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Foco nos Estudantes

O que faz o reitor?

Um dos focos de atuação dessa gestão é “aumentar a possibilidade de participação dos
alunos nas atividades de pesquisa, ensino e extensão”, afirmou o Diretor Executivo, Denilson
Sodré. Para ele, estes três vetores devem trabalhar de maneira indissociável.

Propostas
Com 45,643% dos votos, o professor Geovane Nascimento venceu as eleições no IF Baiano e tomou
posse em 18 de março, no Ministério da Educação, em Brasília. Na oportunidade, o ministro da
Educação, Henrique Paim, ressaltou contribuição do Instituto para redução das desigualdades. “A
Bahia é um Estado muito grande, mas ainda com baixa representatividade do ensino público federal,
e o IF Baiano faz esse resgate histórico”, destacou.
Com o novo reitor, o Instituto passa por uma fase de transição com a chegada da sua equipe de
trabalho e com a implementação das propostas que foram elencadas em sua Plataforma de Gestão.
“Iremos avançar com a prática da gestão democrática, responsável e participativa”, afirmou o
professor Geovane, em seu discurso de posse.
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Um dos destaques da proposta para gestão 2014-2018 é a construção do Plano de
Desenvolvimento Institucional, um documento em que são definidos os objetivos, as metas e
estratégias no âmbito pedagógico, de infraestrutura e de desenvolvimento e ampliação dos cursos
e do quadro de pessoal do IF Baiano. “Não mediremos esforços para honrar e cumprir o PDI, o
documento mais importante da Autarquia, que a comunidade acadêmica terá a oportunidade de
construir e se apropriar”, afirmou o reitor.
Em seu discurso, o professor Geovane citou outras propostas ligadas ao desenvolvimento do
Ensino aliado à Pesquisa e Extensão, bem como o apoio às organizações estudantis e ações para
capacitação e qualificação de servidores. “Creio que seremos um bom exemplo de gestão
democrática e sonhamos ser uma instituição pública de ensino em que a comunidade acadêmica
tenha orgulho de pertencer, e que a sociedade a reconheça por sua excelência e governança da
coisa pública”, concluiu.
De acordo com Denilson Sodré, diretor executivo do IF Baiano, uma das propostas é conferir uma
nova roupagem ao Programa de Qualificação dos servidores. “Temos um programa para permitir
que pelo menos 10% do nosso corpo docente possa fazer capacitação, além do Programa de
Apoio à Qualificação. Estamos reavaliando os critérios de seleção e os requisitos básicos. Vamos
privilegiar os programas que estejam relacionados com a nossa atividade fim”, esclarece.
Quanto aos investimentos em infraestrutura, Denilson aborda que a intenção da gestão é conseguir
apoio externo para equipar as novas instalações, como os laboratórios. “A nossa ideia é que a gente
chegue a um momento em que a maior parte do recurso utilizado para a implantação da
infraestrutura para desenvolvimento das atividade de pesquisa, ensino e extensão, sejam obtidos
de fontes externas, como CNPq, Fapesb”, complementa.

“

Espero que o nosso novo
gestor traga grandes
benefícios para o Instituto e
novos recursos tecnológicos.
Minha grande expectativa é
que, com essa gestão, os
alunos tenham oportunidades
de viagens para mostrar os
nossos talentos e, assim, o
Instituto seja reconhecido”.
Renata Santos, estudante do
curso técnico em Agrimensura
– Campus Catu.

“

Espero que sejam
oferecidos mais cursos e
iniciativas de qualificação dos
trabalhadores do Instituto,
refletindo assim numa melhoria
dos fluxos de trabalho e
desempenho de suas
atividades”.
Igor Peneluc - Assistente em
Administração.

Uma das propostas é promover maior comunicação entre as pró-reitorias. “Nossa ideia é que
os pró-reitores façam visitas aos campi para que eles sintam realmente o que é necessário
e, em conjunto, deliberem quais as ações que serão efetivamente implantadas”, conclui.
Para Denilson, uma das ações é ampliar a oferta de bolsas e criar mecanismos para avaliar
estas atividades. Além disso, está sendo reconsiderada a carga horária das disciplinas.
“Trabalhamos junto a Pró-Reitoria de Ensino (Proen) para saber de que forma as disciplinas
foram organizadas, o que é possível se enxugar, para que os estudantes possam trabalhar
com outras atividades de pesquisa e de extensão, participar de eventos externos e poder
apresentar os trabalhos que produziram no âmbito de nossos programas”, afirma.
Algumas das ações prioritárias da Diretoria de Assuntos Estudantil (DAE) são a implantação
da Política de Assistência, a conclusão do Regulamento de Estágio, além da consolidação
da Rede de Bibliotecas e viabilização do Seguro do Estudante. Helena Coura, diretora de
Assuntos Estudantis, pretende, que ao término da gestão, “todas as coordenações da DAE
tenham seus programas e projetos em funcionamento, especialmente em relação à Política
de Assistência Estudantil e a Rede de Bibliotecas, para que haja um processo educativo
bem sucedido no nosso Instituto”.

“

Eu particularmente tenho uma grande
expectativa de melhoria dos campi com
essa nova gestão, tendo como reitor
Geovane Nascimento. Quando eu falo
melhoria, não me refiro somente à estrutura
dos campi, como também do ensino”.
Renato Alves, Estudante do curso Técnico
em Química - Campus Catu.

“

A ideia é manter um diálogo constante com
os campi, principalmente, com os estudantes
que é o nosso principal público alvo. Temos em
mente que tudo que é desenvolvido, a nível de
reitoria e de campi, visa o desenvolvimento dos
alunos e das alunas”.
Denilson Sodré, diretor executivo do IF Baiano

O reitor representa o Instituto em todos os atos judiciais e
extrajudiciais. Ele administra, gere e coordena as atividades da
Instituição, sendo sua autoridade máxima. Além de dar posse aos
diretores gerais, pró-reitores, entre outros cargos, ele pratica os
atos relativos à administração de pessoal.
Também possui a atribuição de exercer o poder disciplinar no IF
Baiano, celebra cooperações, memorandos de intenções,
acordos, convênios e contratos com parceiros nacionais e
internacionais. Outra importante função é presidir os órgãos
colegiados: Colégio de Dirigentes, formado pelos pró-reitores e
diretores gerais; e, Conselho Superior, órgão máximo da
Instituição, formado com representações de servidores,
discentes, egressos, do MEC e o Colégio de Dirigentes.
(Fonte: Regimento Interno do IF Baiano – 14/12/2012)
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