ø Garantir um ambiente saudável e seguro para todos os 
estudantes. 
 

✔ Desenvolvimento do Ensino a Distância do IFBaiano 
Ø Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento da 

EaD no IFBaiano; 
Ø Capacitar servidores para atuarem na EaD do IFBaiano; 
Ø Estimular e apoiar a elaboração de materiais didático-

pedagógicos institucionais e contextualizados, a exemplo de 
materiais audiovisuais, livros, vídeoaulas, teleaula e web-
conferência; 

Ø Incentivar a formação de equipe multidisciplinares para atuarem 
nos campos de programação, acompanhamento pedagógico,  
produção audiovisual etc; 

 
8. PESQUISA, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PÓS-
GRADUAÇÃO  
✔ Investir no Desenvolvimento de Pesquisas e Inovações 
Tecnológicas 

Ø Normatizar e consolidar o Programa de Estímulo à Pesquisa do 
IFBaiano; 

Ø Valorizar o mérito na produção acadêmica, publicações, 
palestras, eventos; 
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Ø Criar o Programa de Bolsas de Iniciação em Inovação e 
Desenvolvimento Tecnológico; 

Ø Ampliar o número de bolsas de iniciação científica e iniciação 
científica júnior em pesquisa; 

Ø Fomentar programa de bolsa produtividade para servidores 
orientadores em atividades de pesquisa; 

Ø Incentivar e apoiar a criação de Grupos de Pesquisa; 
Ø Apoiar os Grupos de Pesquisa existentes; 
Ø Criar o Banco de Projetos em Pesquisas Aplicadas do 

IFBaiano; 
Ø Apoiar a implementação do Sistema de Registro e 

Acompanhamento de Ações Institucionais do IFBaiano; 
Ø Estruturar editais de pesquisas prioritárias para atender as 

demandas das comunidades que fazem parte do domínio 
territorial dos Campi; 

Ø Estabelecer e/ou ratificar parcerias com entidades ligadas ao 
desenvolvimento de atividades de pesquisa e inovação e com o 
setor produtivo; 

Ø Assegurar condições para comunidade acadêmica realizar 
eventos científicos e tecnológicos; 

Ø Corroborar para o desenvolvimento e qualificação do Periódico 
Científico Institucional; 

Ø Apoiar ações para certificação de laboratórios que possam 
contribuir para o desenvolvimento regional; 

Ø Incentivar e apoiar a comunidade acadêmica quanto à 
publicação de artigos científicos e livros; 

Ø Intensificar o intercâmbio com Universidades do exterior; 
Ø Normatizar e consolidar as ações do Núcleo de Inovação 

Tecnológica do IFBaiano; 
Ø Apoiar a criação de incubadoras e/ou centros de pesquisa nas 

diferentes áreas de atuação do IFBaiano; 
Ø Ampliar e incentivar o acesso ao Portal de Periódicos nas 

bibliotecas dos Campi; 
Ø Disponibilizar softwares estatísticos para a comunidade 

acadêmica; 
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Ø Promover ações de suporte à publicação científica, incluindo 
mecanismos de divulgação interna; 

Ø Executar ações para a inserção do IFBaiano no Parque 
Tecnológico da Bahia; 

Ø Elaborar e implementar a Política de Proteção de Direitos 
Relativos a Propriedade Industrial e Intelectual no âmbito do 
IFBaiano; 

Ø Implementar o Programa de Estímulo a Inovação Tecnológica 
do IFBaiano; 

Ø Interagir com as demais Pró-Reitorias e outros órgãos do 
Instituto, buscando o aperfeiçoamento das atividades de 
pesquisa e inovação tecnológica; 

Ø Promover ações de incentivo à pesquisa e à inovação que 
contribuam para o desenvolvimento local e regional, de acordo 
com os arranjos produtivos locais de forma indissociável da 
pesquisa, ensino e extensão; 

Ø Criar mecanismos de acompanhamento do desenvolvimento de 
atividades de Pesquisa, Iniciação Científica e Inovação 
Tecnológica; 

Ø Normatizar as competências das Coordenações de Pesquisa 
dos Campi; 

Ø Elaborar, implementar e consolidar uma política de captação de 
recursos externos para o financiamento de atividades de 
pesquisa científica e inovação tecnológica; 

Ø Apoiar a estruturação das Coordenações de Pesquisa dos 
Campi. 

 
 
✔ Investir no Desenvolvimento da Pós-Graduação 

Ø Implantar e consolidar a Coordenação Geral de Pós-Graduação 
do IFBaiano; 

Ø Apoiar os cursos de pós-graduação existentes a nível de 
especialização lato sensu; 

Ø Ampliar a oferta de cursos de especialização e desenvolver 
projeto para criação de cursos de mestrado profissional e 
doutorado. 
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9. EXTENSÃO ACADÊMICA   
✔ Investir no Desenvolvimento das Atividades de Extensão 

Ø Proporcionar infraestrutura adequada para a realização de 
atividades de extensão, destacando-se a disponibilização de 
veículos adequados para as atividades de extensão; 

Ø Apoiar e incentivar a participação dos servidores em projetos de 
extensão; 

Ø Viabilizar programas especiais de extensão, que contribuam 
para a valorização de grupos regionais e para o 
desenvolvimento de atividades artísticas, esportivas e culturais 
nas comunidades que fazem parte do domínio territorial dos 
Campi; 

Ø Ampliar o número de bolsas de iniciação científica e iniciação 
científica júnior em extensão; 

Ø Implementar programa de bolsa produtividade para servidores 
orientadores em atividades de extensão; 

Ø Incentivar e apoiar a criação de Grupos de Extensão; 
Ø Criar e apoiar o Banco de Projetos em Extensão do IFBaiano; 
Ø Estabelecer e/ou ratificar parcerias relacionadas ao 

desenvolvimento de atividades extensionistas com 
associações, cooperativas, secretarias municipais; 

Ø Firmar parcerias estratégicas, integradas às políticas públicas, 
destacando-se as parcerias com a Secretaria de 
Desenvolvimento e Integração Regional da Bahia, 
especificamente com a Companhia de Desenvolvimento e Ação 
Regional da Bahia (CAR), e com a Agência Nacional de 
Extensão Rural do Governo Federal; 

Ø Estruturar editais de extensão para atender as demandas 
prioritárias das comunidades que fazem parte do domínio 
territorial dos Campi; 

Ø Incentivar e apoiar a comunidade acadêmica quanto à 
publicação de artigos e/ou livros relacionados às atividades de 
extensão; 
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Ø Apoiar ações e projetos afirmativos em comunidades e/ou 
grupos humanos em vulnerabilidade social, a exemplo do 
Programa “Mulheres Mil" e outros; 

Ø Promover ações em torno das comunidades, de modo a 
incentivar o convívio com a diferença, o respeito mútuo e a 
valorização humana; 

Ø Fomentar nos Campi os programas desenvolvidos pela 
Ministério de Desenvolvimento Agrário, tais como: Pronaf 
Jovem; Nossa Primeira Terra; Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Ater). 
 

10. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL   
Ø Ressignificar a visão e a missão Institucional; 
Ø Coordenar e acompanhar o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) do IFBaiano, garantindo a participação 
efetiva de toda comunidade acadêmica; 

Ø Focar nas ações prioritárias do PDI, de modo a garantir o 
compromisso institucional em desenvolver educação de 
qualidade e a valorização da comunidade acadêmica; 

Ø Implantar mecanismos de avaliação interna de gestão e 
sistemas de informação e análise de dados, eleger os planos e 
metas com base em fatos e dados, priorizando, sempre, o PDI 
Institucional;  

Ø Estimular e apoiar o desenvolvimento de projetos que 
contribuam para o desenvolvimento dos Campi; 

Ø Elaborar e coordenar projetos que promovam maior interação 
do IFBaiano com o território identidade em que os Campi estão 
localizados, com vistas a definir ações estratégicas e políticas 
institucionais que de fato atendam os anseios das 
comunidades, valorize a cultura e o conhecimento local e dê 
maior visibilidade do IFBaiano; 

Ø Estabelecer e/ou ratificar convênios que contribuam para o 
desenvolvimento e cumprimento da missão Institucional; 

Ø Promover ações de incentivo e apoio às iniciativas da 
comunidade acadêmica em projetos de cooperações 
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interinstitucionais, culturais, esportivas, tecnológicas, 
educacionais e científicas; 

Ø Apoiar o desenvolvimento de projetos que contribuam para a 
melhoria da infraestrutura dos laboratórios didáticos-científicos 
e das Unidades Educativas de Produção, garantindo a 
acessibilidade para pessoas com necessidades específicas; 

Ø Fortalecer a imagem do IFBAIANO, enquanto Instituição 
respeitada de ensino, pesquisa e extensão, com identidade 
própria; 

Ø Coordenar a elaboração de projeto para criação do Campus 
Grande Salvador; 

Ø Estabelecer parcerias que contribuam para o desenvolvimento 
de estágios e empregabilidade dos estudantes; 

Ø Fomentar projetos que contribuam para o desenvolvimento 
sustentável dos setores produtivos e para o desenvolvimento 
de ações demandadas pelos povos indígenas, quilombolas e 
campesinos; 

Ø Elaborar projetos e buscar fontes alternativas de financiamento 
público; 

Ø Investir no Marketing Institucional, IFBaiano; 
Ø Fortalecer e fomentar políticas, ações e/ou programas 

referentes à inclusão e a diversidade no IFBaiano; 
Ø Apoiar projetos voltados para melhoria da rede de acesso à 

internet em todos os Campi e na Reitoria; 
Ø Modernizar o sistema de registro acadêmico, almoxarifado, 

biblioteca e patrimônio, priorizando a utilização de softwares 
livres; 

Ø Priorizar a utilização de softwares livres nos Campi e na 
Reitoria; 

Ø Organizar e sistematizar todos os dados estatísticos do 
Instituto; 

Ø Elaborar projetos para tratamento de efluentes em todos os 
Campi; 

Ø Investir em segurança eletrônica e em segurança da 
informação; 
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Ø Ampliar o apoio a iniciativas que promovam cooperações 
interinstitucionais, educacionais, culturais, tecnológicas e 
científicas; 

Ø Estabelecer uma política de diálogo permanente e producente 
com o Governo Federal, bem como demais autoridades 
políticas que possam contribuir com a missão Institucional do 
IFBaiano; 

Ø Fomentar parcerias com instituições estrangeiras de ensino, 
pesquisa e extensão; 

Ø Apoiar projetos para consolidação estrutural e profissional dos 
Campi novos; 

Ø Coordenar e promover a política de intercâmbios com 
instituições de ensino, pesquisa e extensão, a nível nacional e 
internacional; 

Ø Promover, através do uso de diferentes sistemas de 
comunicação de massa (TV, Rádios, Jornais, Internet), a 
divulgação dos produtos e/ou serviços desenvolvidos pela 
comunidade acadêmica; 

Ø Apoiar a participação de servidores(as) em conselhos 
municipais, estaduais e federal. 

 11. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
Ø Garantir a eficácia, a transparência e a efetividade no uso dos 

recursos públicos; 
Ø Priorizar a destinação de recursos em projetos que contribuam 

para melhoria da qualidade de ensino, desenvolvimento de 
pesquisas e atividades de extensão; 

Ø Implementar a avaliação interna permanente da gestão pública; 
Ø Criar o Boletim Transparência Financeira da Reitoria e dos 

Campi, disponibilizando no site Institucional relatórios mensais 
simplificados quanto a gestão dos recursos financeiros; 

Ø Impulsionar o processo de compra compartilhada entre os 
Campi, tornando processo de aquisição de produtos mais 
eficiente e com menor custo; 

Ø Criar o Guia de procedimentos administrativos para orientar 
gestores(as) e usuários(as) do serviço público; 
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Ø Instituir comissão especial de acompanhamento de planos e 
metas; 

Ø Criar mecanismos de gestão que contribuam para maior 
economicidade e celeridade dos processos administrativos, 
bem como que possibilite o controle eficaz das informações 
contábeis, orçamentárias e financeiras; 

Ø Elaborar um plano geral de providências administrativas, 
focando na eficácia da gestão; 

Ø Fomentar política de incentivo à redução de gastos com 
consumo de energia elétrica, gás metano e água tratada; 

Ø Apoiar e valorizar as ações que contribuam para a melhoria da 
comunicação e agilidade nos procedimentos administrativos. 

 

7. PROCESSO DE TRANSIÇÃO DA NOVA GESTÃO (2014-2018) 
 O processo de transição entre a gestão atual e a NOSSA 

gestão será iniciada em 02-01-2014 e perdurará até o dia 15-03-

2012. Será uma transição amistosa e producente. Iremos montar 

uma equipe de transição e iniciaremos a elaboração dos primeiros 

projetos da NOSSA gestão.  

 A reorganização da equipe gestora da Reitoria será feita de 

forma transparente e democrática. Os Servidores serão ouvidos e 

terão a oportunidade de contribuir neste processo. 

  

8. ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA CAMPANHA ELEITORAL 
 A presente campanha está sendo conduzida com recursos 

próprios do candidato a Reitor e deverá contar também com a 

doação de pequenos valores por parte dos Servidores que apoiam e 

participam da campanha. As despesas da campanha resumem-se 

aos itens apresentados a seguir (Tabela 1) e os valores apresentados 

foram estimados, considerando a participação de dois 

companheiros(as) para acompanhar o candidato durante a 
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campanha. Após o processo eleitoral teremos a honra de apresentar 

todos os gastos, bem como a origem dos recursos recebidos para a 

campanha. 

 

Tabela 1 – Estimativas de despesas com a campanha do candidato a 

Reitor do IFBaiano, Prof. Geovane Nascimento. 

Item Quantidade Unidade Valor 

Unitário 

Sub-total 

Faixas de 1x3 m 11 und 160,00 1.760,00 

Livreto tamanho A4 2.000 und 3,50 7.000,00 

Combustível 400 L 2,98 1.160,00 

Alimentação 90 refeições 20,00 1.800,00 

Hospedagem 45 diárias 100,00 4.500,00 

Impressora 

Multifuncional 

1 und 1.000,00 1.000,00 

Papel A4 3 und 13,00 39,00 

Total Estimado 17.259,00 
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