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A formação  não  se  constrói  por  acumulação
(de cursos, de conhecimentos ou de técnicas),
mas  sim  através  de  um  trabalho  de
reflexividade crítica  sobre as práticas de (re)
construção  permanente  de  uma  identidade
pessoal,  Por  isso é  tão importante investir  a
pessoa  e  dar  um  estatuto  ao  saber  da
experiência. (NÓVOA, 1992, p.25)
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1 INTRODUÇÃO 

De maneira geral,  o Projeto Político Pedagógico (PPP) é antes de tudo

um instrumento que visa a gestão dos resultados de aprendizagem, através da

projeção,  da  organização,  e  acompanhamento  de  todo  o  universo  escolar,

estabelecendo  princípios, diretrizes e metas destinadas a orientar o trabalho

pedagógico institucional relativo às ações em âmbito educacional. 

O  desdobramento  das  proposições  do  PPP  indica  também  para  o

estabelecimento da identidade institucional e das formas de interlocução que o

IF Baiano, campus Governador Mangabeira manterá com a sociedade e vice-

versa. 

Nessa perspectiva,  além de cumprir  as proposições indicadas acima,

esse documento se coloca na projeção de cumprir o desafio de (re)construir

práticas  educacionais  avançadas e  emancipatórias  –  como,  por  exemplo,  a

educação integrada; reafirmar os fundamentos da educação pública, gratuita e

de  qualidade;  estabelecer  vínculos  com  as  novas  necessidades  sociais  e

culturais;   e  definir,  sistematizar  e  regulamentar  ações  que  estão  sendo

desencadeadas  a  partir  dessas  necessidades  e  das  novas  proposições

colocadas para a Educação Profissional e Tecnológica. 

De  acordo  com Betini,  “o  projeto  político-pedagógico  mostra  a  visão

macro do que a instituição/escola pretende ou idealiza fazer, seus objetivos,

metas e estratégias permanentes, tanto no que se refere às suas atividades

pedagógicas,  como  às  funções  administrativas.  Portanto,  o  projeto  político-

pedagógico faz parte do planejamento e da gestão escolar. A questão principal

do planejamento é então, expressar a capacidade de se transferir o planejado

para  a  ação.  Assim  sendo,  compete  ao  Projeto  Político  Pedagógico  a
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operacionalização do planejamento escolar, em um movimento constante de

reflexão-ação- reflexão.” (2005, p.38).

Assim,  o  Projeto  Político  Pedagógico  deve  se  afirmar  como  um

documento vivo e, por isso mesmo, representativo das idéias e práticas em

construção,  que  buscam  criar  e  recriar  princípios,  ações  e  normas  que

possibilitem  a  formação  de  um  ser  humano  integral.  Por  esse  motivo,  ao

construirmos  nosso  PPP  levamos  em  conta  a  realidade  que  circunda  a

Instituição e as famílias de nossos alunos, pois, certamente, a realidade social

dos alunos afeta a sua vida escolar, e os dados levantados devem contribuir

para orientar todo o organismo escolar para os fins de tratar tais indícios com a

devida relevância,  transformando-os em currículo,  objeto de planejamento e

potencial de aprendizagem.

As  ações  para  esta  construção  se  consolidaram:  a)  na  criação  de

momentos  de  discussão  entre  membros  da  comunidade  acadêmica

responsável pela condução dos trabalhos; b) pela coleta e organização dos

dados sobre política, trabalho, educação e sociedade; c) pela mobilização dos

servidores em torno da escrita do documento.

Sendo  assim,  o  documento  está  organizado  da  seguinte  forma:  a)

Contexto  sócio-histórico,  descrevendo o  campus no contexto  da Historia  da

Educação profissional e tecnológica e da História do IF Baiano e do campus; b)

Os princípios da educação profissional e tecnológica, abordando a formação

humana, a concepção de educação e a sua relação com o mundo do trabalho e

a concepção de ciência e tecnologia;  c) os objetivos geral e específicos do

projeto;  d)  a  Gestão  Institucional  e  suas  questões  humanas,  políticas,

administrativas  e  estruturais;  d)  os  princípios  orientadores  do  currículo  na

busca  de  um educação  avançada e  emancipatória;  e)  as  Diretrizes  para  a
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práxis  pedagógica  e  a  formação  técnico  humanística;  f)  as  política

institucionais; g) Análise das diretrizes/princípios para os cursos oferecidos nos

diferentes níveis e modalidades; h) os critérios de auto-avaliação institucional e

a comissão própria de avaliação (CPA) do Campus.

 

As Bases Legais 

A LDB (Lei nº 9394/96), em seu art.12 & I, art. 13 & I e no art. 14 & I e II,

estabelece orientação legal de confiar à escola a responsabilidade de elaborar,

executar  e  avaliar  seu  projeto  pedagógico.  A  legislação  define  normas  de

gestão democrática do ensino público na educação básica,  de acordo com

suas  peculiaridades  e  conforme  os  seguintes  princípios  estabelecidos  pelo

art.14:

I. participação dos profissionais de educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola;
II. participação das comunidades escolar e local em conselhos
escolares  equivalentes (BRASIL, 1996) 

Com o objetivo de destacar a descentralização da gestão educacional e

o fortalecimento da autonomia da escola e garantir a participação da sociedade

na gestão, Regimento Geral  do Instituto Federal  Baiano prevê a criação do

Conselho de Administração do  Campus (CONAD), que é o órgão consultivo

máximo do Campus com composição e competência para, dentre outras ações,

apreciar e acompanhar o Plano de Ação, o Relatório de Gestão e a Tomada de

Contas  Anual  do  Campus.  O  Conselho  é  composto  pelos  Diretores  Geral,

Acadêmico  e  Administrativo,  representantes  docentes,  discentes,  técnicos

administrativos em educação, pais, egressos e representantes da comunidade

civil e organizada.  
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A autonomia da escola é o resultado da confluência de vários interesses,

onde se confrontam diferentes detentores de influência tanto interna quanto

externa, sendo portanto uma construção político-social, e sendo assim um meio

de a escola concretizar, em melhores condições, suas intencionalidades e para

garantir  a  representatividade,  a  legitimidade  e  a  continuidade  das  ações

educativas.

A escola em seu dia-a-dia é um espaço de inúmeras e diversificadas

práticas que estão em permanente processo de construção e reconstrução. As

práticas  da  gestão  fazem  parte  da  vida  da  escola  contribuindo  para  o

desenvolvimento  democrático  e  a  participação,  por  isso  prioriza  em  sua

organização interna encontros bimestrais e/ou trimestrais para a execução de

seus Conselhos de Classe, Conselhos de Curso e Núcleo de Assessoramento

Pedagógico, e as decisões tomadas são partilhadas com os pais e alunos. 

O  Conselho  de  Classe,  o  Conselho  de  Curso  e  o  Núcleo  de

Assessoramento Pedagógico são também espaços interdisciplinares, uma vez

que aglutinam professores de diversos componentes curriculares, assumindo

caráter  deliberativo  quando  se  refere  ao  processo  didático.  A  avaliação

desenvolvida ao longo do conselho de classe expressa os objetivos da escola

como  um todo  e  no  interior  da  sala  de  aula  como  avaliação  do  processo

didático.  Nessa perspectiva,  esses Conselhos e  o  Núcleo supracitados são

vistos  como  instância  coletiva  de  avaliação,  como  espaço  da

interdisciplinaridade  e  também  um  excelente  lugar  para  o  exercício  da

participação  mediado  pelo  diálogo  que  visa  o  envolvimento  de  todos  no

processo educativo da escola.

Outro documento que norteia as ações e deliberações do Projeto Político

Pedagógico  e  das  ações  do  Campus é  o  Projeto  Político  Pedagógico
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Institucional (PPPI), que aborda questões que dizem respeito ao Instituto como

um todo, e desse modo, orienta as diretrizes, políticas, programas e projetos

que visam o desenvolvimento pedagógico institucional, bem como a construção

do  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  de  cad  campus,  o  qual  retrata  as

questões de natureza específica de cada contexto.
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2 O CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram criados

através  da Lei  nº  11.892,  de  29  de  dezembro de  2008,  atendendo a  uma

proposta do Governo Federal que desde o ano de 2003 editava novas medidas

para a educação profissional e tecnológica.

Governador  Mangabeira,  uma das 27 Unidades Federativas  do Brasil

situadas ao Sul da Região Nordeste, ocupando uma área de unidade territorial

de  106,317  km².  A  população  estima  em 2014  de  21,198 habitantes,  com

densidade  demográfica  de  186,40  hab/km²  (SEI/IBGE,  2014),  por  questões

políticas e regionais foi contemplada com o Instituto Federal Baiano que possui

atualmente dez campi distribuído pelo território baiano.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus

Governador Mangabeira foi criado em 1 de agosto de 2011 e está localizado na

Região do Recôncavo Sul da Bahia, a 119Km da capital estadual. O município

possui área territorial de 94,359 km² e sua população é de 19.828 habitantes

(IBGE,  2010)  e  ocupa  a  posição  de  47º  lugar  no  ranking  do  Índice  de

Desenvolvimento  Humano  (IDH)  do  Estado.  Segundo  o  Atlas  de

Desenvolvimento Humano/PNUD (2000), Governador Mangabeira encontra-se

em melhor situação que alguns municípios da região, como: Cabaceiras do

Paraguaçu  (330  lugar),  Maragogipe  (164  lugar),  Castro  Alves  (128  lugar),

dentre outros.

Localizado na Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha

da Chesf), o  Campus aguarda a tramitação do processo de dominialidade de

suas terras para reforma e ampliação de suas instalações e ofertas de cursos e

do quadro de vagas.  
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2.1  O  CAMPUS GOVERNADOR  MANGABEIRA  NA  REGIÃO  DO

RECÔNCAVO  SUL:  IMPLICAÇÕES  NO  DESENVOLVIMENTO  LOCAL  E

REGIONAL 

As  transformações  sociais  da  atualidade  têm  gerado  mudanças

profundas no mundo do trabalho. Os desafios estão relacionados aos avanços

tecnológicos  e  às  novas  expectativas  das  empresas,  que  agora  enfrentam

mercados globalizados, extremamente competitivos. Com a globalização temos

um mercado de trabalho mais competitivo, exigindo mais qualidade com menor

custo. 

Para o aluno se inserir nessa globalização, deve reconhecer que para

enfrentar os desafios de hoje o profissional precisa cumprir duas exigências

fundamentais: ter uma formação geral sólida e uma boa educação profissional,

sendo essa, justamente uma das políticas atuais do Ministério da Educação é a

oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio. 

O Campus Governador  Mangabeira,  ao propor a oferta  de cursos na

área  de  Informática,  pretende  somar  a  formação  profissional  com  a

contextualização do mundo contemporâneo.

Atualmente  há  carência  de  profissionais  capacitados  em operar  com

tecnologias  de  informação,  uma  vez  que  os  empreendimentos  estão

automatizando os seus ramos de atividade para melhorar sua produtividade e

proporcionar mais qualidade na prestação de serviços aos seus clientes. 

Além disso,  o  Campus  Governador  Mangabeira  busca  acompanha  a

dinâmica  produtiva  do  Município  e  do  Recôncavo  Baiano  que  tem  forte
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inclinação para a produção agrícola de produtos como laranja (quinto produtor

do  Estado),  mandioca,  feijão  e  milho  dentre  outros.  Estas  culturas

apresentaram-se como alternativas ao declínio da produção fumageira,  esta

que  durante  muito  tempo  ocupou  lugar  de  destaque  na  produção  local.  A

substituição gradativa da produção de fumo provocou um impacto direto nas

relações sociais e de produção da zona urbana e rural do próprio município e

nas áreas limítrofes da região. 

Outro  fator  relevante  é  que  a  localização  territorial  do  município  de

Governador Mangabeira nas áreas de influência de Salvador, Feira de Santana

e  Cruz  das  Almas  favorecem  mudanças,  a  médio  prazo,  no  sentido  de

articulação entre a produção local, assim como na qualificação de mão de obra

para as indústrias de alimentos que vem se instalando no entorno da cidade.

Outra perspectiva apresentada dentro da demanda social produtiva do

município  de  Governador  Mangabeira  é  o  estímulo  ao  associativismo  dos

produtores rurais  locais  à  produção de alimentos nas unidades familiares a

exemplo  de  doces,  derivados  de  leite,  frutas  em  conserva  e  desidratadas,

assim como, num diferencial de mercado potencial, ofertar para os médios e

pequenos centros alimentos processados orgânicos. Cabe, ainda, ressaltar a

presença local de instituições parceiras do IF Baiano nas atividades técnicas

como a  UFRB e  a  EMBRAPA,  preocupadas  em responder  aos  desafios  e

incentivar as potencialidades do desenvolvimento regional.

Nessa  perspectiva,  a proposta  político  pedagógica  do  IF  Baiano,

Campus Governador Mangabeira, abrange a construção do conhecimento, de

modo a atender tanto às demandas da sociedade, quanto às especificidades

da microrregião onde o  Campus está inserido, composto pelos municípios de
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Cabaceiras do Paraguassu, Cachoeira, Conceição da Feira, Cruz das Almas,

Governador Mangabeira, Maragogipe, Muritiba, São Félix, Sapeaçu.

2.2 IDENTIDADE INSTITUCIONAL 

Com a criação do Campus Governador Mangabeira, os compromissos e

responsabilidades  sociais  ganharam  novas  dimensões,  uma  vez  que

articulação ensino/pesquisa/extensão e sociedade nos desafia a construir um

novo arranjo educacional para a unidade, o que abrirá mais perspectivas de

desenvolvimento socioeconômico local e regional. 

Nesse ínterim, alinhado à Identidade Institucional do IF Baiano, com a

combinação de eixos como Ciência, Cultura e Trabalho, o Campus Governador

Mangabeira  solidificará  um  espaço  de  interação  junto  aos  municípios

pertencentes  ao  território  de  identidade  do  Recôncavo  Sul,  consolidando  a

formação de profissionais cidadãos, sintonizados e preparados para lidar com

as realidades do país. 

2.3 MISSÃO 

Oferecer  educação  profissional  de  qualidade,  pública  e  gratuita;

gradativamente em todos os níveis e modalidades, preparando pessoas para o

pleno  exercício  da  cidadania;  contribuindo para  o  desenvolvimento  social  e

econômico do município,  da região e do país,  através de ações de ensino,

pesquisa e extensão.
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2.4 A FUNÇÃO SOCIAL 

A  Rede  Federal  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  está

fundamentada numa história de construção sócio-educacional que se aproxima

de um século de existência, tendo iniciado suas atividades como instrumento

de política voltado para as “classes desprovidas” e, hoje, configura-se como

importante  estrutura  para  que  todas  as  pessoas  tenham efetivo  acesso  às

conquistas científicas e tecnológicas. 

Esse é o elemento diferencial que está na gênese da constituição de

uma identidade social particular para os agentes e instituições envolvidos neste

contexto,  cujo  fenômeno  é  decorrente  da  história  do  papel  e  das  relações

específicas  que  a  Educação  Profissional  e  Tecnológica  estabelece  com  a

ciência e a tecnologia, o desenvolvimento regional e local e com o mundo do

trabalho,  através  da  vinculação  da  educação  profissional  e  tecnológica  à

elevação de escolaridade do jovem e adulto trabalhador.

Assim, o Campus Governador Mangabeira busca construir suas práticas

de forma que uma educação integral e de qualidade se efetive, zelando ainda

pelo  respeito  à  diversidade  de  gênero,  contando  com  a  coparticipação  de

vários atores sociais, como entidades integrantes do setor privado, do terceiro

setor,  além  de  diversos  segmentos  da  sociedade,  com  vistas  ainda  à

maximização  da  relação  custo-benefício,  considerando  todas  as  nuances  e

etapas do processo formativo.

A proposta do Campus pretende, ainda, com o apoio e parceria de toda

a comunidade acadêmica e os diversos segmentos sociais, discutir alternativas
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viáveis à construção de uma instituição mais ágil  e reflexiva,  que formule e

implemente projetos de ensino,  pesquisa e extensão comprometidos com a

sociedade, com o tempo presente e com as soluções almejadas, com vistas ao

desenvolvimento  econômico  dos  municípios  de  influência  e  demais  regiões

atendidas por esta Instituição, desenvolvendo relações que objetivam atingir

determinados mecanismos de interação com o mundo do trabalho, parcerias

com empresas, organizações e instituições, que contribuam para a ampliação

dos ambientes de realização de estágio dos discentes.

2.5 ÁREA DE FORMAÇÃO E CURSOS OFERECIDOS

A proposta curricular do IF Baiano não se limitará às ofertas da formação

puramente  acadêmica,  mas  estende  para  uma  construção  formativa  que

busque a perspectiva da transversalidade. Na sua arquitetura curricular, está

assegurada a flexibilidade de itinerários de formação que permitam um diálogo

rico  para  a  integração  dos  diferentes  níveis  da  Educação;  da  educação

profissional  e  tecnológica;  além  de  propiciar  a  educação  continuada  e  a

verticalização do ensino.

O Campus, como instituição integrante de uma rede social de educação

profissional  e  tecnológica,  atuará  de  forma  mais  abrangente  e  eficaz  nas

demandas  crescentes  por  formação  de  recursos  humanos,  difusão  de

conhecimentos  científicos  e  tecnológicos,  em  sintonia  com  os  arranjos

produtivos locais, como forma de efetivar o seu compromisso social, visando

uma  educação  profissional  e  tecnológica  contextualizada,  baseada  em

conhecimentos,  princípios  e  valores  que  potencializem  a  ação  humana  na

busca de caminhos mais dignos de vida.
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Atualmente,  O  Campus Governador Mangabeira oferece os cursos da

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade presencial, nos

Eixos  Tecnológicos de:  Produção Alimentícia  e Informação e Comunicação,

buscando atender às necessidades específicas da região, possibilitando, aos

alunos,  inserção  e  recolocação  no  mercado  de  trabalho.  Conforme

regulamentação, tais eixos desdobram-se em cursos específicos, a saber: 

- Informação e Comunicação

A) TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM INFORMÁTICA 

NOME DO CURSO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM
INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO

MÉDIO

MODALIDADE INTEGRADO

DATA DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO 1º SEMESTRE 2014

REGIME ACADÊMICO PERIODIZAÇÃO ANUAL. CADA PERÍODO TEM

DURAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) DIAS

LETIVOS.

TURNOS DE FUNCIONAMENTO: DIURNO / Integral (matutino e vespertino)

REGIME DE MATRÍCULA: ANUAL

DURAÇÃO MÍNIMA DO CURSO: 3 (TRÊS) ANOS – horário integral

CARGA HORÁRIA: 3.920(três mil novecentas e vinte) horas/aulas.

O CURSO, OBRIGATÓRIAMENTE,
HABILITARÁ OS ESTUDANTES EM

DESCRIÇÃO DO CURSO:
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES,
CERTIFICANDO-OS À FORMAÇÃO DE
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM
INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO

MÉDIO.
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B) TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA

DESCRIÇÃO DO CURSO FORMAR TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NA ÁREA DE 
SUPORTE E MANUTENÇÃO E SUPORTE 

DATA DE IMPLANTAÇÃO DO 
CURSO

2011.2

REGIME ACADÊMICO PERIODIZAÇÃO ANUAL. CADA PERÍODO TEM DURAÇÃO 
DE 200 (DUZENTOS) DIAS LETIVOS.

INTEGRALIZAÇÃO PERÍODOS 
LETIVOS

PERÍODO MÍNIMO: 2(DOIS) ANOS
PERÍODO MÁXIMO: 4(QUATRO) ANOS

TURNO DE FUNCIONAMENTO MATUTINO/VESPERTINO/NOTURNO

REGIME DE MATRÍCULA SEMESTRAL

DURAÇÃO MÍNIMA DO CURSO 2 (DOIS) ANOS 

CARGA HORÁRIA 1.214 HORAS

- Produção Alimentícia

a) TÉCNICO EM ALIMENTO. 

CARGA HORÁRIA: 1816 HORAS

DESCRIÇÃO DO CURSO O CURSO HABILITARÁ OS ESTUDANTES 
OBRIGATORIAMENTE EM TÉCNICO EM 
ALIMENTOS

DATA DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO 1º SEMESTRE/2014

REGIME ACADÊMICO PERIODIZAÇÃO (SEMESTRAL). CADA 
PERÍODO TEM DURAÇÃO DE 180 DIAS 
LETIVOS
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INTEGRALIZAÇÃO PERÍODO MÍNIMO: 2 ANOS  PERÍODO
MÁXIMO: 3 ½ ANOS

TURNO DE FUNCIONAMENTO MATUTINO E NOTURNO

REGIME DE MATRÍCULA SEMESTRAL

Na  modalidade  EAD,  distribuídos  entre  quatro  pólos  nas  cidades

circunvizinhas de Santo Estevão, Santa Terezinha, Conceição da Feira e no

próprio Campus, são oferecidos os cursos listados a seguir:

A) TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

Duração: 2 anos

Grau: Técnico

Título: Técnico em Alimentação Escolar

Turno: Noite

Carga Horária: 960 horas

Público Alvo: Alunos com Ensino Médio concluído em quaisquer 

modalidades regulamentadas e reconhecidas pelas Secretarias de Estado e 

pelo MEC.

Curso em finalização de oferta

B) TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Duração: 2 anos

Grau: Técnico

Título: Técnico em Segurança do Trabalho

Turno: Noite

Carga Horária: 1.260 horas
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Público  Alvo:  Alunos  com  Ensino  Médio  concluído  em  quaisquer

modalidades regulamentadas e reconhecidas pelas Secretarias de Estado e

pelo MEC.

Curso em finalização de oferta

C) TÉCNICO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Duração: 2 anos

Grau: Técnico

Título: Técnico em Serviços Públicos

Turno: Noite

Carga Horária: 960 horas

Público  Alvo:  Alunos  com  Ensino  Médio  concluído  em  quaisquer

modalidades regulamentadas e reconhecidas pelas Secretarias de Estado e

pelo MEC.

Curso em finalização de oferta

D)  CURSO  DE  FORMAÇÃO  INICIAL  E  CONTINUADA  EM  ESPANHOL

BÁSICO 

Programa e-Tec Idiomas Sem Fronteiras – Ministério da Educação (MEC).

Área de conhecimento (Tabela CNPq/CAPES): Educação. 

Período de funcionamento do curso: novembro de 2014 a abril de 2015. 

Modalidade: Educação a Distância. 

Carga Horária Total do Curso: 200 h.

Público Alvo: estudantes, preferencialmente de nível médio, do IF Baiano

e  da  Rede  Estadual  de  Ensino,  servidores  (docentes  e  técnicos

administrativos) e trabalhadores terceirizados que atuam no Instituto.

Curso em finalização de oferta
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E) CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM INGLÊS BÁSICO 

Programa e-Tec Idiomas Sem Fronteiras – Ministério da Educação (MEC).

Área de conhecimento (Tabela CNPq/CAPES): Educação. 

Período de funcionamento do curso: novembro de 2014 a abril de 2015. 

Modalidade: Educação a Distância. 

Carga Horária Total do Curso: 200 h.

Público Alvo: estudantes, preferencialmente de nível médio, do IF Baiano

e  da  Rede  Estadual  de  Ensino,  servidores  (docentes  e  técnicos

administrativos) e trabalhadores terceirizados que atuam no Instituto.

Curso em finalização de oferta

 Entretanto, está previsto a realização de detalhado estudo de demanda

na região para a criação e implantação de novos cursos e níveis de ensino,

uma vez que o IF deverá atuar em todos os níveis e modalidades da educação

profissional,  com  estreito  compromisso  com  o  desenvolvimento  integral  do

cidadão  trabalhador.  Para  manifestar  esse  compromisso,  este  Instituto

assegurará a vinculação de um mínimo de 50% das vagas para os cursos de

educação profissional técnica de nível médio, preferencialmente, integrada ao

ensino médio, de cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores e

de  cursos  profissionalizantes  para  atendimento  ao  PROEJA,  visando  a

incorporar, antes de tudo, setores sociais que, historicamente, foram excluídos

do processo de democratização do conhecimento.

Além  disso,  no  mínimo,  20%  das  vagas  ofertadas  deverão  ser

destinadas  aos  cursos  de  licenciatura  e  programas  especiais  de  formação

pedagógica,  objetivando a formação de professores e especialistas para as

disciplinas  científicas  do  Ensino  Médio  e  da  Educação  Profissional.
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Concomitantemente.  Nesse processo de expansão serão destinadas,  ainda,

30% das vagas para cursos de tecnólogo, graduação e pós-graduação.

Nesta perspectiva o Campus Governador Mangabeira prevê a oferta do

Curso Técnico Integrado em Eletrônica, o Curso Técnico Integrado em Cozinha

na  modalidade  PROEJA;  Cursos  Técnico  Subsequente  em  Agropecuária,

classificando  a  unidade  como  Campus  agrícola;  Cursos  de  pós-graduação,

Especialização; Cursos Superiores na modalidade Tecnólogo e Licenciatura;

além de Cursos de Formação Inicial  e  Continuada (FIC) para atenderem a

demandas da comunidade local e regional. 

Os cursos previstos e/ou em processo de implantação no Campus são:

Curso Técnico em Cozinha na modalidade PROEJA;

Curso Técnico em Agropecuária na modalidade Subsequente;

Curso Técnico em Eletrônica na modalidade Integrado;

Curso de Pós-graduação stricto sensu em Metodologia Científica; 

Curso de Pós-graduação Lato sensu Ensino de Ciência Naturais e Matemática;

Curso  de  Pós-graduação  Lato  sensu  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  e

Indígena; 

Curso de Pós-graduação Lato sensu  Linguagens, Produção Textual e Estudos

Culturais;

Curso FIC em Agricultura Familiar; 

Curso FIC em Cozinheiro-PROEJA; 

Curso FIC em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão.
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3 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

3.1. FORMAÇÃO HUMANA: DIVERSIDADE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Ser  diferente  é  normal  porque  todo  ser  humano  é  único  e  a  única

característica  que nos une é  a  diversidade.  Todos nós somos:  mulheres  e

homens,  meninos  e  meninas,  jovens  e  idosos,  brancos  e  negros,  índios  e

asiáticos,  pessoas  com  deficiências,  judeus  e  cristãos,  muçulmanos  e

protestantes, ricos e pobres, analfabetos e letrados, imigrantes e turistas, etc.

Pertencer a algum grupo depende apenas de uma coisa: inclusão. A maior

barreira separando as pessoas com deficiência, por exemplo, é o preconceito. 

O MEC vem aumentando a matrícula de estudantes com deficiências

nas  escolas  regulares.   Para  garantir  a  universalização,  equidade  e

sustentabilidade, todos os projetos públicos e privados, devem ser concebidos

com uma abordagem inclusiva do planejamento à implantação.

Devemos entender inclusão como a nossa capacidade de entender e

reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com

pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem

exceção. A inclusão com garantia de direitos e qualidade de educação ainda é

um sonho a ser alcançado, um caminho a ser construído. A inclusão social

orientou a elaboração de políticas e leis na criação de programas e serviços

voltados ao atendimento das necessidades especiais. Já a acessibilidade deve

ser  entendida  como  a  possibilidade  de  utilização,  com  segurança  e

independência de edificações, espaços urbanos e mobiliários por pessoas com

deficiência. Isto é bem ilustrado pelo efeito da inclusão sobre as concepções

arquitetônicas. 
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Na  educação  escolar,  a  inclusão  veio  revolucionar  o  sistema

organizacional e as propostas curriculares vigentes. Portanto, a inclusão como

consequência de um ensino de qualidade para todos   os alunos provoca e

exige da escola brasileira novos posicionamentos, e é um motivo a mais para

que o ensino se modernize e para que os professores aperfeiçoem as suas

práticas.  Para  que  as  escolas  sejam  verdadeiramente  inclusivas,  ou  seja,

abertas  à  diversidade,  há  de  se  reverter  o  modo  de  pensar,  e  de  fazer

educação nas salas de aula, de planejar e de avaliar o ensino, e de formar e

aperfeiçoar o professor. Mas em primeiro lugar, tudo deve partir de um bom

projeto  pedagógico  que  prima pela  reflexão.  Diferentemente  do  que  muitos

possam  pensar,  inclusão  é  muito  mais  do  que  ter  rampas  e  banheiros

adaptados.  Nós só podemos combater  algum tipo de exclusão,  se tivermos

como prática uma atitude cidadã, construindo socialmente a inclusão diante da

grande diversidade a qual  estamos inseridos. Não podemos permitir  que as

incapacidades e diferenças das pessoas nos impossibilitem de reconhecer as

suas habilidades. 

Historicamente, um dos maiores desafios para a plena inclusão social

das  pessoas  com  deficiência  foi  o  acesso  ao  sistema  regular  de  ensino.

Durante muito tempo, prevaleceu o entendimento de que as crianças e jovens

com  deficiência  deveriam,  na  melhor  das  hipóteses,  frequentar  apenas

entidades  especializadas  e  exclusivas  para  este  segmento  populacional.

Atualmente, não há dúvidas de que a convivência entre aqueles com e sem

deficiência  é  um  processo  benéfico  e  positivo  para  todos  os  envolvidos.

Embora ainda suscite polêmica no Brasil existe farta legislação que garante o

acesso  em  classes  comuns  de  ensino  regular  para  todas  as  crianças  e

adolescentes com deficiência, bem como define como crime negar a matrícula

de alunos com deficiência em escolas públicas e particulares. (artigo 24 da
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Convenção sobre o Direito das pessoas com Deficiência; artigo 8º da Lei 7.853/

89; artigo 208 da Constituição Federal). A garantia legal, porém, não significa

que a inclusão escolar ocorra de forma integral ou sem dificuldades. Existem

ainda resistências que, por vezes, partem dos próprios pais de crianças com

deficiência no sentido de apontar debilidades no sistema regular de ensino e a

“falta  de  preparo  e  estrutura”  para  permitir  a  inclusão.  Assim  sendo,  é

imperativo que se busque garantir a inclusão escolar superando ou corrigindo

as dificuldades práticas que se apresentem.

3.2 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM O MUNDO DO

TRABALHO.

Historicamente,  o  ser  humano  utiliza-se  dos  bens  da  natureza  por

intermédio  do  trabalho  e,  assim,  produz  os  meios  de  sobrevivência  e

conhecimento. Posto a serviço de outrem, no entanto, nas formas sociais de

dominação,  o  trabalho  ganha  um  sentido  ambivalente.  É  o  caso  das

sociedades  antigas  e  suas  formas  servis  e  escravistas,  e  das  sociedades

modernas e contemporâneas capitalistas.

No entanto, desde o início do século XX, com a criação das Escolas de

Aprendizes e Artífices em 1909, havia a evidência histórica da introdução do

trabalho (das oficinas, do artesanato, dos trabalhos manuais) em instituições

educacionais.  E  existia  a  experiência socialista  do início  do mesmo século,

introduzindo a educação politécnica com o objetivo de formação humana em

todos os  seus aspectos,  físico,  mental,  intelectual,  prático,  laboral,  estético,

político, combinando estudo e trabalho. 
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Vários  autores  se  debruçaram  sobre  o  tema  porque  tratava-se  de

defender  uma  educação  que  não  tivesse  apenas  fins  assistenciais,

moralizantes, como aquelas primeiras escolas. Também que não se limitasse a

preparar  para  o  trabalho  nas  fábricas,  a  exemplo  da  iniciativa  do  Sistema

Nacional  de  Aprendizagem Industrial  (Senai),  criado no governo  de Getúlio

Vargas,  em 1943.  Criticava-se,  ainda,  o  tecnicismo voltado  ao  mercado de

trabalho,  a  adoção  do  industrialismo  pelo  sistema  das  Escolas  Técnicas

Federais, criado no mesmo período Vargas. 

As  relações  entre  educação  e  trabalho,  constituem  um  problema

fundamental  a  ser  explicado  para  se  ter  uma  compreensão  do  papel  da

educação e da escola na sociedade. Apesar das suas limitações a escola se

constitui  como  alternativa  para  superar  os  aspectos  de  parcialização  e

fragmentação do saber que os operários elaboram com sua prática. Porém a

escola  possui  projeto  político-pedagógico,  associado  às  necessidades  da

burguesia, exercendo funções reprodutoras pela via da exclusão. Mesmo com

essa limitação ela é uma alternativa concreta e possível de acesso ao saber.

Essa proposta requer uma revisão dos conteúdos, dos modos de operação e

de organização da escola, bem como sua relação com o trabalho. Garantir o

acesso  e  permanência  dos  filhos  da  classe  trabalhadora,  por  meio  de  um

projeto político pedagógico que tome sua prática social como ponto de partida,

torna-se  necessário,  também,  uma  pedagogia  para  o  trabalhador  adulto.

Portanto,  os  intelectuais  e  trabalhadores  precisam  reinventar  no  fazer

educação.  Encontrar  formas  para  enfrentar  a  questão  da  educação  do

trabalhador, é tarefa a ser assumida coletivamente. 

Nas últimas décadas foram realizados muitos trabalhos sobre a relação

educação  e   trabalho.  Neste  contexto  podemos  apontar  duas  questões:  a

primeira  que  busca  situar,  ainda  que  de  forma  breve  e  esquemática,  os
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desafios teórico-metodológicos da relação trabalho-educação dentro da crise

dos paradigmas das ciências sociais. Disso deriva uma segunda questão que

seria  a forma,  mediante a qual  construímos nossas análises específicas do

papel da educação e da formação técnico-profissional na produção social da

existência humana. A perspectiva de pensar a este respeito ainda está, por

parte de alguns autores, quando reafirma o materialismo histórico, no horizonte

posto por Marx, como uma concepção ontológica e de realidade, método de

análise e práxis. Esta perspectiva não é dominante no campo educativo, mas

para aqueles que buscam compreensão da realidade em perspetiva histórico-

dialética percebem a crise como um reflexo da crise econômico-social, cultural

e ético-político. Pensamos que um problema para se analisar a relação entre

trabalho-educação  sob  este  ponto  de  vista,  é  o  de  ao  se  constatar  as

dificuldades da análise marxista com problemas que não existiam à época de

Marx.  Para  autores  que  tratam  da  relação  trabalho-educação  a  partir  do

desenvolvimento  das sociedades de classes,  especificamente  na sua forma

escravista e feudal, como Dermeval Saviani por exemplo, não se pode perder

de vista que isso só foi  possível  pela própria determinação do processo de

trabalho. É o modo como se organiza o processo de produção, que permitiu a

organização  da  escola  como  um  espaço  separado  da  produção.  Logo,  a

separação também é uma forma de relação, ou seja: nas sociedades de classe

a  relação  entre  trabalho  e  educação  tende  a  manifestar-se  na  forma  da

separação entre escola e produção. 

Neste  sentido,  temos  uma  grande  divisão.  De  um  lado  as  teorias

pedagógicas críticas, de outro as não críticas. A pedagogia histórico-crítica é

uma teoria embasada na dialética marxista. Ela se baseia em um modelo de

sujeito  que  supera  o  estado  de  alienação.  Trata-se  de  uma  formação

ominilateral,  politécnica,  isto  é,  ratificação  do  homem como  ser  genérico  e
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lúcido,  formado  para  todas  as  esferas:  política,  trabalho  e  para  as  artes,

diferentemente da formação para o capital,  unilateral,  em que o indivíduo é

formado apenas para a produção.

3.3. CONCEPÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

A ciência tem recebido várias definições, mas uma das mais aceita pela

comunidade científica é a proposta pela UNESCO que declara: “a ciência é o

conjunto de conhecimentos organizado sobre os mecanismos de causalidade

dos  fatos  observáveis,  obtidos  através  do  estudo  objetivo  dos  fenômenos

empíricos”.

Tradicionalmente,  a  ciência  é  vista  como  um  empreendimento

autônomo,  objetivo  e  neutro  baseado  na  aplicação  de  um  código  de

racionalidade alheio a qualquer tipo de interferência externa. Segundo Bazzo,

Linsingen  e  Pereira  (2003,  p.14),  nessa  concepção  o  que  garante  a

cientificidade é o “método científico”, ou seja, é o procedimento regulamentado

para  avaliar  a  aceitabilidade  de  enunciados  gerais  baseados  no  seu  apoio

empírico e, adicionalmente, na sua consistência com a teoria da qual devem

formar parte.  Uma qualificação particular  da  equação “lógica + experiência”

deveria proporcionar a estrutura final do “método científico”. 

O desenvolvimento científico é concebido como um processo regulado

por um rígido código de racionalidade autônomo em relação a condicionantes

externos, tais como: sociais, políticos, psicológicos, entre outros, em que, nas

situações  de  incertezas,  apela-se  para  algum  critério  metafísico  objetivo,

valorizando a simplicidade, o poder preditivo, da fertilidade teórica e do poder
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explicativo sendo o desenvolvimento temporal do conhecimento científico visto

como avanço linear e cumulativo, como paradigma de progresso humano. 

Enfim, podemos dizer que a concepção positivista da ciência, defendida

por Popper, trata a ciência como se ela fosse neutra, totalmente destituída de

qualquer  ação  humana,  de  maneira  que  o  observável  independe  das

impressões sensíveis, das expectativas, dos preconceitos e do estado interno

geral  do  observador.  Entretanto,  questionamos:  Onde  ficam  os  valores  do

pesquisador, a dimensão social e a contextualização com a realidade nesse

tipo de pesquisa? O pesquisador consegue se manter totalmente à parte do

processo? A quem interessa esse tipo de pesquisa? Japiassu (1981,  p143)

questiona a neutralidade científica levantando a seguinte questão: qual ciência,

em suas pesquisas, deixa de fazer apelo a certos valores e a certas normas

éticas? O autor acrescenta, ela faz apelo, pelo menos, à norma ética segundo

a qual todo conhecimento deve ser objetivo”(grifo do autor). 

Contrário a essa linha de pensamento, a partir de Kuhn a filosofia toma

consciência da importância da dimensão social e do enraizamento histórico da

ciência, ao mesmo tempo em que inaugura um estilo interdisciplinar que tende

a dissolver as fronteiras clássicas entre as especialidades acadêmicas. 

Para Bazzo, Lisingen e Pereira (2003, p.21), a superação do positivismo

lógico  teve  influência  marcante  de  Thomas  S.  Kuhn,  quando  em  1962,

introduziu conceitos sociais para explicar como muda a ciência, sua dinâmica e

seu desenvolvimento.  Segundo Kuhn (1989)  para se saber o que é ciência

seria necessário ajustar a caracterização dos seus aspectos dinâmicos, de um

estudo disciplinar da história da ciência real, o que se constituiu uma autêntica

revolução na forma de abordar o problema. O autor ainda considerou que o

progresso científico ocorre mediante saltos e não numa linha contínua.
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Portanto,  a  partir  de  Kuhn,  é  a  comunidade  científica  que  marca  os

critérios  para  julgar  e  decidir  sobre  a  aceitabilidade  das  teorias  e  não  a

realidade empírica. Conceitos como ‘busca da verdade’ e ‘método científico’

passaram  então  a  ser  substituídos  por  conceitos  como  ‘comunidade’  e

‘tradição’. Bazzo, Lisingen e Pereira (2003, p.22) complementam que uma das

principais abordagens de Kuhn foi, 

de  que  a  análise  racionalista  da  ciência  proposta  pelo
positivismo lógico é insuficiente, e que é necessário apelar para
a  dimensão  social  da  ciência  para  explicar  a  produção,
manutenção  e  mudança  das  teorias  científicas.  Portanto,  a
partir de Kuhn impõe-se a necessidade de um marco conceitual
enriquecido  e  interdisciplinar  para  responder  às  questões
traçadas  tradicionalmente  de  um  modo  independente  pela
filosofia,  pela história e pela sociologia da ciência. A obra de
Kuhn dá lugar a uma tomada de consciência sobre a dimensão
social e o enraizamento histórico da ciência, ao mesmo tempo
em que inaugura o estilo interdisciplinar que tende a dissipar as
fronteiras  clássicas  entre  as  especialidades  acadêmicas,
preparando o terreno para os estudos sociais da ciência. 

Ravetz (1971) apud Menéndez (2004) contribui ao afirmar que a ciência

tradicional,  a  ciência  acadêmica,  preocupava-se  basicamente  em  conceber

teorias verdadeiras seguindo as diretrizes marcadas, por exemplo, pelo método

científico.  Mas  isso  começou  a  se  modificar  depois  da  Segunda  Guerra

Mundial,  devido  ao  processo  de  industrialização  da  ciência  e  a  criação  de

projetos  de  investigação  e  desenvolvimento  em  grande  escala,  como  por

exemplo, o Projeto Manhattan para construir a bomba atômica, os programas

espaciais,  a  engenharia  genética,  a  realidade virtual,  etc.  Construía-se uma

nova ciência que, segundo Echeverria (2001), era frequentemente denominada
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tecnociência  ou  Big  Science,  a  qual  requeria  grandes  equipamentos  e

vultuosos recursos econômicos para ser desenvolvida. 

O novo saber científico é feito para ser depositado nos bancos de dados

e para ser usado com os meios e segundo as decisões das potências, ou seja,

os  cientistas  não  podem  mais  controlar  e  verificar  todo  saber  produzido

atualmente. Além disso, as pesquisas estão nas instituições tecno burocráticas

da  sociedade.  Por  isso,  a  administração  tecno  burocrática  junto  com  a

hiperespecialização  do  trabalho  produz  a  irresponsabilidade  generalizada.

Dessa forma,  podemos dizer  que estamos vivendo  num período em que a

separação  dos  problemas éticos  e  científicos  pode  comprometer  a  vida  se

perdermos  de  vista  o  caráter  humano  do  desenvolvimento  científico-

tecnológico. 

Refletindo  sobre  o  exposto  até  aqui,  emergem  os  seguintes

questionamentos:  Como vem sendo tratado a tecnologia? Qual  sua origem,

disseminação e sua função social? 

Se considerarmos que a tecnologia moderna está inserida e se produziu

num  contexto  social,  político  e  econômico  determinado,  originando  uma

sociedade capitalista, então a nossa visão sobre a tecnologia e o seu papel na

sociedade deverá ser diferente daquela que prega que a tecnologia é um “mal

necessário”, pois se compreendemos que ela surgiu em certo período histórico

ela não é inerente à condição humana, ou seja,  não é tão antiga quanto a

técnica.  Por  isso,  é  necessário  fazermos  uma  avaliação  crítica  sobre  a

tecnologia, sua constituição histórica e sua função social, no sentido de não só

compreender  o  sentido  da  tecnologia,  mas  também  de  repensar  e

redimensionar o papel da tecnologia na sociedade. 
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Passados  mais  de  três  séculos,  a  história  do  desenvolvimento

tecnológico  nos  dá  condições  suficientes  para  avaliar  as  significações  da

tecnologia moderna que modelou a sociedade como industrial, pós-industrial e

por último, da sociedade informática. Miranda (2002, p.56) cita que segundo

alguns  pensadores  da  atualidade  como:  “Robert  Kurz,  Arrighi,  Ramonet,

Boaventura Santos, vivemos hoje o ‘colapso da modernização’. A começar pela

própria  confiança  absoluta  na  ciência  que  emanciparia  o  homem  de  toda

escravidão,  obscurantismos  e  medo.  De  fato,  isso  não  ocorreu,  o  que

constatamos hoje é a escravidão do próprio homem pelas suas invenções e

descobertas  tecnológicas,  só  possíveis  graças  à  aliança  entre  ciência  e

técnica”. 

Vivemos num mundo em que a tecnologia representa o modo de vida da

sociedade atual, na qual a cibernética, a automação, a engenharia genética, a

computação eletrônica são alguns dos ícones que da sociedade tecnológica

que  nos  envolve  diariamente.  Por  isso,  a  necessidade  de  refletir  sobre  a

natureza da tecnologia, sua necessidade e função social. 

Dizer que a tecnologia é uma ciência aplicada, sugere que a aplicação é

posterior  a  aquisição  de  um  conhecimento  confiável  sobre  seus  possíveis

efeitos,  ou  seja,  a  aplicação  tecnológica  se  produz  debaixo  do  amparo  do

conhecimento  teórico.  Assim,  há  poucas  possibilidades  de  se  produzirem

surpresas desagradáveis, já que o conhecimento científico prévio é a melhor

ferramenta.

O progresso técnico não é uma invenção dos tempos modernos, pois já

existia o moinho d’água que foi bastante utilizado no século XIII, mas podemos

dizer que a ciência moderna tem papel preponderante para o desenvolvimento

tecnológico, especialmente nos países denominados “desenvolvidos”. Segundo
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Habermas  (1994),  ocorreu  uma  “cientifização  da  técnica”  uma  vez  que  no

capitalismo  sempre  existiu  a  pressão  institucional  para  aumentar  a

produtividade do trabalho através da introdução de novas técnicas. Entretanto,

as  inovações  dependiam  de  invenções  esporádicas,  que  podiam  ser

introduzidas  economicamente  ainda  com uma característica  de  crescimento

natural. 

A  partir  do  séc.  XIX isso  mudou,  na  proporção em que o progresso

técnico entrou em circuito retroativo com o progresso da ciência moderna. Com

a pesquisa industrial em grande escala, ciência, técnica e valorização foram

inseridas no mesmo sistema. Nesse mesmo tempo, a industrialização estava

vinculada a pesquisas encomendadas pelo estado favorecendo primeiramente,

o progresso científico e técnico do setor militar. De onde partem as informações

para os setores de bens civis. Dessa forma, a ciência e a técnica passam a ser

a principal força produtiva. 

A tecnologia concede à ciência precisão e controle nos resultados de

suas descobertas, facilitando não só a relação do homem com o mundo como

possibilitando dominar, controlar e transformar esse mundo. Hoje quem dirige e

controla a pesquisa científica é o poder tecnológico, situado fora, inclusive, dos

grandes  centros  de  pesquisa,  como as  universidades.  Estas  perderam,  em

grande parte, o senso de ciência como pesquisa livre e com autonomia e se

tornaram referência de pesquisas encomendadas por centros de tecnologia,

feitas, inclusive, sem que os cientistas jamais saibam de sua finalidade. 

Contrariando  essa  postura,  entendemos  que  defensores  e

questionadores do desenvolvimento tecnológico devem atender, sobretudo, o

“poder coletivo” que geram, incluindo-se aí o potencial para a destruição, para

realizar  as  atividades  perigosas  e  para  depredar  a  natureza e,  também os

40

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

benefícios para a saúde humana, inclusive a preservação ou construção de

relações que não degradem o meio ambiente. Entretanto, o balanço entre um

ou outro tipo de atividade, depende fundamentalmente de como é distribuído o

“poder” gerado pela ciência e pela tecnologia, ou seja, de quem ou de como

são manipuladas. 
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4 OBJETIVOS GERAL 

4.1 OBJETIVO GERAL

Ofertar educação profissional e tecnológica de qualidade, fundamentada

no tripé ensino/pesquisa e extensão, formando e qualificando cidadãos com

vistas  à  atuação  nos  diversos  setores  da  economia,  com  ênfase  no

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, na forma de

cursos integrados, para os concluintes do Ensino Fundamental e Subsequente

para pessoas portadoras de diploma de conclusão do Ensino Médio;

II  -  qualificar-se, como centro de referência, na oferta do ensino; com

capacitação técnica atualizada aos docentes e técnicos,  prioritariamente,  da

rede pública;

III  -  realizar  pesquisas  aplicadas,  estimulando  o  desenvolvimento  de

soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;

IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e

finalidades  da  educação  profissional  e  tecnológica,  em  articulação  com  o

mundo  do  trabalho  e  os  segmentos  sociais,  com  ênfase  na  produção,

desenvolvimento e difusão de conhecimentos científico e tecnológico;
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V – Ofertar cursos na modalidade de Educação a Distância visando a

ampliação da possibilidade de estudos para a comunidade; 

VI – Realizar estudo de demanda, primando pela ampliação da oferta de

vagas nos diferentes níveis de ensino, tais como PROEJA, Cursos superiores

(tecnólogo e licenciaturas) e cursos de pós-graduação;

VII – Promover eventos que integrem a comunidade interna e externa

discutindo temas transversais e atuais;

VIII – Estabelecer convênios e parcerias que estimulem e proporcionem

processos  educativos  que  levem  à  geração  de  trabalho  e  renda,  e  à

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico

local e regional;

IX – Estruturar e ampliar a infraestrutura dos cursos e do campus;   

X-  Acompanhar  e  revisar  os  Projetos  Pedagógicos  dos  Cursos,

submetendo-os  à  alteração  e/ou  reformulação  quando  o  Núcleo  de

Assessoramento Pedagógico e a comunidade acadêmica julgarem pertinente

para uma melhor formação dos discentes.  
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5  A GESTÃO INSTITUCIONAL 

5.1 A DEMOCRACIA COMO PRINCIPIO DA GESTÃO 

Para assegurar que a efetivação dos objetivos propostos pelos Institutos

Federais, estabelecidos pela Lei Federal nº 11.892/2008 e para atender aos

anseios por um espaço escolar onde a democracia e a transparência sejam

realidade, o  Campus Governador Mangabeira está construindo suas políticas

pedagógicas e administrativas de forma coletiva e participativa. 

Na  concepção  da  gestão  do  Campus,  a  instituição  precisa  ser  vista

como um espaço social  e político com vistas a educar de forma inclusiva e

igualitária, servindo-se de ferramenta para transformação social. Para cumprir

este papel, a escola precisa assegurar práticas educativas de qualidade que

garanta construção de saberes e conhecimento bem como sua (re) formação

cidadã. 

Para  tanto,  é  de  extrema  importância  que  a  comunidade  escolar

participe  das  discussões  e  do  funcionamento  da  organização  escolar,  bem

como das  tomadas  de  decisões,  ou  seja,  só  é  possível  a  prática  de  uma

Gestão Democrática e Participativa se todos, professores, servidores técnico-

administrativos, alunos, pais e a sociedade participem comprometidamente e

ativamente do processo. Essa prática se consolida por meio da participação

dos conselhos e comissões técnicos e docentes, associação de pais e mestres,

grêmios estudantis, centros e diretórios acadêmicos. 

5.1.1 Diretrizes para uma gestão democrática e participativa 
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 Assegurar  a  efetivação  de  processos  de  gestão  pedagógica,

administrativa  e  financeira  democrática,  cooperativa,  transparente  e

participativa; 

 Promover o planejamento, a execução, acompanhamento e avaliação

das ações de forma participativa; 

 Estabelecer  e  aprimorar  práticas  que  fortaleçam  a  visão  holística  (a

instituição vista como um todo e não como partes fragmentadas); 

 Assegurar  aos  órgãos  colegiados  a  participação  nas  avaliações  e

adequações na estrutura organizacional de forma a garantir o perfeito

funcionamento  e  inter-relações  de  todos  os  setores  que  compõem o

campus; 

 Criar mecanismos de acompanhamento e avaliação institucional; 

 Estabelecer diretrizes para organizar as rotinas e normas organizativas

que assegurem o melhor fluxo e transparência dos processos; 

 Incentivar  e/ou  promover  a valorização e a  formação continuada dos

servidores com vistas  à qualificação profissional  e satisfação pessoal

dos mesmos; 

 Promover a contínua melhoria das condições físicas e materiais, bem

como  a  adequação  do  quadro  de  servidores  necessários  ao  bom

funcionamento  da  escola,  (assegurada  as  dotações  financeiras  e

orçamentárias disponíveis); 

 Acompanhar  e  divulgar  as  decisões  da  reitoria  nos  âmbitos

administrativos e pedagógicos; 

 Criar mecanismos que estabeleçam processos de comunicação efetiva

no ambiente interno e externo do campus; 
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 Propiciar  espaços  para  reflexão  e  debates  acerca  das  questões

institucionais visando sempre a eficácia organizacional; 

 Conhecer  e  respeitar  leis  e  normas  que  regem  a  educação  e  a

instituição; 

 Garantir o cumprimento dos direitos e deveres de todos os segmentos

da  escola  (docentes,  discentes  e  técnico-administrativos),  bem como

atribuir  as  funções  dos  diversos  profissionais  nos  seus  respectivos

setores; 

 Promover integração entre as diversas áreas profissionais, bem como

em todo ambiente organizacional (interno e externo); 

 Promover intercâmbio com outras instituições e organizações, visando

ao aprimoramento das práticas do campus Governador Mangabeira e à

socialização dos seus trabalhos; 

 Envolver  a  comunidade,  mediante  suas  organizações  sociais  nos

processos decisórios relativos à atuação do campus; 

 Estabelecer mecanismos que permitam o cultivo da ética e de valores

humanos mais solidários nas práticas do campus. 

5.2 OS SETORES ADMINISTRATIVOS E SUAS FUNÇÕES 

Os  setores  administrativos  do  campus estão  organizados  e

interrelacionados conforme quadro abaixo: 

SETOR CARGO/SETOR SERVIDORES / RESPONSÁVEIS 
Diretor(a)-Geral Direção-Geral de Campus MANOELA FALCON SILVEIRA
 Chefe de Gabinete FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA
 Núcleo de Comunicação e SARA SOARES COSTA MAMONA
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Eventos

 
Núcleo de Gestão da Tecnologia 
da Informação MARCOS VINÍCIUS BATISTA DOS REIS

 
Núcleo de Apoio à Gestão de 
Pessoas ADELSON ROCHA DE JESUS

Diretoria 
Acadêmica Diretor(a) Acadêmica MARCOS VINÍCIUS PAIM DA SILVA
 Coordenação de Ensino LÍVIA TOSTA DOS SANTOS

 

Núcleo de Apoio ao Proc. de 
Ensino-Aprend., Perm. e Êxito do 
Educando CINTIA DE OLIVEIRA SANTANA

 Núcleo de Relações Institucionais SUDELMAR DIAS FERNANDES

 Coordenação de Pesquisa
ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DOS 
SANTOS

 Coordenação de Extensão CARLOS ALAN COUTO DOS SANTOS

 
Coordenação de Assuntos 
Estudantis ELÍSIO JOSÉ DA SILVA FILHO

 
Núcleo de Cultura, Esporte e 
Lazer CLAUDINEY ANDRÉ LEITE PEREIRA

 
Núcleo de Estudo Afrobrasileiros e
Indígenas ROBERTO CARLOS O. DO SANTOS

 
Secretaria de Registros 
Acadêmicos

EMANOELA ARAGÃO SOUZA LISBOA 
CONDE

Diretoria 
Administrativa Diretor(a) Administrativa SANDOVAL SAMPAIO DA SILVA

 
Coordenação Financeira e 
Contábil  

 
Núcleo de Execução 
Orçamentária e Financeira JABES ALMEIDA DOS REIS

 Núcleo de Contratos  LUCIVALDO VIEIRA OLIVEIRA
 Núcleo de Licitação LUCIANA LEMOS GARCIA
 Núcleo de Compras CLAUDIA CARNEIRO ARAÚJO ORRICO

 
Coordenação de Suprimentos e 
Logística LUCIVALDO VIEIRA OLIVEIRA

 Setor Almoxarifado FÁBIO SILVA DE SOUZA
 Setor de Transporte LUIZ GONZAGA SILVA NETTO

 
Coordenações dos Cursos 
Técnicos de Nível Médio ANDERSON MARQUES DA SILVA

 
COORD. Curso Técnico em 
Alimentos Subsequente. MARÍLIA DANTAS E SILVA

 

COORD. Curso de Manutenção e 
Suporte em Informática 
Subsequente FABRÍCIO SANTOS DE FARO
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5.3 RECURSOS HUMANOS

No ano  de  2015,  o  Campus  Governador  Mangabeira  está  composto

pelos  seguintes  agrupamentos  humanos,  conforme  suas  funções  e/ou

atribuições para o desenvolvimento do ensino aprendizagem desta instituição 

PROFESSOR DE ENSINO 
BÁSICO, TÉCNICO E 
TECNOLÓGICO

SITUAÇÃO
ÁREA DE ATUAÇÃO / 
FUNÇÃO

TITULAÇÃO

ANDERSON MARQUES DA 
SILVA FIGUEIRA

EFETIVO 
INFORMÁTICA

GRADUAÇÃO

ANDREA LOBO MIRANDA
TEMPORÁRIA ENGENHARIA DE 

ALIMENTOS
MESTRE 

ARLAN TAVARES GOES
EFETIVO ARQUITETURA COM 

ESPECIALIZAÇÃO EM 
SEG. DO TRABALHO

ESPECIALISTA 

CARLOS ALAN COUTO DOS 
SANTOS

EFETIVO
CIÊNCIAS AGRÁRIAS

DOUTOR 

CLAUDINEY ANDRE LEITE 
PEREIRA

EFETIVO
EDUCAÇÃO FÍSICA

MESTRE

DENILSON VICENTE 
GONÇALVES SILVA

EFETIVO
FÍSICA 

ESPECIALIZAÇÃO

EDSON GRAGA GRISI
EFETIVO ENGENHARIA 

ELÉTRICA
DOUTOR 

EDGARD FREITAS DE 
SIQUEIRA JÚNIOR

TEMPORÁRIO ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS

MESTRE 

EDVALDO NASCIMENTO 
COSTA

EFETIVO ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS

MESTRE

ELIANE SANTOS LEITE DA 
SILVA

EFETIVO
LETRAS/ESPANHOL

MESTRE

ELÍSIO JOSÉ DA SILVA FILHO EFETIVO ARTES ESPECIALISTA 
EMANOELA ARAGÃO SOUZA 
LISBOA CONDE 

EFETIVO
AGRONOMIA 

MESTRADO

FABRÍCIO SANTOS DE FARO EFETIVO INFORMÁTICA MESTRE
JOÃO OLIVEIRA DE 
ANDRADE

EFETIVO
CIÊNCIAS AGRÁRIAS

DOUTOR 

LÍDIA ELOY MOURA SUBSTITUTA ENGENHARIA DE MESTRE 
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PROFESSOR DE ENSINO 
BÁSICO, TÉCNICO E 
TECNOLÓGICO

SITUAÇÃO
ÁREA DE ATUAÇÃO / 
FUNÇÃO

TITULAÇÃO

ALIMENTOS
LIVIA TOSTA DOS SANTOS EFETIVO LETRAS/ESPANHOL MESTRE 
MANOELA FALCON SILVEIRA EFETIVO LETRAS/INGLÊS DOUTORA 
MÁRCIO CLÁUDIO MERCÊS 
BRITO

EFETIVO
MATÉMATICA

DOUTOR 

MARCOS VINÍCIUS PAIM DA 
SILVA

EFETIVO
FILOSOFIA

MESTRE

MARCOS VINICIUS 
CERQUEIRA SANTOS

TEMPORÁRIO ANALISTA DE 
SISTEMAS

GRADUAÇÃO

MARIA CELESTE DA SILVA 
SAUTHIER

EFETIVO
QUIMICA

MESTRE 

MARÍLIA DANTAS E SILVA EFETIVO BIOLOGIA DOUTORA
MARILTON MIRANDA DE 
CERQUEIRA

EFETIVO
INFORMÁTICA

GRADUAÇÃO

MAXUAL CARLOS DE MELO TEMPORÁRIO INFORMÁTICA ESPECIALISTA 
MEIRE ANE PITTA DA COSTA EFETIVO QUÍMICA MESTRE
OLINSON COUTINHO EFETIVO LETRAS/ INGLÊS MESTRE
ROBERTO CARLOS OLIVEIRA
DOS SANTOS

EFETIVO HISTÓRIA / 
EMPREENDEDORISMO

MESTRE 

ROBERTO SOUZA PEREIRA EFETIVO MATÉMATICA MESTRE 
ROBSON OLIVEIRA LINS EFETIVO GEOGRAFIA MESTRE
RODRIGO SACRAMENTO DE 
BRITTO ALMEIDA

EFETIVO
INFORMÁTICA

ESPECIALISTA 

ROSANE CARDOSO DOS 
SANTOS DIAS

EFETIVO
CIÊNCIAS AGRÁRIAS

MESTRE

SILVANA DA SILVA CARDOSO EFETIVO CIÊNCIAS AGRÁRIAS DOUTORA
SUDELMAR FERNANDES EFETIVO FILOSOFIA ESPECIALISTA
VILMA SANTANA DA 
ANUNCIAÇÃO

SUBSTITUTA 
QUIMICA

MESTRE 

YANG BORGES CHUNG EFETIVO CIÊNCIAS SOCIAIS MESTRE 

PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO CARGO/ FUNÇÃO

ADELSON ROCHA DE JESUS TÉCNICO ADM ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
ARIVAN COUTO MERCÊS TÉCNICO ADM AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

CINTIA DE OLIVEIRA SANTANA TÉCNICO ADM ASSISTENTE DE ALUNOS
CLAUDIA CARNEIRO ARAÚJO ORRICO TÉCNICO ADM ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
FABIO LEMOS MOTA TÉCNICO ADM ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA TÉCNICO ADM TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
JABES ALMEIDA DOS REIS TÉCNICO ADM AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

49

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

JOSIMAR SANTOS DE ÁVILA 
TÉCNICO ADM ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

LUCIANA LEMOS GARCIA 
TÉCNICO ADM ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

LUCIENE DA SILVA SANTOS PEDAGOGA 
LUCIVALDO VIEIRA OLIVEIRA 

TÉCNICO ADM ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

MARCOS VINÍCIUS BATISTA DOS REIS TÉCNICO ADM TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

SANDOVAL SAMPAIO DA SILVA 
TÉCNICO ADM AUXILIAR DE BIBLIOTECA

VINICIUS GOMES DE ARAÚJO LIMA TÉCNICO ADM TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

SARA MAMONA TÉCNICO ADM TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

5.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O planejamento estratégico 2015-2019 assume um papel fundamental

no  IF  Baiano,  não  somente  como  ferramenta  de  gestão  para  a  melhoria

contínua dos serviços  públicos  prestados,  mas também como estratégia  de

fortalecimento da identidade institucional junto à comunidade interna e externa.

O  seu  caráter  participativo  corrobora  com  os  anseios  da  comunidade

acadêmica,  reforçando  a  gestão  participativa  e  remetendo  a  todos  os

envolvidos a responsabilidade pela construção do IF Baiano que queremos ter.

Seu  processo de construção  teve início junto com a construção do Plano de

Desenvolvimento Institucional 2015-2019 entre os meses de julho de 2013 e

dezembro de 2014.

O planejamento estratégico estabelece as diretrizes organizacionais: a

MISSÃO, que define a razão de ser da organização; a VISÃO DE FUTURO,

que define o que a instituição aspira tornar-se; os VALORES que orientarão o

comportamento institucional; e os OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, que são os
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elementos que traduzem os anseios da comunidade acadêmica, os resultados

que devem ser apresentados à sociedade e os desafios postos ao IF Baiano

enquanto  instituição  de  educação  que  tem  suas  finalidades  previstas  em

legislação própria. Em outras palavras, eles orientarão o que deverá ser feito

para que a instituição cumpra sua missão e alcance a sua visão de futuro.

Portanto,  o  que  se  busca  com  o  planejamento  é  a  garantia  de  um

espaço  de  discussão  e  aperfeiçoamento  contínuo  da  gestão,  no  qual  os

diferentes atores têm a oportunidade de expressar sua opinião e contribuir para

a construção de uma instituição a serviço da comunidade local e regional.

O  Planejamento  Estratégico  2015-2019  pretende  ser  a  ferramenta

qualificada  para  a  tomada  de  decisão  dos  gestores  do  IF  Baiano.  Nesse

sentido, o acompanhamento e a avaliação do desenvolvimento institucional são

fundamentais para o aprimoramento institucional contínuo, especialmente no

monitoramento da estratégia de atuação para, se preciso, realizar correções de

rumo onde sejam necessárias. 

O monitoramento e avaliação do Planejamento Estratégico do IF Baiano

será coordenado pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, auxiliada

pelo Colégio de Dirigentes. Será de responsabilidade conjunta – PRODIN e

CODIR – o acompanhamento da implementação da estratégia institucional. O

Plano  de  Ação  Anual  será  acompanhado  também  pelo  Conselho  de

Administração do Campus – CONAD. 

A  ferramenta  Geplanes  (Gestão  de  Planejamento  Estratégico)  será

utilizada  para  lançamento  das  ações  e  avaliação  dos  resultados  apurados,

periodicamente, através do desempenho dos indicadores e metas pactuadas. A

comunicação do desempenho institucional será realizada por meio de relatórios

de divulgação da evolução dos indicadores e metas.
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Conforme  está  previsto  no  Plano  de  desenvolvimento  Institucional,

revisões  deverão  ser  realizadas  anualmente,  no  que  diz  respeito  aos

indicadores,  metas  pactuadas  e  iniciativas  estratégicas,  considerando

cronograma expedido pela PRODIN e tendo como instância de apreciação o

Colégio de Dirigentes.

5.4.1 Os Planos de ações

Os  planos  de  ação  representam  ações  alinhadas  às  iniciativas

estratégicas,  formalmente  descritas  em  formulário,  com  os  procedimentos

detalhados  a  serem  implementados  pelas  unidades.  As  ações  têm  como

característica a execução mais simplificada da estratégia.

O  Campus Governador  Mangabeira,  junto  com  a  comunidade

acadêmica, desenvolveu seu plano de ação 2015, que norteará as ações de

construção  e  implementação  de  consolidação  do  Planejamento  Estratégico

2015-2019. 

A socialização do acompanhamento e avaliação das ações propostas

por cada setor do campus acontecerão  nas Reuniões de Análise Estratégica

(ERA) que tem o objetivo de avaliar e analisar o desempenho do Campus até o

momento na realização das ações do Planejamento Estratégico, possibilitando

realizar correções de rumo quando diagnosticado tal necessidade.  

5.5 O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 
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Para  Libâneo  (2004,  p.  222),  o  planejamento  é  um  “processo  de

racionalização,  organização  e  coordenação  da  ação  docente,  articulando  a

atividade escolar e a problemática do contexto social”. Para Gimeno Sacristán

e  Pérez  Gómez  (1988),  planejar  significa  definir  um  tempo  para  pensar  a

prática,  antes  de  realizá-la,  organizando-a  em  um  esquema  que  inclua  os

elementos mais importantes para intervir nela. Para Vasconcellos (2002, p.35),

“planejar é antecipar mentalmente uma ação a ser realizada e agir de acordo

com o previsto; é buscar fazer algo incrível, essencialmente humano: o real ser

comandado pelo ideal”. 

Podemos considerar, portanto, que o planejamento, como procedimento

racional,  visa a respaldar os educadores quanto às tomadas de decisões e

ajuda a concretizar o que se almeja, tendo em vista o alcance de objetivos

previamente  pensados.  Em  se  tratando  de  planejamento  como  forma  de

organização da atividade acadêmica, entende-se que processo de ensino e

aprendizagem, em qualquer nível ou modalidade da instrução escolar, somente

tem sentido quando traduz as aspirações dos estudantes.

Entende-se, ainda, que esse processo deve ser realizado por meio de

situações concretas, referenciando-se o respeito pelas experiências de vida e

pelos variados contextos do entorno dos sujeitos e, consequentemente, por um

viés coletivo, envolvendo todos os sujeitos que pensam, produzem e vivem o

espaço educacional em questão, no sentido de que objetivos sociais, políticos,

educacionais e profissionais possam, de fato, ser atingidos, na perspectiva da

formação integral.

Em sua razão maior, planejar coletivamente consolida a necessidade de

construção, avaliação e reconstrução do PPP, do Plano de Desenvolvimento

Institucional  (PDI)  e  das  ações  do  Planejamento  Estratégico  Anual  da
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Instituição. A autonomia imbricada nesses processos assegura momentos de

participação coletiva e de tomada de decisões conjuntas.  

5.6.O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICO

O Campus Governador  Mangabeira  está  aberto  para  atendimento  ao

público de segunda a sexta,  nos turnos matutino de 7h30min às 11h30min,

vespertino de 13h30min às 17h30min e noturno das 18:30 às 22:30.

Os cursos funcionam em período integral, matutino ou noturno de acordo

com o estabelecido na oferta de turmas no perídio do processo seletivo. 

Turno integral 

Curso ofertado inteira ou parcialmente em mais de um turno (manhã e

tarde; manhã e noite; tarde e noite) exigindo a disponibilidade do estudante por

mais  de  6  horas  diárias,  durante  a  maior  parte  da  semana.  Atualmente

funcionam no regime integral os Cursos Técnicos da modalidade Integrada ao

Ensino Médio.

Turno matutino

Curso em que a maior parte da carga horária é oferecida até às 12h,

todos os dias da semana. Funcionam no período Matutino algumas turmas dos

Cursos Técnicos na Modalidade Subsequente.

Turno noturno 

Curso em que a maior  parte  da carga horária  é oferecida após 18h,

todos os dias da semana. Funcionam no período Matutino algumas turmas dos

Cursos Técnicos na Modalidade Subsequente. 
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Turno vespertino 

Curso em que a maior parte da carga horária é oferecida entre às 12h e

às 18h, todos os dias da semana. Atualmente não temos turmas funcionando

apenas no período vespertino.  Nesse período são disponibilizados aulas de

Componentes Curriculares para alunos que solicitam dependência.  

5.7.AÇÕES  DE  COMUNICAÇÃO  COM  A  COMUNIDADE  INTERNA  E

EXTERNA

 As ações  de  comunicação com a comunidade  interna  e  externa  do

Campus  Governador  Mangabeira  (ASCOM) deve  orientar  a  execução  da

política de comunicação de forma a gerar e otimizar a notoriedade, a imagem e

a  reputação  da  instituição,  de  forma  a  viabilizar  as  metas  e  os  objetivos

institucionais,  através  de  direcionamentos  quanto  ao  discurso  oral,  escrito,

visual  e  audiovisual  da  organização  junto  dos  seus  públicos  estratégicos

(interno e externo).  Além de direcionar a comunicação de forma estratégica

com vistas a: 

•  valorização  da  comunicação  como  ferramenta  estratégica  de

comunicação; 

• controle e a avaliação dos efeitos das ações planejadas;

• Usar a comunicação interna como forma de dar transparência à gestão

e compartilhar princípios,  valores e objetivos do projeto político pedagógico;

• Criar um grupo colaborativo de trabalho e assegurar que as informações

cheguem às pessoas no tempo desejado e de forma clara; 
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• Comunicar com regularidade o trabalho pedagógico para os diferentes

públicos;  

Em termos estratégicos, ações de comunicação com a comunidade interna

e externa do Campus Governador  Mangabeira  propõe o direcionamento de

ações  estratégicas  para  o  cumprimento  de  três  grandes  metas:  ser  uma

Instituição  de  referência,  ser  um  Campus atrativo  e  conseguir  alunos  em

quantidade e em qualidade. Entretanto, para que tais metas sejam atingidas, é

necessário  existir  a  cooperação  de  todos  os  membros  da  comunidade

educativa,  no sentido de orientar os comportamentos e de gerar um capital

intangível sob a forma de imagem corporativa. 

A comunicação interna é o veículo ideal de propagação de uma nova

cultura corporativa e um instrumento de direção e administração da Instituição.

Essa  comunicação  prevê,  no  âmbito  administrativo,  organização,  clareza  e

transparência  da  comunicação  interna  além  de  valorização  do  diálogo  e

fortalecimento  da  articulação  e  parceria  entre  direção,  equipe  docente  e

funcionários, durante todo o ano, utilizado-se de sites, redes sociais, murais,

painéis, banners, cartazes, faixas, máquina fotográfica, papel ofício, canetas,

caderno, computador, conta de e-mail, alfinetes e tachinhas. 

No que se refere a comunicação externa,  o objetivo  é a geração de

efeitos comunicativos de natureza cognitiva, afetiva e comportamental. O foco

é desenvolver a notoriedade e as atitudes positivas em relação aos serviços

oferecidos à comunidade. 

Assim sendo, é imprescindível a integração entre a comunicação interna

e externa, cuja simbiose permite passar da realidade dos canais de informação,

tendo como premissa básica: Toda e qualquer mecanismo de avaliação servirá
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para a melhoria contínua do processo de comunicação, tendo como premissa

responder as demandas dos públicos interno e externo. 

Princípios e valores 

A prática da Comunicação Institucional deverá pautar-se pelos seguintes

princípios e valores: 

• ser ética, responsável e transparente no planejamento e execução das

ações de comunicação organizacional; 

• ser ágil, clara e precisa na divulgação de informações para os públicos

interno e externo, sem prejuízo da confidencialidade, quando necessário; 

• ser confiável, diligente e prestativa no atendimento dos diversos grupos

de  relacionamento  (funcionários,  contratados,  profissionais  dos  meios  de

comunicação e demais atores envolvidos); 

• ser focada, eficiente e organizada para atingir os objetivos e resultados

esperados; defender os interesses da instituição, resolver problemas, fazer uso

planejado  e  responsável  dos  recursos  e  otimizar  os  custos  das  ações  de

comunicação; 

•  ser  competitiva,  técnica  e  pró-ativa  na  exploração  de  mídias

espontâneas,  no  relacionamento  com os  meios  de  comunicação  e  com as

fontes internas da entidade; 

•  ser dinâmica, moderna e inovadora, o que significa estar sintonizada

com as novas tecnologias de informação e contribuir com as estratégias de

gestão e de mudanças na cultura organizacional; 
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•  ser envolvente, motivadora e solidária, o que significa ter capacidade

de  sensibilizar  e  mobilizar  o  público  interno  e  a  comunidade  em ações  de

responsabilidade social e ambiental patrocinadas pela entidade; 

•  ser democrática, interativa e participativa, o que significa estimular a

incorporação de todos os atores internos na implantação do Plano, garantindo-

lhes representação e participação decisória no seu desenvolvimento, avaliação

e atualização. 

Canais de comunicação 

O  IF  Baiano,  campus  Governador  Mangabeira,   deve  utilizar  uma

multiplicidade  de  meios  e  recursos,  adequados  aos  diferentes  públicos,

internos e externos. 

Canais de comunicação interna 

• Email 

• Campanhas em redes sociais 

• Murais 

• Informativo para docentes 

• Informativo para discentes 

Avaliação 

A avaliação contínua tem como objetivo acompanhar o andamento de

cada ação sempre que algum dos veículos de comunicação for utilizado para

saber  se  o  público  está  recebendo  as  mensagens,  lendo  os  murais,
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entendendo o que está sendo comunicado e como está reagindo; Verificar se

os líderes e todo o grupo estão, de fato, envolvidos no processo; Discutir os

avanços e rever os procedimentos utilizados no desenvolvimento das ações.

5.8.INFRAESTRUTURA FÍSICA E MATERIAL

Atualmente a estrutura física do Campus é composta por:

Serventia Número 

Sala de direção 01

Salas de Coordenação 05

Salas administrativas 06

Salas de Aula 06

Sala de Professores 01

Sala de Recursos Materiais / Almoxarifado 02

Sala de Tecnologia da Informação 02

Setor de Atendimento / Secretaria 01

Sanitários 05

Pátio Coberto / Área de Lazer / Convivência 01

Praça de serviços/ Praça de Alimentação 01

Auditórios / Sala de áudio / Salas de Apoio Espaço -
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Laboratórios 06

Biblioteca 01

Estacionamento 01

Garagem para veículos Institucionais 01

Salas de aula

O Campus apresenta seis salas de aula, com capacidade para 35/40

alunos cada,  equipadas com aparelhos de ar  condicionado,  notebook,  data

show, lousa digital, armários, quadro branco e cadeiras e mesas adequadas

em função do quantitativo de estudantes. 

Todas  as  salas  possuem  sistema  de  aclimatação,  boa  acústica,

acessível, além de possuírem carteiras que garantem ergonomia aos discentes

e docentes.

Outras salas, para ampliação do campus estão em processo de reforma.

Laboratórios 

Para  a  formação  integral  dos  discentes,  encontram-se,  no  campus

Governador Mangabeira, laboratórios específicos para cada Curso compostos

com equipamentos e recursos para o desenvolvimento das atividades. 

Segue abaixo breve descrição dos laboratórios que dão suporte para um

processo  de  ensino  e  aprendizagem  nos  Cursos  Técnicos  .  Outros

Laboratórios,  necessário  ao  atendimento  dos  discentes,  estão  no  plano  de

ampliação do Campus.
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Laboratórios  de  Informática  -  Equipado  com  computadores  com

acesso a internet, está instalado em sala ampla estruturada com aparelhos de

ar  condicionado cada,  notebook,  data  show,  lousa digital,  armários,  quadro

branco  e  cadeiras  e  mesas  adequadas  em  função  do  quantitativo  de

estudantes. 

Laboratório  de  Manutenção  de  Computadores  -  Equipado  com

computadores e ferramentas para montagem e manutenção de computadores,

ocupa uma sala ampla estruturada com aparelhos de ar condicionado cada,

notebook,  data  show,  lousa  digital,  armários,  quadro  branco  e  cadeiras  e

mesas adequadas em função do quantitativo de estudantes. 

Laboratório de Eletricidade e Eletrônica - O Laboratório está alocado

em uma sala com dois aparelhos de ar condicionado, notebook, data show,

lousa digital, armários, bancadas, quadro branco e cadeiras e mesas. 

Laboratório de Química e Microbiologia - O Laboratório está equipado

com dois aparelhos de ar  condicionado, notebook, data show,  lousa digital,

armários, pias, bancadas, quadro branco e cadeiras e mesas adequadas em

função do quantitativo de estudantes. 

Laboratórios  de  Tecnologia  de  Alimentos  -  Os Laboratórios  estão

equipados com armários, pias, bancadas, quadro branco e cadeiras e mesas

adequadas em função do quantitativo de estudantes.

Recursos didáticos

 recursos didáticos se apresentam como um conjunto de ferramentas

utilizadas pelos docentes para facilitar o processo de ensino e aprendizagem,

funcionando  como  uma  ponte  entre  o  conteúdo  proposto  para  cada
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componente curricular  e o discente,  assumindo a função de mediadores da

aquisição  do  conhecimento.  Sua  utilização  é  muito  importante  para  que  o

estudante  assimile  o  conteúdo  trabalhado,  desenvolvendo  sua  criatividade,

proporcionando uma melhor aplicação do conteúdo. 

A capacidade que os recursos didáticos têm de despertar e estimular os

mecanismos  sensoriais,  principalmente  os  audiovisuais,  faz  com  o  aluno

desenvolva  sua  criatividade  tornando-se  ativamente  participante  de

construções cognitivas. 

Realizar  atividades  pedagógicas  dinâmicas  e  mais  atraentes  é  papel

importante do docente na era tecnológica, com vistas a conseguir conquistar o

interesse  do  discente.  Diante  da  infinidade  de  recursos  que  podem  ser

utilizados  nesse  processo,  trabalhamos   com  uma  variedade  de  recursos

didáticos  para  prática  docente,  podendo  ser  utilizados  em  conjunto  ou

separadamente, a depender do contexto a ser inserido: 

  Recursos  Naturais  (elementos  de  existência  real  na  natureza,  tais

como água, animais, vegetação); 

 Recursos Pedagógicos (livros, quadro branco, pincel atômico, slides,

maquetes); 

  Recursos Tecnológicos (internet e seus dispositivos, computadores,

equipamentos de data show e lousa digital Interativa, laboratório de línguas); 

 Recursos Culturais (biblioteca, exposições, eventos). 

Biblioteca
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Atualmente,  quando  informações  rápidas  e  eficientes  são  um marco  em

qualidade  de  serviços,  a  Biblioteca  tem  como  responsabilidade  apoiar  e

disseminar  todas  as  formas  de  conhecimento  pertencentes  a  um  contexto

global de informação. Para que estes se concretizem, a Biblioteca do Campus

possui um acervo plenamente inserido nos padrões de qualidade exigidos. O

material bibliográfico existente, atualmente, foi adquirido conforme solicitação

dos coordenadores dos cursos, em que atende a demanda pedagógica dos

alunos quanto ao cumprimento de serem obras utilizadas como referências nos

componentes curriculares destes cursos. Vale ressaltar que no próprio plano de

ação  anual  da  Biblioteca  consta  a  necessidade  de  atualização  do  acervo

bibliográfico. 

No momento, a Biblioteca do Campus Governador Mangabeira, opera com

um sistema informatizado, possibilitando fácil acesso via terminal ao acervo da

biblioteca. Todo acervo está dividido por áreas de conhecimento facilitando,

assim, a procura por títulos específicos, com exemplares de livros e periódicos,

contemplando todas as áreas de abrangência do curso.  Oferece serviço de

empréstimos, renovações e reservas de materiais, consultas informatizadas a

base  de  dados  e  ao  acervo,  orientação  na  normalização  de  trabalhos

acadêmicos,  orientação  bibliográfica  e  visitas  orientadas.  Possui  mobiliário

adequado para  o atendimento  dos estudantes,  além de computadores com

acesso à internet.

Entende-se,  portanto,  a  necessidade  de  um  plano  de  atualização  da

Biblioteca em que atenda as diretrizes pedagógicas em que pensamos adotar

uma  política  de  aquisição  do  acervo  permanente,  visando  manter  uma

Biblioteca  dinâmica  e  sempre  atualizada,  respondendo  às  necessidades

acadêmico/pedagógicas  de  todos  os  cursos  que  se  encontram em vias  de
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serem implantados.  Entendemos,  neste  sente  sentido,  ser  imprescindível  a

aquisição de livros e periódicos, parte de indicações bibliográficas realizadas

pelo  corpo  docente,  geradas  para  o  atendimento  das  ementas  de  cada

componente  curricular  e  sempre  em  consonância  com  as  Diretrizes

Curriculares do MEC, assim como a assuntos de interesse e complementação

à formação dos estudantes, além de materiais de apoio advindos das novas

tecnologias de multimídia, como base de dados em CDROM, entre outros. As

formas de execução da política de aquisição observarão, em primeira instância,

se há uma relação direta entre o número de obras disponíveis e a quantidade

de vagas ofertadas, de tal forma que possa suprir toda e qualquer expectativa

de estudantes e docentes nas atividades de estudo e pesquisa, realização de

trabalhos científicos e consultas bibliográficas. Desta forma, a atualização de

acervo  será  regularmente  realizada  com  base  em:  bibliografia  básica  e

específica,  dentro  do  possível,  bibliografia  complementar  referente  a  cada

componente do curso; indicação do corpo docente e discente; adequação dos

assuntos  às  áreas  exploradas  pelos  cursos  a  serem  oferecidos  pelo

campus/instituição;  produção  técnica,  didática  e  científica  disponível  no

mercado  editorial  e  necessidades  derivadas  dos  programas  de  apoio  à

pesquisa oferecidos a professores e estudantes.

5.8.1 Manutenção, Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Física

As preocupações com uma Infraestrutura adequada serão prioridades

para  os  objetivos  organizacionais  do  Institutos  Federais.  A  adequação  de

instalações  levará  a  Instituição  a  formular  uma  política  permanente  de

manutenção e ampliação dos seus recursos físicos por meio da revisão das
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instalações  existentes,  reorganização  do  ambiente  físico  e  investimento  em

novos mobiliários e equipamentos. 

A Instituição entende que o investimento em readaptação de ambientes,

novas  edificações,  aquisição  de  mobiliário  e  equipamentos  será  condição

indispensável  para o alcance da melhoria  da qualidade dos programas dos

cursos que oferece.

Vale  salientar  que  serviços  de  pequeno  porte,  como  conservação,

reformas e reparos serão controlados por um excelente padrão de qualidade

em prol da segurança e bem-estar dos estudantes, professores e funcionários.

Plano de Manutenção, Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Física

Em  relação  à  manutenção  e  ampliação  da  Infraestrutura,  o  campus

Governador Mangabeira planeja a elevação do número de salas de aulas, de

áreas comuns, de áreas especiais e de instalações pertinentes aos recursos

materiais e tecnológicos gerais e específicos para cada curso existente e a ser

implantado pela Instituição.

Considerando que essa reorganização do espaço físico compromete a

Infraestrutura  geral,  novas  inversões  financeiras  serão  realizadas  visando

atender ao conjunto das áreas destinadas aos recursos físicos e materiais da

Instituição, assim como ao bem-estar  coletivo por meio do atendimento das

necessidades ambientais e de segurança. Vale ressaltar que a implantação dos

novos  programas  de  cursos  de  Graduação  implicará  na  construção  de

laboratórios destinados ao exercício da prática profissional.
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Os detalhes e informações relativas  à manutenção e à ampliação da

Infraestrutura  do  Campus estarão  descritas  no  Plano  de  Ação  anual  do

Campus. 

Plano de Atualização Tecnológica

Os  recursos  tecnológicos  disponibilizados  da  Instituição  terão  por

finalidade  otimizar  o  ambiente  tecnológico,  reestruturando  os  recursos

atualmente disponíveis e indicando novas formas de atuação. Na ocasião o

Coordenador  de  Curso,  os  professores,  os  técnicos  do  Laboratório  de

Informática avaliarão os equipamentos em número e modelo para atender às

exigências do curso.

Em caso de identificação de deficiências, dentro de suas possibilidades

financeiras, o Campus se compromete a atualizar os equipamentos disponíveis

para que possa garantir o número e o modelo das máquinas às exigências do

curso,  às  necessidades  das  disciplinas  e  às  solicitações  de  professores  e

estudantes, além da aquisição de novas versões de Sistemas Operacionais,

visando à melhoria  do ensino das disciplinas do currículo  e estimulando as

produções científicas discentes e docentes. 

5.9.  PLANOS  DE  ATUALIZAÇÃO  DO  ACERVO  BIBLIOGRÁFICO  E
LABORATÓRIOS

Plano de atualização da Biblioteca 

O  Campus Governador  Mangabeira,  atendendo  às  diretrizes

pedagógicas adotará uma política de aquisição de acervo permanente, visando
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manter  uma  Biblioteca  dinâmica  e  sempre  atualizada,  respondendo  às

necessidades acadêmico/pedagógicas de todos os cursos que venham a ser

implantados.

A  Instituição  entende  ser  imprescindível  a  aquisição  de  livros  e

periódicos, parte de indicações bibliográficas realizadas pelo corpo docente,

geradas para  o  atendimento  das ementas  de cada disciplina  e  sempre em

consonância com as Diretrizes Curriculares do MEC, assim como a assuntos

de interesse e complementação à formação do estudante, além de materiais de

apoio advindos das novas tecnologias de multimídia, como base de dados em

CDROM,  entre outros.

Com elevado comprometimento, a Biblioteca será equipada para atender

às  necessidades  e  exigências  do  ISES,  considerando  as  sugestões  e

recomendações dos usuários.  Aos professores da Instituição será solicitada

uma lista  anual  de  sugestões bibliográficas.  Os estudantes  também podem

sugerir títulos e serviços por meio de um canal aberto de sugestões no local de

disposição do acervo.

A política de aquisição de livros e periódicos atenderá a um cronograma

elaborado pela Instituição por  meio do levantamento das necessidades dos

usuários e elaboração de dotação orçamentária em consonância à projeção de

compras estipulada pela Direção da Instituição. 

As formas de execução da política de aquisição observarão, em primeira

instância, se há uma relação direta entre o número de obras disponíveis e a

quantidade de vagas ofertadas, de tal forma que possa suprir toda e qualquer

expectativa de estudantes e professores nas atividades de estudo e pesquisa,

realização  de  trabalhos  científicos  e  consultas  bibliográficas.  Também  vale

ressaltar  que  a  renovação  contemplará  a  utilização  de  outros  recursos  de
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acervo,  como CDROMs, videoteca e publicações acadêmicas (dissertações,

teses e monografias).

Dessa  forma,  a  atualização  de  acervo  estará  sendo  regularmente

realizada com base em:

1.  Bibliografia  básica  e  específica,  dentro  do  possível,  bibliografia

complementar referente a cada disciplina do curso;

2. Indicação do corpo docente e discente;

3. Adequação dos assuntos às áreas exploradas pelos cursos oferecidos

pela Instituição;

4. Produção técnica, didática e científica disponível no mercado editorial;

5.  Necessidades  derivadas  dos  programas  de  apoio  à  pesquisa

oferecidos a professores e estudantes.

Plano de Manutenção, Melhoria e Expansão dos Laboratórios

Com a ampliação do número de ingressos, a Instituição prevê, além da

contratação de pessoal  técnico especializado,  a  aquisição de equipamentos

atualizados, a cada ano, que atendam às necessidades dos corpos discente e

docente  do curso  proposto,  estando em constante  atualização conforme as

exigências do curso, dos estudantes e do mercado de trabalho. 

A manutenção dos equipamentos do Laboratório  e  material  de  apoio

será realizada por técnicos responsáveis da própria Instituição.  

A  manutenção  externa  será  realizada,  regularmente,  mediante

solicitação escrita feita pelos monitores do laboratório e sempre que se fizer

necessário, pela equipe interna.
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Os detalhes e informações relativas  à manutenção e à ampliação da

Infraestrutura  do  Campus estarão descritos  nos Projetos   Pedagógicos dos

Cursos e no Plano de Ação e anual do Campus. 
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6. PRINCIPÍOS ORIENTADORES DO CURRÍCULO

A  Concepção  de  Educação  do  IF  Baiano  interliga-se  ao  princípio

transdisciplinar, que permite correlacionar o processo de ensino-aprendizagem

com a diversidade humana, cultural,  política, econômica e social,  compondo

eixos  essenciais  na  formação  de  seus  currículos  e  de  seus  componentes

curriculares,  em  que  a  interdisciplinaridade,  a  inovação  tecnológica  podem

contribuir para uma aprendizagem correlacionada com outros saberes que não

só os saberes disciplinares.

Assim,  a  organização  curricular  do  Instituto  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia  Baiano   –  Campus  Governador  Mangabeira  orienta-se  pelos

valores apresentados na Lei 9394/96  –  LDB, a saber, os fundamentais ao

interesse  social,  aos  direitos  e  deveres  dos  cidadãos,  ao  respeito  ao  bem

comum e à ordem democrática e os que fortaleçam os vínculos de família, os

laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca.

A organização curricular de cada curso é a ferramenta que direciona e

viabiliza as ações propostas na direção de construir a escola que queremos

para  a  sociedade  que  queremos.  Sendo  assim,  a  estrutura  curricular  dos

cursos  do  IF  Baiano  –  Campus  Governador  Mangabeira  contemplará  as

práticas  necessárias  para  que  cada  curso,  com  suas  respectivas

particularidades, venha formar o indivíduo pelos princípios da integralidade.

 Devem,  portanto,  contemplar  as  oportunidades  de  se  trabalhar  as

disciplinas de natureza geral e as disciplinas de natureza profissionalizantes de

forma conjunta. Devem também orientar as atividades acadêmicas no sentido

do  aprendizado  e  da  reflexão  de  questões  locais  e  globais,  individuais  e

sociais,  racionais  e  éticas.  Deve,  ainda,  potencializar  as  oportunidades  de
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integração,  identificação  e  reflexão  com  relação  a  comunidade  local  e  a

sociedade  como  um  todo,  por  meio  da  oportunização  e  do  incentivo  à

participação do  discente  nas  atividades complementares,  nas  atividades de

pesquisa e de extensão, nas atividades de estágio, nas práticas de campo e de

laboratórios. 

Diretrizes  para  a  organização  curricular  do  Campus  Governador

Mangabeira

Tendo em vista os princípios pelos quais o  Campus  quer pautar seu

trabalho, sua organização curricular deve: 

  promover  a  prática  educacional  de  maneira  que  as  disciplinas  de

formação  básica,  tecnológica  e  complementar  sejam  trabalhadas  de  forma

integrada no sentido da construção do conhecimento; 

 ser dinâmica, acompanhando as transformações sociais e do mundo

do trabalho de forma a manter a capacidade de formar o profissional integral

atualizado e consciente; 

  ser  coerente  com  a  realidade  local  e  regional,  oportunizando  o

atendimento de suas demandas sem, no entanto, comprometer a capacidade

do egresso de atuar em outros espaços geográficos; 

 potencializar as oportunidades para atividades de pesquisa, extensão

e estágios,  entendendo tais  práticas  como necessárias ao complemento  do

ensino, por meio da vivência, da reflexão e da troca de experiência; 

  potencializar  a  utilização  de  laboratórios  e  de  outros  espaços

especificamente  equipados  no  intuito  de  aproximar  o  discente  de  seus
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instrumentos  de  trabalho,  dando  a  ele  a  oportunidade  de  conhecer  os

mecanismos de funcionamento e atuação desses objetos; 

 potencializar o uso da biblioteca, bem como promover sua valorização

enquanto ambiente de cultivo da informação, da cultura, da descoberta e da

memória; 

  oportunizar  a  integração  horizontal  e  vertical  da  comunidade

acadêmica  de  forma  a  promover  o  convívio  social  e  o  aprendizado  daí

resultante; 

 oportunizar a integração entre os campi e entre as demais instituições

de  educação  e  cultura  de  forma  a  promover  o  intercâmbio  cultural  e

tecnológico.

6.1. A TRANSDISCIPLINARIDADE

A  transdisciplinaridade é  um enfoque  pluralista  do  conhecimento  que

tem  como  objetivo,  através  da  articulação  entre  as  inúmeras  faces  de

compreensão do mundo, alcançar a unificação do saber. Assim, unem-se as

mais variadas disciplinas para que se torne possível um exercício mais amplo

da cognição humana.

Este olhar múltiplo permite que se abranja a complexidade crescente do

mundo pós-moderno, o que justifica a definição da transdisciplinaridade como

um fluir  de ideias e, mais particularmente, um movimento de reflexão sobre

estes conceitos. Esta abordagem científica vem modificando a forma como o

Homem se volta para si  mesmo e procura entender seu papel no mundo e

também a própria compreensão da interação do universo com o ser humano.
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Hoje,  com  os  recentes  e  velozes  avanços  da  Ciência  em  todos  os

campos, especialmente na física e na matemática, não é mais viável a crença

em verdades absolutas e no domínio de uma disciplina sobre as outras. Urge a

cooperação  entre  as  partes  para  que  se  construa  o  todo,  ou  seja,  o

conhecimento.  Com  as  revelações  filosóficas  de  Kant  e  as  teorias

revolucionárias de Einstein, o Homem não mais se satisfaz com ideias restritas,

o que o leva a buscar sempre mais, ampliando a esfera do saber.

Dessa forma, podemos afirmar que a transdisciplinaridade é uma nova

abordagem científica e cultural, uma nova forma de ver e entender a natureza,

a vida e a humanidade. Ela busca a unidade do conhecimento para encontrar

um sentido para a existência do Universo, da vida e da espécie humana. A

transdisciplinaridade, hoje, sugere a superação da mentalidade fragmentária,

incentivando conexões e criando uma visão contextualizada do conhecimento,

da vida e do mundo.

A transdisciplinaridade não atua somente com a questão da episteme,

mas dialoga com a práxis pedagógica no espaço educativo, de maneira que a

formação acadêmica não é mais um reflexo de uma cultura homogeneizadora,

mas  de  culturas  de  múltiplos  saberes,  promovendo  a  educação  para  as

relações etnorraciais,  de gênero,  de inclusão,  do convívio  com as questões

ambientais e do fortalecimento da tríade ensino, pesquisa e extensão.

73

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

Esses novos saberes não atuariam na divisória  de um conhecimento

superior ou inferior, mas sim na diversidade de perspectivas de modos de ser,

pensar e agir, na formação de valores ético-humanísticos, na construção de um

conhecimento  contextualizado  e  significativo,  que,  no  mínimo,  requer

compromisso  e  responsabilidade  social,  aproximando  teoria  e  prática,  e

promovendo  a  transformação  social  e  o  fortalecimento  da  cidadania  e  dos

princípios democráticos.

6.2. A INTERDISCIPLINARIDADE

A  interdisciplinaridade  refere-se  a  um  princípio  basilar  que  visa

estabelecer elos de complementaridade, de convergência, de interconexões,

de aproximações e de intersecção entre saberes de diferentes áreas. Do ponto

de vista  da  materialização na prática,  implica  uma organização curricular  e

didático-pedagógica  pautada  na  integração  e  na  contextualização  de

conhecimentos.  A  interdisciplinaridade  utiliza-se  de  estratégias  de  ensino  e

aprendizagem que possibilitam, ao mesmo tempo, um diálogo com as bases

científicas,  com a vida  em sociedade,  com a atividade produtiva  e com as

experiências subjetivas, favorecendo, aos alunos, uma formação integral. 

Nesse entendimento, convém ressaltar que 

a  interdisciplinaridade  não  dilui  as  disciplinas,  ao  contrário,
mantém  sua  individualidade.  Porém  integra  as  disciplinas  a
partir  da  compreensão  das  múltiplas  causas  ou  fatores  que
intervêm  sobre  a  realidade  e  trabalha  todas  as  linguagens
necessárias  para  a  constituição  de  conhecimentos,
comunicação  e  negociação  de  significados  e  registro
sistemático dos resultados. (BRASIL, 1999, p. 89). 
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Faz-se menção, ainda, à concepção de Fazenda (2002, p. 39) acerca da

interdisciplinaridade: 

Na interdisciplinaridade, ter-se-ia uma relação de reciprocidade,
de  mutualidade,  ou  melhor  dizendo,  um  regime  de  co-
propriedade que iria possibilitar o diálogo entre os interessados.
Neste  sentido,  pode-se  dizer  que  a  interdisciplinaridade
depende  basicamente  de  uma  atitude.  Nela  a  colaboração
entre as diversas disciplinas conduz a uma “interação”, a uma
intersubjetividade  como única  possibilidade  de  efetivação  de
um trabalho interdisciplinar. (FAZENDA, 2002, p. 39)

Esse ideário surge em resposta à forma tradicional  de ensinar,  cujas

bases correspondem a um ensino descontextualizado, compartimentalizado e

centrado no acúmulo de informações. Contrapondo-se a essa lógica, a visão

interdisciplinar pressupõe atitudes e posturas docentes capazes de minimizar a

fragmentação do conhecimento, uma vez que propõe uma abordagem temática

integradora sob o olhar de diferentes disciplinas. 

6.3.A INDISSOCIABILIDADE ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO

Dentre  as  várias  características  e  finalidades  dos  Institutos

Federais estão  a  realização  e  estímulo  à  pesquisa  aplicada, bem  como o

desenvolvimento  de  programas  de  extensão  e  divulgação  científica  e

tecnológica.
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A indissociabilidade é um princípio orientador da qualidade da produção

acadêmica,  porque  afirma  como  necessária  a  tridimensionalidade  do  fazer

autônomo, competente e ético.

Essa  tríade  tem  sido  palco  de  análises  e  debates  que  têm  dado

destaque seja ao ensino, seja à pesquisa, seja ainda à extensão. Assim, se

considerados  apenas  em relações  duais,  a  articulação  entre  o  ensino  e  a

extensão aponta para uma formação que se preocupa com os problemas da

sociedade  contemporânea,  mas  carece  da  pesquisa,  responsável  pela

produção do conhecimento científico. Por sua vez, se associados o ensino e a

pesquisa, ganha-se terreno em frentes como a tecnologia, por exemplo, mas se

incorre no risco de perder a compreensão ético-político-social conferida quando

se  pensa  no  destinatário  final  desse  saber  científico  (a  sociedade).  Enfim,

quando a articulação entre extensão e pesquisa exclui  o ensino, perde-se a

dimensão  formativa  que  dá  sentido  à  Instituição  de  Ensino,  sejam elas  as

Universidades ou os Institutos.

Embora se reconheça a importância dessas articulações duais, o que

aqui  se defende é um princípio  que,  se o tripé ensino-pesquisa-extensão é

posto  em  ação,  impede-se  os  reducionismos  que  se  verificam  na  prática

universitária: ou se enfatiza a produção do novo saber, ou a intervenção nos

processos  sociais,  ou  ainda  a  transmissão  de  conhecimentos  na  formação

profissional.
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O ideal que se busca atingir, alia à competência científica e tecnológica

um vetor pragmático, ao direcionar as investigações para projetos e parcerias

que  viabilizem  o  desenvolvimento.  Esse  é  um  aspecto  que  já  vem  sendo

considerado na aprovação de projetos  por  algumas agências  financiadoras,

como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – o

que aponta para a emergência do novo modelo. 

Paulo Freire  (1980)  trouxe uma reflexão conceitual  importante para a

extensão, quando publicou o ensaio Extensão ou Comunicação?. Ele defendeu

a extensão como uma situação educativa, em que educadores e educandos

assumem  o  papel  de  sujeitos  cognoscentes,  mediatizados  pelo  objeto  que

desejam (ambos) conhecer. Para Freire, ou se dá um processo de extensão

dialógico,  ou  então  se  corre  o  risco  de  trabalhar  com  uma  interpretação

ingênua  da  realidade,  quando  não  fosse  explicitamente  um instrumento  de

dominação, de invasão cultural.

O professor  ao integrar seu ensino à pesquisa e à extensão, mantém-se

atualizado  e  conectado  com  as  transformações  mais  recentes  que  o

conhecimento  científico  provoca  ou  mesmo  sofre  na  sua  relação  com  a

sociedade, além de formar novos pesquisadores, críticos e comprometidos com

a  intervenção  social.  Logo,  não  há  pesquisa  nem  extensão  que  não

desemboquem  no  ensino.  Entendemos  a  indissociabilidade  de  ensino,

pesquisa  e  extensão  como  um  catalisador  do  conhecimento,  que  permite,

conforme Santos (2004,  p.  31),  “a inserção da academia na sociedade e a

inserção desta no mundo acadêmico”.

A  Extensão tem um grande leque de  atuação sendo  suas diretrizes:

contribuir  para  o  desenvolvimento  da  sociedade;  buscar  interação  com  a

comunidade; integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade;
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participar criticamente de projetos que objetivem o desenvolvimento regional

sustentável;  articular  políticas públicas que oportunizem acesso à educação

profissional; contribuir para realização de eventos e projetos sociais, culturais e

artístico-esportivos e viabilizar estágio.

6.3.1.Concepção de Ensino

O  Ensino  no  IF  Baiano  está  diretamente  vinculado  ao  princípio

constitucional  da  educação  como direito  social,  uma vez  que  oferta  ensino

público  com  qualidade.  Vincula-se  também  com  o  princípio  pedagógico  da

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, fundamentos essenciais

para o desenvolvimento educacional, o qual exige gestão colegiada e ações

acadêmicas que possibilitem ao/à educando(a) formação acadêmico-científica

significativa, posicionamento crítico e atuação política com compromisso ético

para uma atuação cidadã.

A  proposta  do  Campus Governador  Mangabeira  é  contribuir  com  a

transformação do indivíduo como cidadão autônomo, crítico e ético, que possa

trabalhar no sentido de edificar um mundo cada vez melhor. 

Trabalhando  com  uma  visão  unificada  (holística)  e  em  regime  de

colaboração, na qual o todo é mais importante que as partes, busca-se um

ensino  que  não  se  limite  à  sala  de  aula,  mas  que  compreenda  todos  os

espaços onde se realizam o processo histórico-social onde são expressos e

vividos  conteúdos  de  caráter  transdisciplinar  em busca  de  um pensamento

organizador.  Este  realiza  uma reflexão acerca das atividades humanas que

partem da interação do indivíduo e o meio em que vive. 
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É preciso entender que o processo ensino-aprendizagem é uma troca de

conhecimentos  e  que  o  educador  precisa  explorar  as  diferenças  dos

educandos buscando alternativas para um trabalho de partilha e em equipe.

Para isso, é fundamental realizar pesquisas e diagnósticos, detectando onde

estão os obstáculos que dificultam a aprendizagem. Este modelo de prática

educacional  consiste  na  construção  de  um  Ensino  que  engloba  toda  a

comunidade escolar, docentes, discentes e profissionais que atuam no âmbito

da Instituição. 

6.3.2.Concepção de Pesquisa e Inovação

A  política  de  Pesquisa  e  Inovação  do  IF  Baiano  são  atividades

coordenadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPES) que é um

órgão  de  assessoramento  da  Reitoria.  A  PROPES  tem  como  atribuições

planejar,  coordenar  e  acompanhar  as  atividades  associadas  ao

desenvolvimento  da  pesquisa  e  inovação,  fixando  diretrizes  para  o

planejamento e execução dessas atividades. 

Vinculada  à  PROPES,  a  Coordenação  de  Pesquisa  do  Campus

Governador  Mangabeira  preconiza,  ainda,  a  articulação da pesquisa  com o

ensino  e  a  extensão  de  forma  verticalizada  entre  os  diversos  níveis  e

modalidades  de  ensino  e  áreas  técnicas/tecnológicas,  promovendo

oportunidades para uma educação continuada.

As  concepções  da  política  de  pesquisa  e  inovação  do  IF  Baiano,

Campus Governador Mangabeira, estão alicerçadas com base no artigo 6° da

Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 onde se discorre nos incisos:
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II  -  desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo

educativo  e  investigativo  de  geração  e  adaptação  de  soluções  técnicas  e

tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;

V - 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;

VIII  -  realizar e  estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural,  o

empreendedorismo,  o  cooperativismo  e  o  desenvolvimento  científico  e

tecnológico;

IX  -  promover  a  produção,  o  desenvolvimento  e  a  transferência  de

tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente;

Já o artigo 7° da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 consta nos

incisos, os seguintes objetivos:

III  -  realizar  pesquisas  aplicadas,  estimulando  o  desenvolvimento  de

soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;

VI - ministrar em nível de educação superior:

d)  cursos  de  pós-graduação  lato  sensu  de  aperfeiçoamento  e

especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do

conhecimento; e

e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que

contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação,

ciência  e  tecnologia,  com  vistas  no  processo  de  geração  e  inovação

tecnológica.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação ainda tem como desafio atrair e

estimular alunos e servidores ao mundo da pesquisa; bem como, desmistificá-
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la  enquanto  processo  excludente,  ou  seja,  apresentar  a  pesquisa  como

ferramenta de inclusão e desenvolvimento social.

Os princípios e diretrizes para pesquisa e inovação do campus estão

descritos em seu regimento interno,  em conformidade com os  princípios e

diretrizes previstos no PPPI da IF Baiano.

Algumas atividades de pesquisa desenvolvidas/em desenvolvimento no

campus são: 

 Projeto  Acessibilidade:  uma  análise  do  Campus  e  da  cidade  de

Governador Mangabeira;

 Projeto LABMOD – Laboratório de modelagem experimental em física:

A física com PVC;

 Projeto Memórias de Terreiros em Territórios da Fé;

 Ação  da  cineticina,  ácido  indolbutirico  e  ácido  giberélico  no

crescimento inicial de porta-enxerto de citros;

 Projeto  Análise  estatística  do  Recôncavo  Baiano:  uma contribuição

geográfica e cartográfica;

 Projeto   Avaliação  das  aptidões  físicas  relacionadas  a  saúde:  um

estudo com servidores do IF Baiano;

 Projeto  Ação do bioestimulante ROOTMAX no crescimento inicial de

plantas de milho doce;

  Projeto  Educação Ambiental: coleta seletiva de lixo no campus do IF

Baiano de GMB;

  III  Simpósio  de  Meio  Ambiente  e  II  Seminário  de  Inovação

Tecnológica (Campus Gov. Mangabeira).
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6.3.3.Concepção de Extensão

No contexto legal a Extensão é entendida como um processo formativo

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – EPCT e

para tanto requer ações integradoras do currículo que construam o princípio

constitucional da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão.

No artigo 6° inciso IV da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 consta:

“desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica” e

no artigo 7°  nos incisos IV e V respectivamente:“desenvolver  atividades de

extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e

tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais,

e  com  ênfase  na  produção,  desenvolvimento  e  difusão  de  conhecimentos

científicos  e  tecnológicos”  e  “estimular  e  apoiar  processos  educativos  que

levem  à  geração  de  trabalho  e  renda  e  à  emancipação  do  cidadão  na

perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional”.

A  Extensão  Profissional,  Científica  e  Tecnológica  é  definida  como

processo  educativo,  cultural,  social,  científico  e  tecnológico  que  promove  a

interação entre as instituições, os segmentos sociais e o mundo do trabalho

com  ênfase  na  produção,  desenvolvimento  e  difusão  de  conhecimentos

científicos  e  tecnológicos  visando  o  desenvolvimento  socioeconômico

sustentável local e regional.

Os princípios e diretrizes para extensão do campus estão descritos em

seu  regimento  interno,  em  conformidade  com  os   princípios  e  diretrizes

previstos no PPPI da IF Baiano.
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Algumas atividades de extensão desenvolvidas/em desenvolvimento no

campus são: 

 Processamento dos derivados da Mandioca;

 Fabricação de vinho e Licores;

 Processamento dos derivados da Mandioca;

 Projeto LAB MOD – Laboratório de Modelagem Experimental em Física

 Ecotrilha: uma estratégia de educação ambiental no município de 

Governador Mangabeira;

 Qualidade da água e cidadania de Aldeia – Governador Mangabeira /Bahia;

 Projeto LAB MOD – Laboratório de Modelagem Experimental em Física;

 Introdução de desenvolvimento de páginas web estátisticas;

 IFbaiano em Campo: Instalador elétrico Residencial De Baixa Tensão;

 Golpe de 1964: memória que não quer calar, perspectivas e utopias;

 Horta orgânica na Escola;

 Capacitação  Profissional  de  mulheres  produtoras  e  trabalhadoras  rurais  do

município de Governador Mangabeira.

6.4. A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

O  conceito  de  aprendizagem  teve  que  se  tornar  mais  dinâmico  e

aprender  passou  a  ser  exigência  instrumental,  relativa  e  deixou  de  ser

capacidade  determinante,  absoluta  e  estanque.  A  sobrevivência  no  mundo
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atual e no mundo que se anuncia dependerá da habilidade de saber aprender e

“desaprender” com certa desenvoltura. O grande dilema que essa necessidade

causa é que nossas atitudes ainda são bastante arraigadas nas crenças de

caráter  comportamental  que  construímos  em nossa  jornada  escolar,  o  que

torna essa mudança de paradigma, o maior desafio dos professores.

Nessa  perspectiva,  o  modelo  de  aprendizagem  que  embasa  as

necessidades  de  nosso  tempo,  e  a  adotada  pelo  Campus  Governador

Mangabeira  não é mais o modelo tradicional que acredita que o aluno deve

receber informação prontas e ter, como única tarefa, repeti-las na íntegra. A

promoção da aprendizagem significativa se fundamenta num modelo dinâmico,

no qual o aluno é levado em conta, com todos os seus saberes e interconexões

mentais.  A  verdadeira  aprendizagem  se  dá  quando  o  aluno  (re)constrói  o

conhecimento e forma conceitos sólidos sobre o mundo, o que vai possibilitá-lo

agir e reagir diante da realidade. Cremos, com convicção e com o respaldo do

mundo que nos cerca, que não há mais espaço para a repetição automática,

para  a  falta  de  contextualização  e  para  a  aprendizagem  que  não  seja

significativa.

6.5.CURRÍCULO INTEGRADO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Neste  PPP,  o   Campus Governador  Mangabeira  assume o  currículo

como  um  conjunto  integrado  e  articulado  de  atividades  intencionadas,

pedagogicamente  concebidas  a  partir  da  visão  crítica  de  ser  humano,  de

mundo, de sociedade, de trabalho, de cultura e de educação, organizadas para

promover  a  construção,  a  reconstrução,  a  socialização  e  a  difusão  do

conhecimento. Essas atividades intencionadas, sob sustentação de um aporte
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histórico-crítico,  visam  à  formação  integral  dos  educandos,  objetivando,

também,  torná-los  cidadãos  aptos  a  contribuir  com  o  desenvolvimento

socioeconômico local, regional, nacional e global, na perspectiva da edificação

de uma sociedade democrática e solidária. 

Remete-se  a  concepção  de  currículo  integrado  à  de  completude,  à

compreensão  das  partes  em  relação  ao  todo  ou  da  unidade  dentro  da

diversidade. Historicamente, a concepção referida tem por base os conceitos

de politecnia e de formação integrada. Essa última é prevista na consolidação

da LDB, por meio da Lei 11.741/08. Trata-se da compreensão da educação

como  uma  totalidade  social  nas  múltiplas  mediações  que  caracterizam  os

processos  educativos.  Significa  formar  para  a  superação  do  ser  humano

segmentado, historicamente, pela divisão social do trabalho (entre as ações do

pensar e do executar, do dirigir e do planejar). Significa superar a preparação

para o trabalho na forma simplificada e operacional, buscando-se a formação

voltada para o domínio do conhecimento em sua gênese científico-tecnológica

e histórico-social (CIAVATTA, 2005). 

Na educação profissional, a compreensão de formação integrada pauta-

se, segundo Ciavatta  (2005),  pelo entendimento de que a formação geral  é

parte  inseparável  da  formação  para  o  trabalho  em  todos  os  processos

educativos  e  produtivos.  A esse modelo,  está  vinculado o  compromisso de

quem faz educação e de quem objetiva garantir, ao adolescente, ao jovem e ao

adulto, o direito a uma formação ampla que possibilite leitura crítica do mundo,

atuação como cidadão e emancipação humana. 

O  modelo  de  currículo  integrado  fundamenta-se  na  globalização  das

aprendizagens e na interdisciplinaridade. Nessa proposta curricular, destacam-

se duas ideias centrais norteadoras: a primeira evidencia a necessidade da
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busca do diálogo entre os conhecimentos e as experiências que viabilizem a

compreensão crítica e reflexiva da realidade; e a segunda ressalta, além dos

conteúdos culturais, a necessidade do domínio dos processos de acesso ao

conhecimento e, paralelamente, a necessidade da compreensão de como se

produzem, se  elaboram e se transformam esses conhecimentos − princípio

básico da politecnia (SANTOMÉ, 1989). 

Essa  concepção  de  currículo  articula  várias  práticas  educativas  que

contribuem para o processo de ensino e aprendizagem. Orienta-se por uma

postura interdisciplinar e crítica frente ao conhecimento, adotando a pesquisa

como princípio educativo. Em consonância com tal princípio, a escola passa a

ser um espaço de (re)construção e de socialização das experiências entre o

conhecimento sistematizado, relacionado com o mundo vivido,  e o contexto

social. 

6.5.1.Fundamentos e Princípios do Currículo Integrado

A  proposta  de  formação  integral  presente  neste  PPP ancora-se  nas

funções  sociais  do  Instituto.  A  proposta  deve,  sobretudo,  possibilitar  a

compreensão da realidade para além da aparência. 

Tomando-se por base uma concepção sócio-histórica (segundo a qual

os fatos sociais mantêm entre si uma relação dialética, sendo, na circunstância

da  totalidade,  determinados  pela  sociedade  e  determinantes  dessa  mesma

sociedade), as bases filosóficas, epistemológicas e socioculturais norteadoras

do currículo constituem-se nos pressupostos enunciados a seguir: 
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a)  a  concepção  de  ser  humano  tanto  como  um  ser  incompleto  (em

permanente vir  a ser)  e capaz de produzir  o  seu projeto existencial  quanto

como  um  ser  sócio-histórico  que  age  sobre  a  natureza  para  satisfazer

necessidades e que, por meio dessa ação, produz conhecimento como síntese

da transformação da natureza e de si próprio; 

b) a concepção de realidade concreta como uma totalidade, uma síntese

de múltiplas relações, entendendo-se totalidade como um todo estruturado e

dialético em que um fato ou um conjunto de fatos pode ser,  racionalmente,

compreendido a partir da determinação das relações entre os próprios fatos; 

c) a concepção de conhecimento como uma produção do pensamento

por meio da qual se apreendem e se representam as relações constituintes e

estruturantes da realidade objetiva; 

d)  a  concepção  de  educação  como  uma  forma  de  processo  de

desenvolvimento operativo, produtivo e cognoscitivo, entendendo-se o sujeito

como  ser  coletivo,  social  e  histórico  que  produz  conhecimento  −  científico,

tecnológico e cultural – numa perspectiva crítica; 

e)  o  entendimento  de  que  a  prática  educativa,  pautada  no

multiculturalismo, deve desenvolver a sensibilidade e o respeito à pluralidade

de  valores  e  de  universos  culturais,  estes  e  aqueles  decorrentes  de  maior

intercâmbio  cultural  no  interior  de  cada  sociedade  e  entre  diferentes

sociedades; 

f)  o  entendimento de que a formação de determinadas atitudes e de

determinadas convicções é indispensável, como, por exemplo, o enfrentamento

de problemas e de situações da vida real, a ampliação das diversas formas de

participação  na  sociedade  e  o  exercício  da  liberdade  intelectual,  política  e

cultural; 
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g)  o  entendimento  de  que  o  currículo  deve  ser  organizado  em uma

perspectiva integradora do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia nos

planos da formação básica e profissional; 

h)  o  entendimento  de  que  o  desenvolvimento  de  práticas

interdisciplinares  e  a  superação  da  dicotomia  teoria/prática  são  cruciais,

assumindo-se  a  pesquisa  como  um  princípio  educativo  e  se  privilegiando,

dessa forma, a dimensão global do saber; 

i)  a  definição  de  um  projeto  pedagógico  coletivo  que  assegure,

igualmente,  o  acesso  às  formas  mais  elaboradas  do  saber  e  a  prática  de

decisões democráticas.

Da  mesma  forma,  considerando  as  concepções  basilares  (de  ser

humano, de sociedade, de cultura, de ciência, de tecnologia, de trabalho e de

educação) e os pressupostos teóricos da concepção de currículo, reafirma-se

que as diretrizes orientadoras do currículo e, consequentemente, do PPP do

Campus Governador Mangabeira se fundamentam nos seguintes princípios: 

  entendimento  da  realidade  concreta  como  síntese  de  múltiplas

relações; 

  compreensão de que homens e  mulheres  produzem sua condição

humana como seres histórico-sociais capazes de transformar a realidade; 

 integração entre a educação básica e a educação profissional, tendo

como núcleo básico a ciência, o trabalho e a cultura; 

  organização  curricular  pautada  no  trabalho  e  na  pesquisa  como

princípios educativos; 

 respeito à pluralidade de valores e de universos culturais; 
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 respeito aos valores estéticos, políticos e éticos, traduzidos na estética

da sensibilidade, na política da igualdade e na ética da identidade; 

  construção do conhecimento compreendida mediante as interações

entre sujeito e objeto e na intersubjetividade; 

  compreensão  da  aprendizagem  humana  como  um  processo  de

interação social; 

  inclusão  social,  respeitando-se  a  diversidade  quanto  às  condições

físicas, intelectuais, culturais e socioeconômicas dos sujeitos; 

  prática  pedagógica  orientada  pela  interdisciplinaridade,  pela

contextualização e pela flexibilidade; 

  desenvolvimento  de  competências  básicas  e  profissionais  a  partir

tanto de conhecimentos científicos e tecnológicos quanto da formação cidadã e

da sustentabilidade ambiental; 

 formação de atitudes e capacidade de comunicação, visando a melhor

preparação para o trabalho; 

  construção  identitária  dos  perfis  profissionais  com  a  necessária

definição da formação para o exercício da profissão; 

  flexibilização curricular, possibilitando a atualização permanente dos

planos de cursos e do currículo; 

 autonomia administrativa, pedagógica e financeira da Instituição; e 

  reconhecimento do direito – dos educadores e dos educandos – à

educação,  ao  conhecimento,  à  cultura  e  à  formação  de  identidades,

articulando-se esse direito à garantia do conjunto dos direitos humanos. 
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6.5.2.Aderência às demandas locais e regionais

Trabalhamos  com  uma  visão  unificada  (holística)  e  em  regime  de

colaboração, na qual o todo é mais importante que as partes. Para atender às

demandas locais e regionais estamos sempre procurando os representantes da

comunidade  muriaeense  e  da  região  (políticos,  empresários,  entidades

filantrópicas e outras.) 

Busca-se  um  ensino  que  não  se  limite  à  sala  de  aula,  mas  que

compreenda todos os espaços onde se realizam o processo histórico-social

onde são expressos e vividos conteúdos de caráter transdisciplinar em busca

de  um  pensamento  organizador.  Este  realiza  uma  reflexão  acerca  das

atividades humanas que partem da interação do indivíduo e o meio em que

vive. 
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7.DIRETRIZES PARA A PRÁXIS PEDAGÓGICA 

Desenvolver  uma  prática  pedagógica  alicerçada  em  tais  reflexões,

implica  em  buscar  uma  ação  didática  que  favoreça  a  compreensão  da

realidade, dos diversos contextos, do aprendizado ativo destinado a conquistar

conhecimentos  específicos  e  da  capacidade  de  estabelecer  associações  e

articulações pertinentes e adequadas.

Portanto, uma das diretrizes fundamentais é a permanência e êxito do(a)

educando(a),  havendo  uma  política  de  aproveitamento  de  estudos  e

reconhecimento de experiências anteriores,  mediante decisão colegiada que

visa  aproveitar  os  diferentes  saberes,  que  ultrapassa  o  saber  acadêmico-

científico, analisando as diretrizes e princípios de acordo com os parâmetros

legais.

O quadro sócio-histórico em que se apresenta a contemporaneidade,

bem como os modelos de desenvolvimento social adotados, estão calcados no

avanço científico e tecnológico. A tríade ensino, pesquisa e extensão compõem

essa diretriz e está inserida no compromisso social em que o conhecimento

científico possa contribuir para avanços tecnológicos, culturais e sociais e que

essa tríade possa compor o patrimônio material e imaterial da tessitura social

formativa dos estudantes.

A  Política  de  Ensino  desenvolve-se  também  com  as  atividades  de

Pesquisa,  que  visam  consolidar  a  iniciação  científica  e  as  produções

científico/acadêmicas  e  tecnológicas,  articulando  diferentes  áreas  do

conhecimento,  agências  de fomento,  bem como o  fortalecimento  das áreas

específicas, potencializando a missão institucional e a inserção da pesquisa no

contexto  regional,  nacional  e  internacional.  A  implementação  de  ações  e
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incentivos à participação em eventos, simpósios, seminários, cursos de línguas

estrangeiras  e  o  incentivo  a  leitura  e  escrita,  visam subsidiar  os  diferentes

arcabouços de produções científicas: produtos, patentes, artigos, livros etc.

A interface com a Política de Extensão é outra diretriz que compreende o

processo  educativo  científico-cultural  como  indissociável  do  ensino  e  da

pesquisa, tendo como escopo a colaboração da educação superior, técnica de

nível médio e de cursos profissionalizantes na transformação da sociedade, por

meio da socialização de ações com a comunidade local e regional, resultantes

do  ensino  e  da  pesquisa.  Suas  diretrizes  estão  baseadas  em  princípios

fundamentais,  a  saber:  impacto  e  transformação;  interdisciplinaridade;

interação e dialogicidade e indissociabilidade entre ensino/pesquisa/extensão.

O conhecimento propiciado pela extensão deve possibilitar a interação

academia/comunidade e a atuação transformadora, que vise as necessidades

e interesses da maioria da população com vistas ao desenvolvimento regional

e a implementação de políticas públicas. Além disso, deve colaborar para o

aperfeiçoamento e o progresso do ensino e da pesquisa aplicada.

O domínio do currículo proposto, bem como uma sólida formação de

conhecimentos  científicos  e  tecnológicos  para  o(a)  aprendiz,  possibilitam  o

desenvolvimento do raciocínio lógico, interpretativo e analítico para identificar e

solucionar problemas, bem como possibilitam que o(a) educando(a) possa ter

consciência  da  complexa  conjuntura  sócio/política,  da  biodiversidade  e  do

educar ambiental, das relações étnico-raciais e das relações de inclusão, como

elementos constitutivos da amálgama social brasileira.

7.1.PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁXIS PEDAGÓGICA
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Os princípios orientadores da práxis pedagógica no IF Baiano pautam-se

na educação democrática e libertadora, na prática política, no reconhecimento

da  complexidade  do  fazer  educativo,  nos  princípios  da  interdisciplinaridade,

transdisciplinaridade,  educação  para  as  relações  etnorraciais,  educação

ambiental,  inclusão,  sustentabilidade,  multiculturalidade  e  igualdade  de

condições sociais.

Compreende-se o ato de educar como direito humano fundamental. Ao

defender um projeto educacional democrático, o IF Baiano tem a convicção de

que é necessário investir na transformação da prática pedagógica. Os cursos

técnicos de nível médio, sobretudo a educação de jovens e adultos (EJA), a

educação a distância em seus diferentes níveis, os cursos de graduação e pós-

graduação, constituem marco fundamental na construção do conhecimento, no

desenvolvimento  local  e  regional,  pessoal  e  social.  Neste  sentido,  as

estratégias de ensino-aprendizagem deve utilizar metodologias diferenciadas e

fazerem  uso  das  tecnologias  de  informação  e  comunicação  (TIC).  Esse

percurso metodológico permite uma abordagem quanti-qualitativa, calcada em

uma  aprendizagem  baseada  em  situações-problemas,  projetos,  tecnologias

interativas de ensino, visitas técnicas, aulas práticas de laboratório e de campo,

grupos  de  observação  e  discussão,  oficinas  (workshops),  nivelamento,

monitoria, aulas expositivas dialógicas, seminários, dentre outras.

As  políticas  de  ensino  promovem  ações  em  torno  de  projetos  de

nivelamento,  monitoria  e  tutoria  acadêmica,  de  maneira  a  possibilitar  a

permanência  e  êxito  do(a)  educando(a),  viabilizando  a  construção  de  uma

estrutura curricular flexível, interdisciplinar e integradora dos diferentes campos

do saber humano, científico, cultural, tecnológico e social.
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A flexibilização  curricular  é  um princípio  que  deve  reger  os  Projetos

Pedagógicos  de  Cursos  e  visa  uma  maior  participação  dos  estudantes  na

organização  curricular,  favorecendo  a  possibilidade  de  escolhas  no

delineamento do seu processo formativo.

O desenvolvimento  de metodologias contextualizadas com o itinerário

formativo do(a) aprendiz traduz-se em outro princípio fundamental da prática

educativa, pois considera a necessária articulação entre a teoria e a prática, de

forma a relacionar a formação acadêmica à realidade vivenciada  in  loco  de

atuação e sua articulação com arranjos socioprodutivos locais e regionais. 

7.1.1.Integração entre Teoria e Prática

No que concerne à metodologia a ser adota nos cursos ofertados na

Instituição,  ressalta-se  a  necessidade  de  incentivar  a  autonomia  e  a

proatividade dos estudantes. Para tanto, faz-se necessário fomentar práticas

pedagógicas inovadoras, em coerência com os conteúdos e planos de ensino

numa articulação  teoria  e  prática,  de  maneira  intencional  e  sistemática.  As

práticas  pedagógicas  inovadoras  fundamentam-se  no  princípio  de  que  os

saberes docentes se fazem e ampliam num processo dialógico,  catalisando

experiências que congreguem o conhecimento de forma contextualizada, além

das  práticas  centradas  em  estratégias  comumente  utilizadas  no  campo

didático/pedagógico, buscando as de cunho inovador, e que se adequem às

especificidades das modalidades formativas oferecidas pelo Instituto.

Assim, com o objetivo de dinamizar o processo formativo e ampliar os

conhecimentos  científicos,  tecnológicos  e  socioculturais,  proporcionando  a

relação  de  integração  entre  teoria  e  prática  na  formação  profissional,  as
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diferentes atividades acadêmicas devem compor um conjunto significativo de

atividades extracurriculares à disposição dos estudantes. Para tanto, incluem-

se iniciação científica e tecnológica, tutoria de aprendizagem e de laboratórios,

mobilidade  acadêmica,  eventos  técnico-científicos,   aulas  externas  e  visitas

técnicas a empresas, entre outras atividades que favorecem a superação da

dicotomia entre teoria e prática e possibilitem o estabelecimento de diálogos

entre as diferentes áreas de conhecimentos. 

Nessa perspectiva, devem ser estimuladas atividades complementares

que  articulem  teoria  e  prática,  como,  por  exemplo,  trabalhos  de  iniciação

científica,  projetos  multidisciplinares,  visitas  técnicas,  trabalhos  em  equipe,

desenvolvimento  de  protótipos,  monitorias  e  participação  em  empresas

juniores. Nessas atividades, devem-se desenvolver posturas de cooperação,

comunicação e liderança. 

Diretrizes 

 Articular e inter-relacionar teoria e prática 

 Desenvolver  projetos  de  intervenção  socioescolar  nos  anos  finais  do

ensino fundamental e no ensino médio; 

 participar de atividades acadêmico-científico-culturais; 

 inter-relacionar  saberes  das  disciplinas  específicas  e  pedagógicas,

considerando as conexões entre teoria e prática; 

 analisar,  sugerir  e  elaborar  materiais  didáticos  que  atendam  às

necessidades identificadas nas pesquisas e nas visitas técnicas; e 
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 conhecer  e aplicar  recursos das novas tecnologias da informação no

processo de ensino e aprendizagem. 

7.1.2. Contextualização e Flexibilização

Ao  falar  em  contextualização,  estamos  falando  em  “identificação  da

ruptura”, ou seja, estamos rompendo com as grandes narrativas da ciência e

da pedagogia moderna que são os princípios da formalidade abstrata e de

universalidade,  da  concepção  tradicional  e  colonizadora  da  educação,  ao

mesmo tempo reafirmando que a educação precisa fazer sentido na realidade

das pessoas no lugar onde estão. Para Martins (2002)

Contextualizar, portanto, é esta operação mais complicada de
descolonização. Será sempre tecer o movimento de uma rede
que concentre o esforço em soerguer  as questões “locais”  e
outras tantas questões silenciadas na narrativa oficial, ao status
de  “questões  pertinentes”  não  por  serem  elas  “locais”  ou
“marginais”,  mas  por  serem  elas  “pertinentes”  e  por
representarem  a  devolução  da  “voz”  aos  que  a  tiveram
usurpada, roubada, negada historicamente.  (MARTINS, 2002,
31)

A  concepção  da  Educação  Contextualizada  busca  entender  que  as

pessoas se constroem e constroem seu conhecimento a partir do seu contexto,

com relações mais amplas. Ou seja, a relação, ou a construção dos saberes,

se dá na relação das pessoas com o mundo, consigo mesmo e com os outros.

Para tanto, faz-se necessário flexibilizar as ações e práticas pedagógicas com

o objetivo de ampliar a formação geral, abrindo as possibilidades de escolha. 
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Aprovadas  pelo  Conselho  Nacional  de  Educação  (CNE)   as  novas

diretrizes  curriculares  para  o  Ensino  Médio  nas  áreas  do  trabalho,  da

tecnologia, da ciência e da cultura permitirão às escolas e aos sistemas de

ensino escolher modelos mais voltados para a sua realidade local ou regional e

proporcionar autonomia pedagógica.

Dessa  forma,  cientes  de  que  a  ideia  de  flexibilização  vincula-se  à

necessidade de conceder maior plasticidade, maior maleabilidade, ao que se

quer  flexionar,  destituindo-o  da  rigidez  tradicional,  neste  caso  o  currículo

escolar, contextualizar e flexibilizar as páticas pedagógicas implica estabelecer

uma  relação  dinâmica,  dialética  e  dialógica  entre  contexto  histórico-social-

político e cultural e o currículo como um todo, concebido como um processo em

constante construção que se faz e se refaz.

O  que  se  quer  afirmar  com  a  contextualização  e  flexibilização  das

práticas pedagógicas é que ela seja o veículo, o interlocutor dos saberes locais,

com os saberes globais, que seja visto como campo de transgressões e que

permita a possibilidade de criação.

Reafirmamos  neste  sentido,  que  o  currículo  contextualizado  e

flexibilizado  nos  impulsiona  a  construir  uma  educação,  onde  não  mais  se

ignorem  as  diferenças  culturais,  de  gênero,  de  raça,  de  cor,  de  sexo.

Impulsiona-nos acima de tudo a descolonizar os conhecimentos, e colocar a

educação  a  favor  da  vida,  potencializando  a  diversidade  cultural,  que

reconheça e conviva com os diferentes, e que ajude as pessoas a serem mais

humanas.

7.1.3.Tecnologias da Informação e Comunicação
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Do quadro de giz aos computadores ligados à internet, passamos por

tecnologias das mais diferenciadas que, utilizadas adequadamente, auxiliam no

processo  educacional.  É  notória  a  importância  dos  diversos  recursos

tecnológicos no ensino, sob a ótica do papel do professor na renovação da

prática  pedagógica  e  da  transformação  do  aluno  como  sujeito  ativo  na

construção do conhecimento. 

Assim, Considerando-se um recurso auxiliar na prática pedagógica do

professor, a inserção das tecnologias em sala de aula deve ser acompanhada

por uma metodologia adequada às necessidades dos alunos, utilizando-se de

maneira adequada e significativa, questionando o objetivo que se quer atingir,

levando-se em consideração o lado positivo e as limitações que apresentam. 

Para as escolas e educadores, a necessidade criada pelo uso da TIC, é

saber  como  aplicar  todo  o  potencial  existente  no  sistema  educacional,

especialmente nos seus componentes pedagógicos e processos de ensino e

de  aprendizagem.  A  partir  das  concepções  que  os  alunos  têm  sobre  as

tecnologias, sugere-se que os docentes elaborarem, desenvolvam e avaliem

práticas  pedagógicas que promovam o desenvolvimento  de uma disposição

reflexiva sobre os conhecimentos e os usos tecnológicos. 

A formação, o envolvimento e o compromisso de diretores, professores e

pedagogos  no  processo  educacional  tornam-se  fundamental,  repensando  o

processo  ensino/aprendizagem.  Considera-se  importante  ao  professor

conhecer  as  possibilidades  metodológicas  que  as  tecnologias  trazem  para

trabalhar  o  conteúdo,  através  de  atividades  criativas,  de  um  processo  de

desenvolvimento  consciente  e  reflexivo  do  conhecimento,  usando

pedagogicamente  os  recursos  e  espaços  tecnológicos  do  Campus,  com

perspectiva transformadora da aprendizagem escolar. 
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7.2 PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO

O processo pedagógico é por demais amplo. Segundo Rodrigues (2000,

p. 84), a partir do momento em que se ingressa em um estabelecimento de

ensino, na condição de aluno, docente, técnico ou gestor, “todos os que ali

militam  são  educadores,  todas  as  atividades,  planejadas  ou  não,  são

educativas. Toda a gama de comportamentos que compõem a rotina escolar

concorre  para  educar;  formar  o  caráter;  formar  o  profissional;  desenvolver

conceitos éticos, políticos”. 

O  esclarecimento  de  que  se  deve  entender  essa  atitude  didático-

pedagógica  com compromisso  profissional  fundamenta-se  em determinadas

concepções do ato de planejar. Cotejando-as, é possível dar maior visibilidade

ao planejamento. 

7.2.1 Concepção Filosófica 

O  planejamento  deve  gestar,  como  ponto  de  partida,  uma  realidade

concreta, na qual coexistam o objeto do conhecimento, o contexto em que se

dá  a  ação  pedagógica  e  os  atores  sociais  envolvidos  no  processo,  esses

últimos dispostos à mediação do processo e à intervenção na realidade. Sob tal

circunscrição,  o  planejamento  é  uma  ferramenta  teórico-metodológica  de

sentido, com necessidades, finalidades e possibilidades.

O  Campus Governador  Mangabeira  parte  do  principio  de  que  o

planejamento  intrínseco  à  prática  docente  se  realiza  de  maneira  coletiva.
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Nesse  sentido,  Libâneo  (2004),  Vasconcellos  (2002)  e  Zabala  (1998)

evidenciam que o ato de planejar coletivamente é importante, pois “a prática

educativa,  quando refletida coletivamente, é a melhor fonte de ensinamento

teórico e, sobretudo, de práticas mais comprometidas” (ARROYO, 2000, apud

VASCONCELLOS, 2002, p. 162).

Busca-se,  dentre  outras  metas,  que o  planejamento  coletivo  agregue

aprendizado e enriquecimento, visando estabelecer consensos e negociações

de  incentivos  à  melhoria  dos planos  e  da  qualidade das  aulas;  envolver  a

equipe na criação e na organização de propostas coletivas para os projetos

pedagógicos de cursos e a elaboração de projetos de extensão; e fomentar a

estruturação  da  pesquisa.  Abrangem-se,  portanto,  docentes,  discentes,

técnicos, gestores e demais segmentos comprometidos com as tomadas de

decisões institucionais.

Demandadas pela rotina acadêmica, as orientações indicadas para os

momentos de planejamento coletivo do campus são a semana pedagógica, as

reuniões  pedagógicas e  as  reuniões  de  conselho.  Todas  previstas  em

calendário acadêmico, mas com total liberdade de alteração, reagendamento

e/ou  novas  convocações  para  atender  as  necessidades  e  demandas  do

processo. 

As  conquistas  dos  espaços  de  planejamentos  coletivos  devem  ser

motivadas e valorizadas, para que não caiam no descrédito. A Instituição deve

assegurar a continuidade dos encontros, das reuniões e dos seminários, com

vistas a possibilitar novos encaminhamentos e novas posturas na condução do

processo de fortalecimento da identidade profissional da educação.

7.2.2 Metodologia de Ensino 
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O planejamento requer, do educador, uma tomada de decisões para a

execução  das  práticas  pedagógicas,  como,  por  exemplo,  a  escolha  de

orientações  metodológicas  que  se  embasem  em  conteúdos  conceituais,

procedimentais  e  atitudinais,  de  forma que se favoreça a aprendizagem do

educando numa perspectiva integral. 

Como  mediador  do  processo  de  construção  do  conhecimento,  o

educador deve promover aulas dinâmicas que possibilitem a participação ativa

do  estudante,  com  vistas  ao  desenvolvimento  cognitivo  do  discente  e  ao

desenvolvimento de habilidades e de atitudes, valorizando as metodologias de

ensino e aprendizagem, de forma que os discentes se tornem partícipes da

aula e que a aprendizagem tenha sentido para eles. 

É preciso, atentar para o desenvolvimento de atividades que envolvam o

trabalho colaborativo no processo de ensino e aprendizagem, possibilitando a

troca de saberes entre estudantes e educadores.  Pois,  ainda é comum, na

maioria  das escolas  brasileiras,  apenas a prática de aulas expositivas  para

ensinar todos os tipos de conteúdos. 

O processo de ensino e aprendizagem, para ser significativo, requer a

interação  entre  educando,  educador  e  objeto  do  conhecimento.  Podem-se

relacionar, como exemplos dessas atividades, estudo de caso, resolução de

problemas,  desenvolvimento  de  projetos,  pesquisa  de  iniciação  científica,

seminário,  simpósio,  mesa-redonda,  painel  integrado,  exposição  dialogada,

estágio  e  prática  de  intervenção.  Evidencia-se,  nessas  atividades,  a

possibilidade de envolvimento, de interação e de integração dos alunos com os

professores,  contextualizando  as  práticas  pedagógicas,  numa  perspectiva

interdisciplinar, sem fragmentá-las nem dissociá-las. 
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Outra orientação é que além dos recursos de ensino já consolidados, é

necessário que se atente para o uso das novas tecnologias de comunicação e

de informação em sala de aula. 

Em sua prática, o educador deve considerar a experiência pessoal e os

conhecimentos  prévios  dos alunos sobre os conteúdos,  de  tal  maneira  que

possam estabelecer  relações entre  os  saberes informais  e  o  conhecimento

sistematizado adquirido na vida escolar, em qualquer nível de ensino.

O tempo destinado às atividades é distribuído, no calendário acadêmico

anual, seguindo as recomendações dos regulamentos internos. A quantidade

de aulas ou de encontros é estabelecida pelas matrizes curriculares dos cursos

ou pelos cronogramas dos demais projetos institucionais, priorizando-se, nos

horários, as aulas duplas (geminadas) e o equilíbrio do número de aulas diárias

por disciplina, de forma a favorecer um trabalho pedagógico mais produtivo.

Para uma melhor adequação à jornada de aulas e ao ajuste para o estágio,

algumas  disciplinas,  do  último  ano  letivo,  também podem ser  ofertadas  de

forma  modular,  quando  analisada  e  julgada  conveniente  pelo  NAP  e

comunidade acadêmica.

Os  espaços  físicos  onde  tomam  forma  os  processos  de  ensino  e

aprendizagem,  dentro  e  fora  da  Instituição,  precisam  ser  explorados  e

utilizados  constantemente.  É  importante  conhecer  a  estrutura  física

disponibilizada  e  conhecer  as  normas  internas  de  uso  e  de  conservação

desses espaços, para poder diversificar e inovar a prática, utilizando ambientes

diversos. Além disso, também deve fazer parte do cotidiano das disciplinas as

visitas  técnicas  como  forma  de  ampliação  dos  espaços  de

ensino/aprendizagem.
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7.2.3 Avaliação da aprendizagem 

Como ação  de  transformação  e  de  promoção  social,  a  avaliação  da

aprendizagem escolar dá significado ao processo de ensino e aprendizagem e

à relação professor-aluno. Assim, o Campus Governador Mangabeira opta por

uma concepção  de  avaliação  emancipatória,  que,  segundo  Saul  (2006),  se

caracteriza como um processo de descrição,  análise e crítica de uma dada

realidade,  visando  transformar  essa  mesma  realidade.   Nesse  sentido,  “a

avaliação deixa de ser um processo de cobrança para se transformar em mais

um momento de aprendizagem, tanto para o aluno quanto para o professor”

(ROMÃO, 1998, p. 59).

Considerando tal  definição, podemos afirmar que a avaliação assume

algumas funções fundamentais para o processo de ensino aprendizagem no

campus,  tais  como:  a função dialógica,  diagnóstica,  processual,  formativa  e

somativa. 

Na  função  dialógica,  a  avaliação  serve  a  um  projeto  pedagógico

comprometido tanto com as variáveis do meio sociocultural no qual o educando

se insere quanto com aquelas que determinam o modo de ser desse mesmo

educando, a fim de possibilitar a emancipação do sujeito e, ao mesmo tempo,

do seu meio (LUCKESI, 2009). 

Na  função  diagnóstica,  avalia-se  para  identificar  o  nível  de

conhecimentos dos alunos quanto aos conteúdos conceitual, procedimental e

atitudinal, a fim de detectar erros e buscar corrigi-los. 

Na função processual, a avaliação não se restringe apenas a uma prova

ou um trabalho no final do processo. Reconhece-se aqui, que a aprendizagem

não acontece de forma pontual, estática, mas em um constante movimento. A
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avaliação,  sob  essa  perspectiva,  busca  priorizar  a  qualidade  e  a  evolução

processual  da  aprendizagem,  isto  é,  o  desempenho  do  aluno  ao  longo  do

período letivo, conforme orienta a LDB. 

Na  função  formativa,  objetiva-se  possibilitar  que  o  aluno  vivencie  a

tomada de consciência da atividade que ele desenvolve. Trata-se da tomada

de consciência tanto do seu próprio processo de construção do conhecimento

quanto dos objetivos da aprendizagem, podendo o aluno, de forma consciente,

participar da regulação da atividade, segundo estratégias metacognitivas.

Na função somativa, expressa-se o resultado referente ao desempenho

do aluno durante o desenvolvimento das unidades do período letivo, utilizando-

se de instrumentos que possibilitem a mensuração da aprendizagem frente aos

conteúdos específicos de cada disciplina, seguindo os critérios orientados pela

Organização Didática da Instituição.

Além do caráter contínuo e cumulativo, durante o processo de avaliação

da aprendizagem observando-se a coerência com a proposta pedagógica e

com as normatizações do IF Baiano.

Dessa  forma,  a  avaliação da  aprendizagem deverá  ocorrer  de  forma

diversificada,  de  acordo  com  a  peculiaridade  de  cada  processo  educativo,

contendo entre outros:

I - Atividades individuais e/ou em grupo, como: pesquisa bibliográfica,

demonstração prática, seminários, relatório, portfólio, provas escritas ou orais,

pesquisa de campo, produção de textos, entre outros;

II - produção científica, artística ou cultural;

III - projetos; e

IV - oficinas;
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O  professor,  no  início  de  cada  período  letivo,  e  antes  de  qualquer

avaliação,  deverá  entregar  à  Coordenação  de  Ensino  e  ao  Setor  técnico-

pedagógico,  o(s)  plano(s) de curso do(s) componentes curriculares sob sua

responsabilidade.

O desempenho  acadêmico  do  estudante  será  expresso  no  Diário  de

Classe e será registrado através de nota, compreendida de 0,0 (zero) a 10,0

(dez), resultante de processo que agregue, no mínimo, 02 (dois) instrumentos

de naturezas diferentes. A nota final do estudante no componente curricular

será a média aritmética das notas nas unidades didáticas.

Será considerado aprovado na etapa do curso o estudante que tiver nota

igual ou superior a 6,0 (seis), em todos os componentes curriculares, e possuir

frequência igual  ou superior a 75% (setenta e cinco por cento),  do total  de

horas letivas desenvolvidas no período do curso.

Os resultados da avaliação da aprendizagem que demonstrarem com

frequência,  tendência  de  índices  muito  elevados  ou  insuficientes  de

rendimento, serão encaminhados pelo professor do componente curricular para

acompanhamento específico de uma equipe Técnica Pedagógica (Pedagogo,

Assistente Social, Psicólogo e outros profissionais de áreas afins), bem como

da família ou responsável.

O estudante que obtiver média menor que 6,0 (seis) em quaisquer dos

componentes  curriculares,  ao  final  de  cada  unidade  didática,  terá  direito  a

estudos de recuperação da aprendizagem, sendo, ao final, submetido a uma

reavaliação. O docente realizará atividade orientada, conforme a dificuldade do

estudante ou do grupo de estudantes, de acordo com a peculiaridade de cada

componente  curricular,  utilizando-se  dos  instrumentos.  Na  recuperação  da

aprendizagem  o  professor  deverá  aplicar,  no  mínimo,  um  instrumento  de
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avaliação  até  o  fechamento  do  período  de  estudos  de  recuperação.  Para

definição da nota do estudante na unidade didática, prevalecerá a maior nota

obtida  entre  a(s)  avaliação(ões)  regular(es)  e  a(s)  avaliação(ões)  de

recuperação da aprendizagem.

Ao final do período letivo, o estudante que não alcançar a média final 6,0

(seis), terá direito a recuperação final, contendo os conteúdos preestabelecidos

pelo professor e abordados durante o período letivo, conforme estabelecido na

Organização Didática. O estudante será aprovado se obtiver o mínimo de 5,0

(cinco), como média final, obtida após a recuperação final e aqueles que não

alcançarem  a  média  mínima  para  aprovação,  serão  encaminhados  ao

Conselho  de  Classe  Final,  mediante  critérios  definidos  pela  Organização

Didática e normas específicas.

O estudante terá direito à revisão da avaliação, através de requerimento

à  SRA,  no  prazo  de  até  dois  dias  úteis,  após  a  divulgação  do  resultado.

Conforme Organização Didática, em seu Parágrafo Primeiro, para análise do

pedido deverá ser criada, pela Coordenação de Ensino, uma comissão com a

seguinte composição: I - representante da equipe pedagógica; II - professor da

disciplina;  e  III  -  outro  professor  da  área  de  conhecimento  do  referido

componente curricular. Bem como, conforme o parágrafo, após a emissão do

parecer, a Coordenação de Ensino encaminhará, no prazo de dois dias úteis, o

processo à SRA, para dar ciência ao requerente, não cabendo recurso.

Ao estudante, que faltar a qualquer das avaliações da aprendizagem,

será garantido o direito à segunda chamada, quando requerido à Coordenação

de Ensino, no prazo de até um dia útil, após o término do afastamento, desde

que  comprove,  através  de  documentos,  uma  das  seguintes  situações:  I  -

problema  de  saúde;  II  -  obrigações  com  o  Serviço  Militar;  III  -  pela
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comprovação do exercício do voto (um dia anterior e um dia posterior à data da

eleição  se  coincidentes  com a  realização  da  prova);  IV  -  convocação  pelo

Poder Judiciário ou pela Justiça Eleitoral;  V - cumprimento extraordinário de

horário de trabalho devidamente comprovado através de documento oficial da

empresa;  VI  -  viagem,  autorizada  pela  Instituição,  para  representá-la  em

atividades  desportivas,  culturais,  de  ensino,  extensão  ou  pesquisa;  VII  -

acompanhamento de parentes (cônjuge, pai, mãe e filho) em caso de defesa

da saúde; VIII - falecimento de parente (cônjuge e parentes de primeiro grau),

desde que a avaliação se realize em um período de até oito dias corridos após

a ocorrência; e IX - outras situações devidamente avaliadas pela Coordenação

de  Ensino.  Parágrafo  único.  A  aplicação  da  segunda  chamada,  após  a

autorização  da  Coordenação  de  Ensino,  deverá  ser  realizada  pelo  próprio

docente  que  ministra  o  componente  curricular,  em  seu  respectivo  horário,

previamente acordado com o(s) aluno(s).  

7.2.4 Estratégias de Permanência e Êxito dos Estudantes 

A  Política  de  Assistência  Estudantil  constitui-se  de  um  conjunto  de

princípios norteadores para o desenvolvimento de programas e linhas de ações

que favoreçam a democratização do acesso, permanência e êxito no processo

formativo, bem como, a inserção socioprofissional do estudante com vistas à

inclusão  de  pessoas  em  situação  de  vulnerabilidade  socioeconômica,  ao

fortalecimento da cidadania, à otimização do desempenho acadêmico e ao bem

estar biopsicossocial.

No  IF  Baiano,  a  Política  de  Assistência  Estudantil  deverá  abranger,

através de seus programas, todos os estudantes regularmente matriculados,
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ressaltando-se que os programas que demandarem recursos financeiros serão

utilizados, prioritariamente, para atender às necessidades do corpo discente,

cuja renda familiar per capita seja de até um salário mínimo e meio vigente.

Os princípios que fundamentam a Política de Assistência Estudantil do

IF Baiano são: 

 direito ao ensino público e gratuito de qualidade;

 promoção da inclusão por meio da educação;

 igualdade de condições e equidade no acesso, permanência e êxito na

conclusão e no percurso formativo, isento de quaisquer discriminações;

 respeito  à  dignidade do  sujeito,  à  sua  autonomia  e  ao  seu direito  a

benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência acadêmica

e comunitária;

 divulgação  ampla  dos  benefícios,  serviços,  programas  e  projetos

assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pela Instituição e dos

critérios para seu acesso;

 garantia da liberdade de aprendizagem, através da articulação entre o

ensino,  pesquisa  e  extensão,  bem como,  incentivo  às  manifestações

artísticas, culturais e esportivas.

Seu objetivo  geral  é  desenvolver  programas e  linhas de ações,  com

vistas à implementação de uma Política de Assistência Estudantil que assegure

ao  estudante  do  IF  Baiano  acesso,  permanência  e  êxito  no  seu  percurso

educacional, enquanto cidadão em processo de desenvolvimento, propiciando-

lhe o exercício pleno de sua cidadania.

Os  programas  que  buscam  assegura  a  Permanência  e  Êxito  dos

Estudantes, previstos pela Política de Assistência Estudantil do IFBaiano são: 
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-  PROGRAMA  DE  ASSISTÊNCIA  E  INCLUSÃO  SOCIAL  DO

ESTUDANTE  (PAISE):  O  Programa  de  Assistência  e  Inclusão  Social  do

Estudante  do  IF  Baiano  será  destinado  aos  discentes  regularmente

matriculados que possuam renda per capita de até  um salário mínimo e meio

vigente – conforme definido pelo Decreto 7.234 de 19 de julho de 2010, que

dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – para garantia da

permanência na instituição durante os anos da formação acadêmica.

O  PAISE,  observando  as  normas  e  possibilidades  do  campus,  será

composto de uma série de ações e benefícios tais como: moradia, alimentação,

transporte e inclusão social do discente, auxílio uniforme, material acadêmico,

cópia e impressão. 

Caberá  ao  setor  responsável  pela  Assistência  Estudantil  do  campus

elaborar edital para a execução do programa.

- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE (PRO-SAÚDE):

Programa que visa criar mecanismos para viabilizar assistência ao estudante,

através  dos  serviços  de  atendimento  médico,  odontológico,  psicológico,

enfermagem e nutrição, incluindo ações de prevenção, promoção, tratamento e

vigilância à saúde da comunidade discente (como exemplos: campanhas de

vacinação, doação de sangue, riscos das doenças sexualmente transmissíveis,

saúde bucal, higiene corporal e orientação nutricional).

Através  do  PRO-SAÚDE,  os  campi  deverão  buscar  a  criação  de

convênios com o Sistema Único de Saúde (SUS), ou serviços alternativos, para

o encaminhamento  de usuários  que necessitem de assistência  à saúde de

nível mais complexo.

A equipe do PRÓ-SAÚDE NO campus está formada, até o momento, por

um médico, um psicólogo e uma nutricionista.  

109

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

-  PROGRAMA  DE  ACOMPANHAMENTO  PSICOSSOCIAL  E

PEDAGÓGICO  (PROAP):  O Programa de  Acompanhamento  Psicossocial  e

Pedagógico tem como objetivo viabilizar ações de promoção da saúde, bem

como atividades interdisciplinares  de natureza preventiva  e  interventiva  que

redundará  no  bem  estar  biopsicossocial  e  /ou  desempenho  acadêmico.

Destinar-se-á aos estudantes, professores, pais e/ou responsáveis, através da

criação do Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial (NAPSI). Este deverá

ser  constituído  de  um(a)  assistente  social,  um(a)  psicólogo(a)  e  um(a)

pedagogo(a).

O NAPSI acompanhará os estudantes em seu desenvolvimento integral

a partir das demandas diagnosticadas no cotidiano institucional. Poderá prestar

atendimento,  individualizado ou em grupo, para estudantes que procuram o

serviço por iniciativa própria ou por solicitação ou indicação de docentes e/ou

pais.

Caberá ao NAPSI, através do Programa, promover ações de prevenção

relativas a comportamentos e situações de risco (uso e abuso de substâncias

psicoativas,  violência);  fomentar  diálogos  temáticos  com  os  familiares  dos

estudantes, garantindo a sua participação, na vida acadêmica do educando e

na  democratização  das  decisões  institucionais;  realizar  acompanhamento

sistemático às turmas de modo a identificar dificuldades de natureza diversa

que podem refletir  direta  ou  indiretamente  no seu desempenho acadêmico,

intervindo e encaminhando, quando necessário.
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- PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, ESPORTE E LAZER: Este

programa tem por finalidade garantir aos estudantes o exercício dos direitos

culturais, as condições para a prática da cultura esportiva, do lazer e o fazer

artístico,  visando  à  qualidade  do  desempenho  acadêmico,  a  produção  do

conhecimento e a formação cidadã.

Compete  ao  PINCEL:  apoiar  e  incentivar  ações  artístico-culturais

visando à valorização e difusão das manifestações culturais estudantis; garantir

espaço adequado para o desenvolvimento de atividades artísticas; estimular o

acesso  às  fontes  culturais,  assegurando  as  condições  necessárias  para

visitação a espaços culturais e de lazer; proporcionar a representação do IF

Baiano em eventos esportivos  e culturais  oficiais;  bem como, apoio técnico

para realização de eventos de natureza artística.

-  PROGRAMA  DE  INCENTIVO  À  PARTICIPAÇÃO  POLÍTICO-

ACADÊMICA: Programa que visa à realização de ações que contribuam para o

exercício  da cidadania e do direito  de organização política do estudante.  O

PROPAC deve estimular à representação discente (através da formação de

grêmios,  centros  e  diretórios  acadêmicos),  bem  como  garantir  o  apoio  à

participação dos mesmos em eventos internos,  locais,  regionais,  nacional  e

internacional de caráter sócio-político.

A avaliação da Política de Assistência Estudantil do IF Baiano deverá ser

contínua e processual, realizada por todos os atores envolvidos e coordenada

pelas Comissões de Implantação, Execução, Acompanhamento e Avaliação de

cada  Campus,  constituída  pelos  segmentos  docentes,  discentes,

administrativos,  e através da Comissão Central  instituída pela Reitoria,  com

representações das Pró-Reitorias.
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A comissão de cada campus elaborará um relatório semestral, que será

encaminhado à Comissão Central para a avaliação da execução da Política de

Assistência Estudantil. A cada 2 (dois) anos, com base nos relatórios acima

citados, a Comissão Central  sugerirá,  se for o caso,  ao Conselho Superior,

através da Pró-Reitoria de Ensino, as adequações decorrentes das mudanças

estruturais vigentes, bem como das ofertas de cursos, e demandas de acordo

com a integração permanente com a pesquisa e a extensão.

A permanência e o êxito contínuo no itinerário formativo do estudante

devem  ser  focos  principais  na  aplicação  efetiva  desta  Política,  mas,  pelas

características  históricas  dos  nossos  estudantes,  o  acesso  torna-se

componente  importantíssimo,  também,  para  que  persistamos  na

universalização da oferta da Educação Profissional do Instituto.

Os estudos que serão realizados pelas Comissões devem conter,  em

seus relatórios, séries históricas, periódicas, mostrando índices de eficiência,

assim como, ampliação da quantidade de candidatos. 

7.2.4.1 O Nivelamento 

O programa de Nivelamento, destinados aos alunos do Instituto Federal

Baiano  tem  o  objetivo  de  aprimorar  o  processo  de  ensino-aprendizagem,

através de ações que contribuam para a melhoria da qualidade dos cursos da

Educação Profissional de Nível Médio e da Educação Superior, proporcionando

um  aumento  qualitativo  da  aprendizagem,  nas  diversas  áreas  do

conhecimento,  contribuindo  para  minimizar  a  evasão  e  a  retenção  dos

estudantes no IF Baiano. 
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Os Cursos de Nivelamento devem ser indicados no Plano de Trabalho

Anual/Semestral do Coordenador de Curso e deve ser planejado no início do

ano letivo, a partir dos resultados de uma avaliação diagnóstica, realizada pela

equipe executora do Programa com os estudantes. Dessa forma, os Cursos

para a melhoria da qualidade da formação profissional devem ser propostos ao

Diretor  Acadêmico,  pelo Coordenador de Curso,  atendendo a sugestão dos

docentes ou dos próprios estudantes.

Tanto os estudantes dos cursos da Educação Profissional, como os da

Educação Superior, devem participar da avaliação diagnóstica das dificuldades,

quando serão identificados os conteúdos básicos e elementares que precisam

ser resgatados para o pleno êxito durante o desenvolvimento do curso.

O  Projeto  elaborado,  a  partir  da  avaliação  diagnóstica,  deve  ser

submetido a apreciação da equipe pedagógica do campus.

O  Programa  será  desenvolvido  de  forma  concomitante  às  aulas

regulares, pelos professores que ministram os componentes curriculares dos

Cursos da Educação Profissional de Nível Médio e da Educação Superior, ou

por profissionais contratados em virtude de convênios, parcerias, dentre outros.

Os  participantes  da  Educação  Profissional  poderão  tirar  as  dúvidas

relativas  aos  conteúdos  do  curso  de  Nivelamento,  através  do  horário  de

Atendimento ao Estudante, conforme Organizações Didáticas do IF Baiano.

A oferta do Nivelamento dos componentes curriculares diagnosticados

como necessário estará condicionado à disponibilidade de carga horária do(s)

docente(s) da área.   

7.2.4.2 A Monitoria

113

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

Conforme previsto na Organização Didática do IF Baiano, a monitoria é

uma  atividade  acadêmica  que  visa  oportunizar  ao  estudante,  meios  para

aprofundar  seus  conhecimentos  em  um  determinado  curso,  promover  a

cooperação  mútua  entre  estudantes  e  docentes  e  permitir  experiência  em

atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Com acompanhamento de docente orientador, a atividade de monitoria

terá  duração de um período  letivo,  podendo  ser  realizada através  de duas

modalidades distintas:

I - monitoria com direito ao recebimento de bolsa; e

II - monitoria voluntária, sem direito à remuneração.

Em ambos os casos, as atividades programadas para a monitoria não

poderão coincidir com horário de aulas do estudante/monitor e é vedado ao

monitor substituir o docente nas suas atividades em sala de aula.

A seleção de monitores será realizada através de edital, publicado pela

Direção de Ensino. 

Para ser candidato à monitoria o estudante deverá estar regularmente

matriculado e frequentando o seu curso; ter concluído, com êxito, a disciplina

na qual se candidata à monitoria; e ter disponibilidade de horário.

Ao final do semestre letivo, o estudante-monitor fará jus a um certificado

de monitoria, desde que tenha:

I - permanecido na função até o final do período letivo;

II - cumprido o plano de trabalho proposto pelo docente/orientador; e
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III - exercido as atividades de monitoria com pontualidade, compromisso,

assiduidade e desempenho adequado.

7.2.4.3  A Tutoria Docente 

O Programa de Tutoria Acadêmica do Instituto Federal  de Educação,

Ciência e Tecnologia Baiano, IF Baiano, terá a finalidade de zelar pelo itinerário

formativo,  social  e  profissional  dos  estudantes,  acompanhando-os  e

orientando-os durante o período que estiverem regularmente matriculados nos

cursos  presenciais  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  e

Graduação.

A Tutoria, exclusiva dos professores que fazem parte do quadro docente

do  campus,  deverá  prestar  atendimento  aos  estudantes  no  espaço  da

instituição e dentro da carga horária docente.

São objetivos da tutoria acadêmica:

I.  potencializar  o  itinerário  formativo  dos  estudantes  a  partir  da

identificação de limites e possibilidades;

II.  contribuir  com  a  redução  dos  índices  de  retenção  e  evasão  do

processo educativo;

III. estimular a interação e a boa convivência na comunidade acadêmica;

IV.  incentivar  o  respeito  a  diversidade,  trabalho  em  equipe,  a

solidariedade e ética;

V. oferecer orientações acadêmicas visando a melhoria do desempenho

no processo de aprendizagem, desde o ingresso até sua conclusão;
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VI.  contribuir  com  a  acessibilidade  dos  estudantes  no  campus,

principalmente  daqueles  com  necessidades  educacionais  específicas,

deficiência e altas habilidades;

VIII  – promover o desenvolvimento da cultura de estudo, o hábito da

leitura  que  complementem  as  atividades  regulares,  por  meio  do

acompanhamento personalizado.

As demais normatizações de implantação e desenvolvimento da tutoria

no Campus seguem o regulamento que estabelece normas de funcionamento

do  Programa  de  Tutoria  Acadêmica,  nos  campi  do  Instituto  Federal  de

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 

7.2.4.4 O Atendimento aos Estudantes 

Previsto  na  Organização  Didática  do  IF  Baiano,  o  Atendimento  aos

Estudantes   tem  por  objetivo  acompanhar  individualmente  o  processo  de

ensino-aprendizagem dos estudantes regularmente matriculados.

Os objetivos do Atendimento aos Estudantes são: 

I  -  promover  o  desenvolvimento  do  estudante  no  que  tange  ao  seu

processo de ensino aprendizagem;

II - otimizar o itinerário curricular do estudante;

III - reduzir os índices de reprovação, repetência e evasão;

IV  -  envolver  o  corpo docente  e  estudante  com a proposta  didático-

pedagógica;

116

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

V - verificar o cumprimento de conteúdos e identificar pontos a serem

aprimorados; e

VI  -  oportunizar  o  acompanhamento  do  processo  de recuperação da

aprendizagem do estudante.

Durante o processo de atendimento compete aos docentes:

I  -  acompanhar o desempenho do estudante nas atividades didáticas,

auxiliando-o  a  identificar  e  solucionar  possíveis  pontos  deficitários  na  sua

formação e no seu desempenho;

II - elaborar e implementar planejamento para a recuperação processual

da aprendizagem; e

III  -  incentivar o estudante a aprofundar conhecimentos nas áreas de

interesse.

Compete  à  Coordenação  de  Ensino,  junto  ao  docente,  definir  o

cronograma  de  atendimento,  e  é  dever  do  estudante  comparecer  ao

atendimento  quando  recomendado  pelo  docente  ou  pela  equipe  técnico-

pedagógica.

7.3 AULAS PRÁTICAS E VISITAS TÉCNICAS 

No que se refere a aulas práticas e visitas técnicas ou aulas de campo,

ancoram a interação das áreas acadêmicas da Instituição, sobretudo no âmbito

do ensino, com o mundo do trabalho. Visam, especialmente, à aproximação

entre teoria e prática, ao aprofundamento da aprendizagem e ao contato com

as inovações ou as transformações tecnológicas no mundo do trabalho.
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O  planejamento  das  aulas  práticas  e  visitas  técnicas  devem  ser

entregues  à  Coordenação  de  Curso  e  à  Coordenação  de  Ensino

preferencialmente  no  início  do  semestre  letivo  para  que  as  providências

necessárias sejam tomadas para o pleno desenvolvimento e êxito da atividade.

7.4 ESCOLA-COOPERATIVA

Cooperativa-Escola é definida como o espaço didático-pedagógico do

processo de ensino-aprendizagem dos setores produtivos, que visa fornecer a

prática  e  a  apropriação  dos  conhecimentos  necessários  para  a  formação

profissional cidadã.

Nos Campi do IF Baiano, as Cooperativas-Escolas terão fins educativos

e econômicos, sendo regidas por um regulamento e fundamentadas na Lei nº.

5.764/1971  e,  especificamente,  na  Resolução  nº.  23/1982,  do  Conselho

Nacional de Cooperativismo - CNC. 

Entretanto,  o  Campus Governador  Mangabeira  optou  pela  não

implantação da Escola Cooperativa. 

7.5 ESTÁGIO SUPERVISONADO 

Entende-se  o  estágio  supervisionado  como prática  educativa  e  como

atividade curricular intencionalmente planejada, integrando-se ao currículo do

curso. Assim, em consonância com o Parecer CNE/CES 15/2005, o estágio

supervisionado é concebido como 
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[...] um conjunto de atividades de formação, realizadas sob a
supervisão  de  docentes  da  instituição  formadora,  e
acompanhado  por  profissionais,  em  que  o  estudante
experimenta  situações  de  efetivo  exercício  profissional.  O
estágio supervisionado tem o objetivo de consolidar e articular
as competências  desenvolvidas  ao longo  do curso por  meio
das demais atividades formativas, de caráter teórico ou prático
(BRASIL, 2005, p.3). 

Dessa  recomendação  legal,  depreende-se  que  as  atividades

programadas  para  o  estágio  supervisionado  devem  manter  uma

correspondência  com  os  conhecimentos  teórico-práticos  adquiridos  pelo

estudante no decorrer da formação e devem estar presentes nos instrumentos

de planejamento curricular do curso. 

O estágio deve ser realizado em observância às bases legais vigentes,

previstas  na  Lei  Nº.  11.788, de  25-09-2008,  e  às  normas  instituídas no

Regimento  Geral  do  Instituto  Federal  de  Educação  Ciência  e  Tecnologia

Baiano e no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos do

IF Baiano.

O Estágio deve ser planejado, executado, acompanhado e avaliado em

conformidade  com  os  currículos,  programas  e  calendários  acadêmicos.  O

mesmo,  é condição para a certificação,  ou seja,  como o estágio consta na

matriz curricular, o aluno que não realizá-lo fica impossibilitado de receber o

diploma de Conclusão. 

É de competência exclusiva do estudante buscar meios de realizar seu

estágio. A instituição apenas atua como agente facilitador, sugerindo

O estágio curricular poderá constituir-se das seguintes modalidades: I –

Estágio Obrigatório;  II – Estágio não Obrigatório. 
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7.5.1 Estágio Curricular Obrigatório

O  Estágio  Curricular  Obrigatório,  caracteriza-se  por  fazer  parte  do

projeto  pedagógico  do  curso,  como requisito  para  a  conclusão  do  mesmo,

devendo  propiciar  ao  estudante  a  complementação  do  processo  ensino

aprendizagem com o objetivo de: 

I - promover a inserção do estudante no mundo do trabalho, através da

articulação do Instituto com o setor produtivo; 

II - facilitar a adaptação social e psicológica do estudante à sua futura

atividade profissional; 

III  -  estabelecer  um canal  retroalimentador  entre a teoria e a prática,

favorecendo  o  desenvolvimento  do  instrumental  prático  indispensável  ao

exercício da profissão; 

IV - desenvolver o educando para a vida cidadã; 

A duração mínima do Estágio Curricular Obrigatório é definida no projeto

pedagógico do curso, atendida a legislação vigente.

7.5.2 Estágio não obrigatório

O Estágio não obrigatório é uma atividade opcional, acrescida a carga

horária regular e obrigatória do curso, podendo ser realizado: 

I- a partir da demanda do estudante ou de organizações da comunidade,

objetivando o desenvolvimento de competências para o trabalho produtivo; 
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II- através de empreendimentos, projetos sociais e/ou culturais dentro de

áreas relacionadas ao curso; 

III- como prestação de serviço em sistemas estaduais ou municipais de

defesa  civil;  ou  de  prestação  de  serviços  voluntários  de  interesse  social,

desenvolvidos pelas equipes da Instituição Federal de Ensino. 

Em se tratando de estágio não obrigatório a entidade concedente deverá

conceder  ao  estagiário  os  benefícios  citados  nos  art.12,13  e  14  da  Lei  Nº

11.788/2008.

Em  qualquer  uma  de  suas  modalidades a  Unidade  Concedente  de

Estágio poderá oferecer auxílio ao estagiário, mediante pagamento de bolsa ou

qualquer  outra  modalidade  de  serviço  que  venha  a  ser  acordada  entre  as

partes; Ainda nos termos da legislação vigente, o estágio, em qualquer uma de

suas modalidades, não cria vínculo empregatício.

Está previsto pelo Núcleo de Relações Institucionais a organização do

Seminário  de  Orientação  para  o  Estágio,  obrigatório  para  os  alunos  que

ingressarão  no  Estágio  Supervisionado  Curricular,  como  o  objetivo  geral

nortear  os  discentes  nas  questões  legais,  direitos  e  deveres  durante  as

atividades do estágio. 

7.6 ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS 
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Na concepção clássica, a cultura é vista como sinônimo de civilidade.

Contrapondo-se a essa visão clássica, a concepção antropológica que norteia

este PPP enfoca a cultura como forma de vida ou como modo de vida. Afasta-

se, pois, da concepção de cultura como civilidade ou como intelectualidade,

entendimento que, para Eagleton (2005), é rigorosamente discriminatório.

As atividades artistico-culturais são desenvolvidas durante o ano letivo

através dos eventos e projetos integradores que já fazem parte da rotina do

campus,  e  alguns deles,  inclusive,  já  constam no calendário  acadêmico do

Campus, como a exemplo do Seminário de Meio Ambiente, Feira da Cultura do

Recôncavo,  Torneio  de  jogos,  Comemorações  da  Semana  da  Consciência

Negra, dentre outros.

7.7 POLÍTICAS DE ENSINO

O ato de ensinar revela-se em um conjunto de atividades planejadas,

sistematizadas e avaliadas, impregnadas de intencionalidades. Dentre essas

intencionalidades, a principal delas é produzir aprendizagem. 

No IF Baiano, Campus Governador Mangabeira, a dimensão do ensino

compõe  a  tríade  acadêmica  institucional,  aliando  o  processo  de

ensino/aprendizagem à pesquisa e à extensão. Dessa forma, concretiza-se na

inter-relação  com  os  campos  científicos  correlatos  que,  permeados  por

articulações,  interações e intervenções dos atores envolvidos,  propiciam, ao

sujeito, a possibilidade de compreender e de transformar a realidade por meio

da apropriação de novos saberes. 
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Esse exercício exige uma concepção de ensino que contemple o caráter

integrador  do  conhecimento.  Portanto,  para  haver  equilíbrio  entre  formação

humana e formação profissional,  faz-se necessário que todos os processos,

especialmente  os  de  ensinar  e  de  aprender,  estejam  orientados  pela

dialogicidade, pela integração dos saberes, por percursos democráticos, pela

participação, pelo exercício da criticidade, pela curiosidade epistemológica e

pela autonomia intelectual do aluno (FREIRE, 2003).

Para tanto, o  IF Baiano, Campus Governador Mangabeira, compromete-

se  a  promover  um  ensino  de  qualidade  socialmente  referenciado,  sob  os

princípios  da  formação  humana  integral.  Isso  pressupõe  ações  e  políticas

conjuntas  que  promovam  a  interdisciplinaridade,  a  contextualização  de

conhecimentos  (gerais,  éticos,  humanos,  técnicos  e  tecnológicos),  a

investigação científica e a interação com as mais variadas instâncias sociais.

Face a esse dimensionamento, é indispensável  a organização de um

trabalho conjunto e organizado administrativa e pedagogicamente, envolvendo

os  diversos  setores  responsáveis  pela  formulação  de  políticas  de

desenvolvimento do ensino na Instituição, tais como a Pró-Reitoria de Ensino

(PROEN),  a quem compete definir, propor, fomentar e implementar políticas e

ações do ensino, de modo sistêmico, no alcance aos objetivos propostos; a

Direção Acadêmica; Coordenação de Ensino; os Coordenadores de Curso; a

Coordenação  de  Assuntos  Estudantis;  bem  como  as  Coordenações  de

Extensão, Pesquisa e Núcleo de Relações Institucionais.   Todos em prol de

desenvolvimento  da  política  sintonizada  com  os  preceitos  da  gestão

democrática,  com  vistas  a  identificar  necessidades,  organizar  processos

pedagógicos, verificar ações implementadas e buscar a correção dos rumos

dos  processos  pedagógicos,  bem  como  o  constante  aprimoramento  das

ofertas. 
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Em atendimento à estrutura física do  Campus Governador Mangabeira

a atuação do ensino incide na educação básica, na educação profissional e

tecnológica,  nas  modalidades  presencial  e  a  distância,  e  abrange:   cursos

técnicos de nível médio, nas formas integrada (regular) e subsequente. 

Entretanto,  se  consideramos  o  atendimento  à  função  social,  as

necessidades educativas  do IF  Baiano,  Campus Governador  Mangabeira,  e

aos preceitos da reestruturação da rede federal  de educação profissional  e

tecnológica,  a  atuação  do  ensino  no  Campus  incide  também na  educação

superior,  nas  modalidades  presencial,  semipresencial  e  a  distância,  o  que

abrangeria:  cursos  e  programas  de  formação  inicial  e  continuada  ou  de

qualificação  profissional;  programas  de  certificação  profissional;  cursos

superiores de tecnologia ou de graduação tecnológica; cursos de engenharia;

cursos de licenciatura, inclusive na forma de segunda licenciatura; cursos de

pós-graduação  lato  sensu;  e  cursos  e  programas de  pós-graduação  stricto

sensu. E este certamente é uma meta a ser alcançada pelo Campus nos anos

vindouros. 

Considerando  a  importância  do  registro  histórico  das  formas  de

organização  e  revisão  das  ofertas  institucionais,  fez-se  um  apanhado  de

documentos orientadores das mudanças implementadas e/ou das propostas de

oferta, equivalendo a um relatório do processo de revisão dos cursos técnicos e

ao  mesmo  tempo  esclarecedor  das  razões  da  proposta  ora  consolidada.

Sempre,  mediante  um  processo  de  construção  coletiva,  constando  de

discussões  em  grupos,  elaboração  de  propostas  de  diretrizes  e  validação

destas. 

Ancorada nessa metodologia, as diretrizes orientadoras e a dinâmica de

(re)estruturação dos cursos foram construídas estão previstas nas Resoluções
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Número 14 e Número 13,  de 12 de setembro de 2014, que prevêem as normas

e os procedimentos para criação, alteração, reformulação curricular e extinção

dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e da Educação

Profissional  Integrada com   Educação Básica na Modalidade de Jovens e

Adultos  de  caráter  presencial,  e  a  na   criação,  alteração,  reformulação

curricular  e extinção dos Cursos da Educação Superior  nesta Instituição de

Ensino, respectivamente.  

No geral, o quantitativo de todas essas ofertas institucionais é definido

com  base  nos  seguintes  critérios:  grupo  efetivo  de  servidores  (número  de

docentes  e  técnicos  administrativos  existentes  em  cada  campus),  relação

professor/aluno, turnos de funcionamento e o foco tecnológico dos campi. Por

isso deve haver flexibilização e atenção às especificidades no planejamento

das demandas locais.

7.7.1 Educação Básica 

A  educação  básica  tem  por  finalidades  desenvolver  o  educando,

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania

e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
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A  educação  básica  poderá  organizar-se  em  séries  anuais,  períodos

semestrais,  ciclos,  alternância  regular  de  períodos de estudos,  grupos não-

seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por

forma  diversa  de  organização,  sempre  que  o  interesse  do  processo  de

aprendizagem assim o recomendar.  Entretanto,  o calendário  escolar  deverá

adequar-se às peculiaridades locais, a critério do respectivo sistema de ensino,

sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei. 

Conforme Art. 26. da Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 os currículos do

ensino  fundamental  e  médio  devem  ter  uma  base  nacional  comum,  a  ser

complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por

uma  parte  diversificada,  exigida  pelas  características  regionais  e  locais  da

sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

Os conteúdos curriculares  da educação básica  observarão,  ainda,  as

seguintes diretrizes: 1.a difusão de valores fundamentais ao interesse social,

aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem

democrática;  2.consideração das condições de escolaridade dos alunos em

cada estabelecimento; 3.orientação para o trabalho; 4.promoção do desporto

educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 

7.7.2 Educação a Distância

A interiorização da oferta de educação de qualidade ocorre através da

presença do IF Baiano em várias cidades ao longo da geografia do estado. A

presença  do  IF  Baiano  em  uma  cidade  pólo,  no  entanto,  não  implica,

diretamente, a possibilidade de acesso do aluno a essa instituição. Vários são
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os motivos que geram essa falta de acesso: ele pode morar distante das redes

de serviço de transporte público; pode ter horários e ritmos de trabalhos não

compatíveis  com um ensino presencial;  pode ter dificuldades de mobilidade

física,  entre  outros.  Nesse  sentido,  percebemos  a  importância  dessa

modalidade de ensino  para  que todos tenham acesso a  uma educação de

qualidade. 

Considerando  ainda  a  dimensão  continental  do  nosso  país  e  a

característica básica do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação

(TIC) de encurtar distâncias, a educação a distância surge como uma forma de

atingir as várias localidades, inclusive as mais remotas, sem necessidade de

deslocamento do aluno ou do trabalhador. Além disso, podemos lembrar ainda

a autonomia do aluno ou profissional em relação a seu tempo de estudo, uma

vez  que  ele  pode  gerenciar  esse  tempo  para  estudar  quando  tiver

disponibilidade. 

A  Constituição  de  1998  garante  a  todos  os  cidadãos  o  direito  à

educação. Enquanto instituição federal, o IFRN precisa contribuir para que isso

se torne uma realidade. A educação a distância é uma das formas de garantir

esse direito, ampliando a oferta institucional sem gerar grande sobrecarga nas

instalações  físicas  e  promovendo  a  diversificação  de  cursos  em  diferentes

níveis de ensino. 

7.7.3 Educação Superior

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),

a  educação  superior  representa  um dos  níveis  que  compõem  a  educação
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escolar. Caracteriza-se, principalmente, pela ênfase na formação profissional

em diferentes áreas do conhecimento, com ingresso possibilitado a estudantes

egressos do ensino médio ou com certificado equivalente e classificados em

processo seletivo. 

Segundo  o  Art.  43  da  LDB,  a  educação  superior  tem  as
seguintes finalidades: 

I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito
científico e do pensamento reflexivo; 

II.  formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento,
aptos  para  a  inserção  em  setores  profissionais  e  para  a
participação  no  desenvolvimento  da  sociedade  brasileira,  e
colaborar na sua formação contínua; 

III. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica,
visando  o  desenvolvimento  da  ciência  e  da  tecnologia  e  da
criação  e  difusão  da  cultura,  e,  desse  modo,  desenvolver  o
entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV.  promover  a  divulgação  de  conhecimentos  culturais,
científicos  e  técnicos  que  constituem  patrimônio  da
humanidade  e  comunicar  o  saber  através  do  ensino,  de
publicações ou de outras formas de comunicação; 

V. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e
profissional  e  possibilitar  a  correspondente  concretização,
integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada
geração; 

VI.  estimular  o  conhecimento  dos  problemas  do  mundo
presente,  em  particular  os  nacionais  e  regionais,  prestar
serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta
uma relação de reciprocidade; 

VII. promover a extensão, aberta à participação da população,
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da
criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas
na instituição (BRASIL, 1996, p. 35).
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A lei de criação dos Institutos Federais (Lei 11.892/08) reafirma e torna

legítima a oferta de cursos de graduação. Na referida lei, isso fica destacado na

Seção III,  Art.  7,  Título VI,  que trata dos objetivos dos Institutos Federais e

versa  sobre  os  níveis  de  educação  superior.  Assim,  estão  previstos  os

seguintes cursos: 

a)  cursos  superiores  de  tecnologia  visando  à  formação  de
profissionais para os diferentes setores da economia; b) cursos
de licenciatura,  bem como programas especiais  de formação
pedagógica,  com  vistas  na  formação  de  professores  para  a
educação  básica,  sobretudo  nas  áreas  de  ciências  e
matemática,  e  para  a  educação  profissional;  c)  cursos  de
bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais
para  os  diferentes  setores  da  economia  e  áreas  do
conhecimento;  d)  cursos  de  pós-graduação  lato  sensu  de
aperfeiçoamento  e  especialização,  visando  à  formação  de
especialistas  nas  diferentes  áreas  do  conhecimento;  e  e)
cursos  de  pós-graduação  stricto  sensu  de  mestrado  e
doutorado,  que contribuam para promover  o estabelecimento
de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas
no processo de geração e inovação tecnológica (BRASIL, 2008,
p. 2). 
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A  oferta  de  ensino  dos  cursos  superiores  de  tecnologia  organiza-se

segundo as orientações normativas do conselho nacional de educação e os

referenciais  curriculares  do  Catálogo  Nacional  dos  Cursos  Superiores  de

Tecnologia. Por sua vez, os cursos de licenciatura organizam-se segundo as

diretrizes e os referenciais curriculares para a formação de professores e de

acordo  com  as  regulamentações  específicas  para  cada  área  da  educação

básica.  Por  fim,  essas  ofertas  formativas  de  graduação  organizam-se  em

sintonia tanto com as prescrições dos documentos supracitados quanto com as

determinações legais da LDB, da Lei 11.892/2008, que estabelece os Institutos

Federais e as orientações do PPPl. 

7.8  POLÍTICAS DE EXTENSÃO

As atividades de extensão englobam processos educativos,  artísticos,

culturais, esportivos, científicos e tecnológicos desenvolvidos junto a pessoas,

grupos e comunidades, articulados ao ensino e à pesquisa e que implicam em

transferência mútua de conhecimentos entre o IF Baiano e as comunidades

interna e externa. Anualmente são divulgados editais internos que possibilitam

aos  estudantes  participarem  como  bolsistas  ou  voluntários  em  projetos  de

extensão, coordenados pelos servidores do Campus Governador Mangabeira.

São  considerados  Programas  e/ou  Projetos  de  Extensão,  aqueles

submetidos a órgãos externos ou programas internos de fomento bem como

também os projetos sem financiamento.  Em qualquer uma das modalidades de

projetos citados, a carga-horária poderá ser aproveitada como atividades de

extensão e relatada no Plano Individual de Trabalho (PIT) e Relatório Individual

de Trabalho (RIT).
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O  IFBAIANO  -  Campus  Governador  Mangabeira,  através  da  sua

Coordenação  de  Extensão,  em  conjunto  com a  Coordenação  de  Ensino  e

Pesquisa, estimulará o desenvolvimento de programas e projetos de extensão,

com livre proposição temática, e incentivará a associação desses projetos aos

programas  governamentais  de  fomento,  bem  como  empresas,  indústrias,

universidades,  institutos,  associações,  organizações  não  governamentais  e

outras  instituições.  O  Projeto  deverá  ser  proposto  pelo  extensionista

responsável, denominado de coordenador, através da submissão do projeto à

Coordenação de Extensão.

O  estudante  selecionado  em  Programas  e/ou  Projetos  de  Extensão

podem atuar como voluntário ou bolsista, e deverá atender os seguintes pré-

requisitos:  Estar  regularmente  matriculado  e  frequentando  um  dos  cursos

ofertados pelo IF Baiano Campus Governador Mangabeira; Dispor, no mínimo,

10 (dez) horas semanais para desenvolver atividades do projeto; Participar em

eventos acadêmicos na modalidade de apresentador (autor ou co-autor) dos

resultados parciais ou finais dos Projetos Extensão, sempre sob a orientação

do Coordenador do Projeto e/ou Extensionista colaborador.

As propostas e relatórios dos Programas e/o Projetos de Extensão serão

elaborados em conformidade com formulários próprios, disponibilizados pela

Coordenação de Extensão.  Quando decorrentes de Convênios  externos,  os

Programas e/ou Projetos deverão obter aprovação institucional. O relatório final

de Programas e/ou Projetos de Extensão, após aprovado pela Coordenação de

Extensão, deverão ser enviado e arquivados na respectiva Pró-Reitoria.

Os  participantes  e  envolvidos  em  eventos  de  Extensão  ou  eventos

oriundos de Projetos de Extensão,  terão direito a  certificados/certidões,  nas

seguintes  condições:  A  certificação  dos  coordenadores,  alunos  bolsistas,
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alunos voluntários de Programas e/ou Projetos de Extensão não financiados

pelo  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano  é  de

responsabilidade da Coordenação de Extensão; A emissão de certificados para

os participantes (ouvintes,  apresentadores de trabalhos,  palestrantes)  e dos

componentes  da  comissão,  será  de  responsabilidade  da  comissão

organizadora do evento não financiados.

As  bolsas  de  Extensão  serão  concedidas  oriundas  de  recursos  do

IFBAIANO, conforme disponibilidade orçamentária do Instituto. 

Os demais critérios e normas de políticas de extensão estão previstas no

Regulamento de Extensão do IF Baiano Campus Governador Mangabeira, que

tem por finalidade normatizar e organizar o funcionamento das atividades de

extensão  desenvolvidas  para  todos  os  cursos  oferecidos  pelo  Campus,

presencial e na modalidade a distância, compreendendo os servidores, Grupos

de Pesquisa, Programas e/ou Projetos de Extensão e a relação entre os cursos

e outros setores da sociedade, vinculando e subordinando suas atividades à

legislação oficial vigente.

O  Instituto  Federal,  Campus  Governador  Mangabeira  tem  como

diretrizes para a Extensão:

 Indissociabilidade entre extensão, pesquisa e ensino: estabelecer

a extensão como prática pedagógica, integrada à pesquisa e ao

ensino,  atendendo  às  novas  demandas  da  sociedade

contemporânea,  que  exigem  uma  formação  articulada,  com  a

máxima  organicidade,  competências  científicas  e  técnicas,

inserção política e postura ética.
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 Inter/transdisciplinaridade:  priorizar  um  modelo  que  integre

diversas  áreas  do  conhecimento  e  diversos  níveis  de  ensino,

incentivando  a  criação  e  manutenção  de  grupos  de  estudo

específicos.

 Promoção da cidadania e responsabilidade socioambiental: desenvolver

ações e projetos de extensão, atuando nas dimensões social, cultural,

política, ambiental e econômica, que priorizem o combate da exclusão

social,  propiciando a conquista da cidadania  e a percepção do meio

ambiente, como patrimônio natural e cultural da humanidade.

 Desenvolvimento  local  e  regional:  fomentar  ações  que  objetivam  a

inclusão da população na cadeia produtiva, gerando emprego-renda e

produção  de  conhecimento,  atuando  de  forma  decisiva  para

transformação  da  sociedade,  respeitando  as  peculiaridades  e

potencialidades de cada região.

 Difusão de conhecimentos: promover atividades e eventos para a troca

de conhecimentos científicos, técnicos, experienciais e outros, trazendo

contribuições  fundamentais  para  o  aprimoramento  da  comunidade

interna e externa.

 Capacitação  técnica,  operativa  e  instrumental:  capacitar  pessoas,

propiciando maiores oportunidades de inserção ao mundo do trabalho

(formal ou informal).

7.9 POLÍTICAS DE PESQUISA

133

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

De acordo com o Art. 6O da Lei Federal nº 11.892, de 29 de fevereiro de

2008  que  Institui  a  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e

Tecnológica,  a  realização  e  o  estímulo  à  pesquisa  aplicada,  à  produção

cultural,  ao  empreendedorismo,  ao  cooperativismo  e  ao  desenvolvimento

científico  e  tecnológico  estão  entre  as  finalidades  e  características  dos

Institutos Federais.

As  ações  de  pesquisa  no  âmbito  dos  Campi do  IF  Baiano,  em

articulação  com  o  ensino  e  a  extensão,  deverão  integrar  um  processo

educativo  de  formação  do  indivíduo  como  investigador  e  empreendedor,

visando, além da produção e difusão de conhecimentos nos diversos campos

do saber, da arte e da cultura, à inovação e à solução de problemas de cunho

social,  científico  e  tecnológico,  favorecendo  o  desenvolvimento  social,

econômico e cultural. Nessa perspectiva, as atividades de pesquisa e inovação

deverão ser desenvolvidas de forma indissociável com o ensino e a extensão,

contribuindo para o desenvolvimento socioambiental, através da construção de

conhecimentos científicos e tecnológicos. 

O  Instituto  Federal,  Campus  Governador  Mangabeira  tem  como

diretrizes para a Pesquisa:

 Indissociabilidade entre pesquisa, ensino, e extensão: estabelecer

a  pesquisa  como  prática  pedagógica,  integrada  à  extensão,

atendendo às novas demandas da sociedade contemporânea.

 Inter/transdisciplinaridade:  priorizar  um  modelo  que  integre

diversas áreas do conhecimento e diversos níveis de ensino.
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 Desenvolvimento  local  e  regional:  fortalecer  a  produção  e

socialização  do  conhecimento  científico,  tecnológico  e  da

responsabilidade ambiental, contribuindo para o desenvolvimento

local  e  regional,  ao  vincular  as  soluções para  problemas reais

com o conhecimento acadêmico.

 Iniciação  Científica:  possibilitar  o  desenvolvimento  do  espírito

crítico  e  a  criatividade,  estimular  a  curiosidade  investigativa,

incentivar a participação e promoção de eventos científicos, tais

como: simpósios, encontros e congressos, que permitam maior

troca de informações entre aluno, professor e sociedade.

 Responsabilidade  socioambiental:  realizar  projetos  de  pesquisa

que  permitam  a  preservação  ambiental  e  o  desenvolvimento

social como imprescindíveis à consolidação de novas tecnologias,

priorizando uma abordagem transdisciplinar dos temas propostos.

 Apoio de fomento à pesquisa: estabelecer parcerias institucionais,

com  organizações  públicas  e  privadas,  visando  ao  fomento  à

pesquisa, com efetiva contribuição;

 Inovação  Tecnológica:  desenvolver  pesquisa  que  promova  a

introdução  de  novidades  tecnológicas  ou  aperfeiçoamento  do

ambiente produtivo, social e educacional, que resulte em novos

produtos,  processos  ou  serviços,  comprometida  com o  arranjo

produtivo, social e cultural local;

 Participação  em  eventos  de  natureza  científica:  estimular  a

participação de docentes, técnico-administrativos e discentes com

apresentação  de  trabalhos  resultantes  de  projetos  de  ensino,
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pesquisa e extensão, em eventos científicos realizados no país e

no exterior; 

 Promoção  de  eventos  técnico-científicos:  organizar  eventos

relacionados  à  ciência,  tecnologia  e  inovação,  destinados  ao

intercâmbio  do  conhecimento  e  de  experiências  entre

pesquisadores e a divulgação dos resultados de seus trabalhos,

cuja realização ocorra no âmbito estadual. (Categoria I: Eventos

de  intercâmbio  técnico-científico  (congressos,  simpósios,

colóquios), Categoria II: Eventos de atualização do conhecimento

técnico-científico (workshops, seminários, encontros de estudos,

encontros de iniciação científica).
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8 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS

8.1 POLÍTICAS DE ACESSO E PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES

O candidato,  para  ingressar  no  IF  Baiano,  deverá  submeter-se  a um

processo seletivo específico publicado através de Edital para ingresso em um

dos cursos ofertados pelo Campus Governador Mangabeira.

Após o ingresso do discente na Instituição, o IF Baiano, como diretriz

institucional,  deverá  garantir  condições de permanência  do aluno,  tanto  em

termos  sócioeconômicos,  quanto  em  termos  pedagógicos.  Dentre  os

programas a serem desenvolvidos, existem aqueles que serão implementados

com  recursos  orçamentários,  a  saber:  auxílio-moradia,  auxílio-transporte,

auxílio-alimentação  e  bolsas  para  estudantes  comprovadamente  carentes.

Além desses, poderão ainda ser proporcionados programas para atendimento

aos estudantes com dificuldade de aprendizagem e/ou adaptação escolar.

O  atendimento/acompanhamento  pedagógico  às  turmas  e  aos

estudantes de forma individualizada possui como objetivo o desenvolvimento

harmonioso e equilibrado em todos os aspectos – físico, mental,  emocional,

moral, estético, político, educacional e profissional. 

Para tanto serão direcionados esforços no sentido de proporcionar ao

estudante, atividades para integração ao grupo no qual está inserido; criar e

promover a ambientalização dos espaços coletivos de convivência; possibilitar

ao estudante, consciência de suas escolhas e decisões profissionais que serão

trabalhadas,  tanto  individual,  como  coletivamente;  interagir  com  a  família,

possibilitando um desenvolvimento pleno do educando; avaliar, entender e/ou
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encaminhar estudantes envolvidos em situações de conflito, ou com problemas

que interfiram direta ou indiretamente no seu desenvolvimento escolar.

8.2 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

A assistência estudantil consiste no conjunto de princípios norteadores

para  o  desenvolvimento  de programas e  linhas de ações que favoreçam a

democratização do acesso, permanência e êxito no processo formativo, bem

como a inserção socioprofissional do estudante em situação de vulnerabilidade

socioeconômica,ao fortalecimento da cidadania, à otimização do desempenho

acadêmico e ao bem estar biopsicossocial, tendo como amparo legal o Decreto

7.234, de 19 de julho de 2010, no qual foram estabelecidos os princípios e

objetivos que atendem aos sujeitos assistidos, expressos em seu artigo 1º que:

“tem como finalidade  ampliar  as  condições  de  permanência  dos  jovens  na

educação superior pública federal”, incluindo os IF.

Os princípios que fundamentam a Política de Assistência Estudantil do

IF Baiano são:

 direito ao ensino público e gratuito de qualidade;

 promoção da inclusão por meio da educação;

 igualdade de condições e equidade no acesso,  permanência e

êxito na conclusão e no percurso formativo, isento de quaisquer

discriminações;

 respeito à dignidade do sujeito, à sua autonomia e ao seu direito a

benefícios  e  serviços  de  qualidade,  bem  como  à  convivência

acadêmica e comunitária;
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 divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos

assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pela Instituição

e dos critérios para seu acesso;

 garantia  da  liberdade  de  aprendizagem,  através  da  articulação

entre  o  ensino,  pesquisa  e  extensão,  bem como,  incentivo  às

manifestações artísticas, culturais e esportivas.

8.2.1 Programa de assistência e inclusão social do estudante- PAISE

Este  Programa  vem  sendo  implementado  no  Campus  Governador

Mangabeira desde agosto de 2011. É destinado aos discentes regularmente

matriculados e que atenda aos critérios previamente estabelecidos no Edital

que estabelece normas e critérios para seleção de estudantes devidamente

inscritos nos auxílios oferecidos. Tem como objetivo propiciar mecanismos que

auxiliem na garantia a permanência dos contemplados de estudantes durante

os anos da formação acadêmica no campus.

Os  auxílios  disponibilizados  pelo  PAISE  no  campus Governador

Mangabeira são:

 auxílio moradia, valor R$ 300,00

 auxílio alimentação, valor R$ 300,00

 auxílio creche, valor R$ 300,00

 auxílio transporte, valor R$ 150,00

 auxílio material acadêmico, valor R$ 50,00

 auxílio uniforme, valor R$ 100,00
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 auxílio cópia e impressão. Pode ser na forma de cota ou repasse finan-

ceiro ao estudante.

Os  valores  são passiveis  de  reajustes  na ocasião  de lançamento  do

Edital  de  seleção,  em  consonância  com  a  verba  destinada  pelo  Governo

Federal para este programa. 

As condicionalidades/permanência no programa são: 

 Estar regularmente matriculado em um dos cursos do Instituto Fede-

ral Baiano – Campus Governador \mangabeira;

 Possuir renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio vi-

gente;

 Possuir frequência de 75% em cada componente curricular;

 Estar enquadrado em situação de risco e vulnerabilidade social. 

O setor responsável pela implementação e monitoramento da Política de

Assistência Estudantil no campus é a Coordenação de Assuntos Estudantis –

CAE. 

8.2.2 Programa de Assistência Integral à Saúde

Programa  que  visa  criar  mecanismos  para  viabilizar  assistência  ao

estudante,  através  dos  serviços  de  atendimento  médico,  odontológico,

psicológico, enfermagem e nutrição, incluindo ações de prevenção, promoção,

tratamento  e  vigilância  à  saúde  da  comunidade  discente  (como  exemplos:

campanhas de vacinação, doação de sangue, riscos das doenças sexualmente

transmissíveis, saúde bucal, higiene corporal e orientação nutricional).
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A equipe do PRÓ-SAÚDE NO campus está formada, até o momento, por

um médico, um psicólogo e uma nutricionista.  

8.2.3 Programa de Acompanhamento Psicossocial e Pedagógico

O Programa de Acompanhamento Psicossocial e Pedagógico (PROAP)

tem  como  objetivo  viabilizar  ações  de  promoção  da  saúde,  bem  como

atividades  interdisciplinares  de  natureza  preventiva  e  interventiva  que

redundará  no  bem  estar  biopsicossocial  e  /ou  desempenho  acadêmico.

Destinar-se-á aos estudantes, professores, pais e/ou responsáveis, através da

criação do Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial (NAPSI). Este deverá

ser  constituído  de  um(a)  assistente  social,  um(a)  psicólogo(a)  e  um(a)

pedagogo(a).

Caberá ao NAPSI, através do Programa, promover ações de prevenção

relativas a comportamentos e situações de risco (uso e abuso de substâncias

psicoativas,  violência);  fomentar  diálogos  temáticos  com  os  familiares  dos

estudantes, garantindo a sua participação, na vida acadêmica do educando e

na  democratização  das  decisões  institucionais;  realizar  acompanhamento

sistemático às turmas de modo a identificar dificuldades de natureza diversa

que podem refletir  direta  ou  indiretamente  no seu desempenho acadêmico,

intervindo e encaminhando, quando necessário.

8.2.4. Programa de Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer
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Este programa tem por finalidade garantir  aos estudantes o exercício

dos direitos culturais, as condições para a prática da cultura esportiva, do lazer

e o fazer artístico, visando à qualidade do desempenho acadêmico, a produção

do conhecimento e a formação cidadã.

Compete ao PINCEL apoiar e incentivar ações artístico-culturais visando

à valorização e difusão das manifestações culturais estudantis; garantir espaço

adequado para o desenvolvimento de atividades artísticas; estimular o acesso

às fontes culturais,  assegurando as condições necessárias  para visitação a

espaços culturais e de lazer; proporcionar a representação do IF Baiano em

eventos esportivos e culturais oficiais; bem como, apoio técnico para realização

de eventos de natureza artística.

8.2.5 Programa de Incentivo à Participação Político-Acadêmica

Programa  que  visa  à  realização  de  ações  que  contribuam  para  o

exercício  da cidadania e do direito  de organização política do estudante.  O

PROPAC deve estimular à representação discente (através da formação de

grêmios,  centros  e  diretórios  acadêmicos),  bem  como  garantir  o  apoio  à

participação dos mesmos em eventos internos,  locais,  regionais,  nacional  e

internacional de caráter sócio-político.

8.3 POLÍTICA DA DIVERSIDADE E INCLUSÃO

A educação em defesa da diversidade e inclusão remete-se a uma ação

que instaura um nível de importância ao direito de todos à educação, em um
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movimento coletivo de mudança norteador para a adoção de políticas públicas

capazes de minimizar barreiras à educação dos estudantes com deficiência,

com  síndromes  e  com  altas  habilidades/superdotação,  dentre  outras

dificuldades.  Nesse  percurso,  é  previsto  o  atendimento  às  necessidades

educacionais especiais, mobilizando a participação a partir de novas relações

fundamentais para uma socialização humanizadora. 

A Constituição adota, como um dos princípios, a igualdade de condições

para o acesso à escola e para a permanência nessa instituição. Depreende-se

ser  a  efetivação  do  direito  republicano  de  promover  o  bem de  todos,  sem

preconceito de origem, raça, sexo,  cor, idade e quaisquer outras formas de

discriminação. No caso da educação, por exemplo, aponta para uma sociedade

com escolas abertas a todos, em qualquer etapa ou modalidade, bem como o

acesso a níveis mais elevados de ensino. 

Segundo o Parecer CNE/CEB 17/2001, pode ser percebida uma ampla

definição  das  necessidades  especiais.  Ainda  de  acordo  com  esse  mesmo

Parecer, aponta-se para a preocupação com a inclusão de outras categorias

para além da deficiência, um conjunto representativo dos sujeitos tratados nos

debates das políticas públicas pelas denominações "minorias" ou "excluídos". 

A pertinência dessas considerações reafirma a amplitude do conceito de

educação inclusiva. Como a inclusão escolar, na contemporaneidade, é uma

discussão recorrente e aberta, faz-se necessário tecer algumas considerações

esclarecedoras a respeito de sua concepção.

No entanto, para tornar as escolas diversificada e inclusiva e transformá-

las  em  ambientes  democráticos,  é  preciso  ressignificar  as  instituições,

pautando  o  fazer  pedagógico  nos  princípios  da  ética,  da  cidadania  e  da

democracia,  sustentáculos  dos  movimentos  inclusivos.  Nesse  prisma,  a
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educação inclusiva deve permear transversalmente todos os níveis e todas as

modalidades de ensino, oferecendo a todos a igualdade de oportunidades.

A atual LDB (Lei 9.394/96), em seu Artigo 59, orienta que os sistemas de

ensino devem assegurar, aos alunos, currículos, métodos, técnicas, recursos e

organização  específicos  para  atender  às  necessidades  discentes.  Para

acompanhar o processo de mudança, foram instituídas as Diretrizes Nacionais

para a Educação Especial na Educação Básica. Mais recentemente, em 2011,

entrou em vigor o dispositivo legal que prevê a ação do Ministério da Educação

no  apoio  técnico  e  financeiro  às  iniciativas  voltadas  ao  atendimento

educacional especializado, explicitados nos seguintes termos, conforme o Art.

5º, incisos I a VII, do Decreto 7.611/2011: 

§2º  O  apoio  técnico  e  financeiro  de  que  trata  o  caput
contemplará as seguintes ações: 
I - aprimoramento do atendimento educacional especializado já
ofertado; 
II - implantação de salas de recursos multifuncionais; 
III  -  formação  continuada  de  professores,  inclusive  para  o
desenvolvimento da educação bilíngue para estudantes surdos
ou  com  deficiência  auditiva  e  do  ensino  do  Braile  para
estudantes cegos ou com baixa visão; 
IV - formação de gestores, educadores e demais profissionais
da  escola  para  a  educação  na  perspectiva  da  educação
inclusiva, particularmente na aprendizagem, na participação e
na criação de vínculos interpessoais; 
V  -  adequação  arquitetônica  de  prédios  escolares  para
acessibilidade; 
VI  -  elaboração,  produção  e  distribuição  de  recursos
educacionais para a acessibilidade; e 
VII - estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições
federais de educação superior (BRASIL, 2011, p. 5). 
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A discussão sobre a educação inclusiva propicia repensar o papel das

instituições  formativas,  na  intenção  de  elevá-las,  da  condição  de

homogeneizadoras  para  uma  condição  sustentada  no  respeito  à

heterogeneidade. Isso se contrapõe a um ambiente discriminatório e se ancora

na  defesa  da  escola  aberta  a  todos  –  uma instituição  acadêmica,  de  fato,

inclusiva. 

À  luz  dessas  reflexões  e  das  concepções,  dos  princípios  e  dos

referenciais  defendidos  neste  PPP,  o  Campus deve  firmar  políticas  de

educação inclusiva fomentadoras de ações que visem assegurar o acesso à

escola e a permanência, com sucesso, de todos os estudantes nos níveis e nas

modalidades ofertados pela Instituição, sem restrições. 

Assume-se,  assim,  o  compromisso  com  uma  educação  inclusiva

pautada  na  concepção  de  direito  de  todos,  em especial  atenção  aos  que,

devido a questões de pertencimento, de condições físicas, cognitivas, motoras,

econômicas e sociais, dentre outras, estão mais vulneráveis a processos de

exclusão ou de segregação. 

Nessa  perspectiva,  na  defesa  de  uma  educação  alinhada  ao

acolhimento  de  todos  os  que  buscam  o  IF  Baiano,  Campus  Governador

Mangabeira  (independentemente  das  origens  socioeconômicas,  das

convicções políticas e religiosas, das orientações sexuais, da etnia, do gênero

e  das  condições  físicas),  propõe-se  a  educação  inclusiva  buscando  o

desenvolvimento de ações conjuntas nos panoramas político, cultural, social e

pedagógico, materializadas como garantia de direito de todos os estudantes a

ter  acesso ao conhecimento  sistematizado pela  humanidade,  aprendendo e

participando, sem nenhum tipo de discriminação ou exclusão.
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Para o alinhamento e promoção de ações e políticas de diversidade e

inclusão,  o  Campus conta  com  o  Núcleo  de  Apoio  a  Pessoas  com

Necessidades Especiais (NAPNE), que objetiva implementar ações de inclusão

de Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas – PNEEs, iniciando a

discussão sobre aspectos técnicos, didático-pedagógicos, adequações, quebra

de  barreiras  arquitetônicas,  atitudinais  e  educacionais,  bem como sobre  as

especificidades e peculiaridades de cada necessidade específica, levando não

só a uma reflexão sobre o papel do educador e da instituição em sua prática

pedagógica, mas principalmente, levando à prática da inclusão;  e o Núcleos de

Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas – NEABI, que é  um Núcleo de natureza

propositiva,  consultiva  e  deliberativa  voltado para  o  fomento  a  estudos das

questões  étnico-raciais,  e  desenvolvimento  de  ações  de  valorização  das

identidades afro e indígenas.  O núcleo visa assessorar o cumprimento da Lei

nº  11.645/2008  que  altera  a  Lei  n°  9.394,  de  20  de  dezembro  de  1996,

modificada pela Lei n° 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as

diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede

de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e

Indígena”.

 Entretanto,  para constituir, efetivamente, uma política de diversidade e

inclusão no IF Baiano, Campus Governador Mangabeira, é preciso sensibilizar

pessoas,  fortalecer  compromissos,  firmar  parcerias,  intensificar  ações,

implementar  políticas  e  vencer  os  desafios  postos  conta  o  alcance  dos

objetivos. 

Nessa direção, estabelecem-se as seguintes diretrizes orientadoras das

práticas de diversidade e inclusão institucionais: 
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 adequação  do  Programa  de  Assistência  Estudantil  em  ações

sistêmicas,  a  fim  de  assegurar  o  direito  social  de  todos  os

estudantes  para  o  acesso  à  escola,  a  permanência  nessa

instituição e a conclusão de estudos com êxito; 

 fortalecimento do Núcleo de Inclusão, para que se configure num

mecanismo sistêmico de articulação, ampliando as iniciativas para

a  inclusão  escolar  (pesquisas,  estudos,  eventos,  programas  e

cursos de incentivos à formação); 

 manutenção dos processos seletivos diferenciados que destinam

vagas para estudantes da rede pública (cotas); 

 defesa de um currículo integrado, aberto e flexível, que contemple

a  diversidade,  o  interculturalismo e  o  direito  ao  conhecimento,

respeitando  as  necessidades  formativas  individuais,  locais  e

regionais; 

 fortalecimento  e  intensificação  de  políticas  e  de  projetos  de

fomento à educação inclusiva; 

 adoção,  quando  demandado,  em  programas  de  educação

profissional,  de  políticas  públicas  de  acesso,  permanência  e

conclusão  no  que  se  refere  aos  estudos  das  pessoas  com

necessidades educacionais especiais. 

8.4  POLÍTICA  DE  VALORIZAÇÃO  E  FORMAÇÃO  CONTINUADA  DE

SERVIDORES
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A  atuação  do  profissional  da  educação,  em  especial  da  educação

profissional,  envolve  tanto  conhecimentos  científicos  e  tecnológicos  quanto

conhecimentos advindos da formação humana, da experiência de vida e da

experiência profissional como educador. Todos esses saberes traduzem-se na

especificidade do fazer pedagógico e, consequentemente, da prática educativa

da instituição onde o profissional está inserido. 

Por  outro  lado,  a  diversidade  inerente  ao  contexto  formativo  e  as

influências advindas das mais variadas instâncias sociais exigem atualização

constante  dos  profissionais  da  educação  na  perspectiva  da  qualificação

almejada,  proporcionando,  assim,  crescimento  profissional  e  pessoal.  Em

grande  parte,  isso  pode  ser  alcançado  por  meio  de  uma  apropriada  e

cuidadosa política de formação continuada para servidores. 

Desse modo, o Campus Governador Mangabeira preocupa-se com as

necessidades de formação continuada de seus servidores, considerando tanto

as diferentes áreas em que atuam quanto os interesses pessoais, uma vez que

a  formação  continuada  favorece  a  mobilização  dos  servidores  para  se

engajarem  no  desenvolvimento  da  prática  educativa  institucional  em

consonância com o Projeto Político-Pedagógico e com vistas a uma educação

de qualidade.

Legalmente, as concepções de formação continuada do Instituto, sejam

voltadas  para  docentes  sejam  voltadas  para  técnico-administrativos,  têm  a

mesma fundamentação,  uma  vez  que  a  LDB (Lei  9.394/96)  trata  todos  os

envolvidos no processo educativo como profissionais da educação. De acordo

com o  Plano de  Carreira  dos Técnicos  em Educação  (PCCTAE),  todos  os

servidores são conceituados como trabalhadores em educação, reafirmando a

atividade fim desta Instituição (Lei 11.091/2005). 
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Portanto, busca-se a adesão a programas de formação que favoreçam o

crescimento do servidor na condição de profissional e de cidadão, superando-

se,  assim,  o  caráter  restrito  de  capacitação  para  aderir  a  um  modelo  de

formação continuada alicerçado em uma perspectiva crítico-reflexiva. 

A  consolidação  desses  espaços  formativos  ocorre  a  partir  da

socialização e da troca de experiências. Isso pode ser efetivado, internamente,

por meio de pesquisa, estudo de caso, reunião pedagógica, grupo de estudos,

seminário,  participação  em  processos  de  construção  de  projeto  político-

pedagógico institucional e participação em programas de formação continuada.

Ressalta-se,  por  fim,  que  a  política  de  formação  continuada  dos

servidores  do IFRN,  tendo como consequência  o  fortalecimento  profissional

conjunto de docentes e de técnico-administrativos, não se efetiva apenas pelo

acúmulo de cursos,  métodos e técnicas.  Ocorre,  de fato,  por  meio de uma

atuação competente e crítica  tanto  no que se  refere às  práticas  formativas

quanto no que se refere às práticas de reconstrução e de fortalecimento da

identidade pessoal e profissional dos envolvidos.

O  campus  custeará  cursos  e  atividades  de  capacitação/qualificação,

obedecendo os limites de sua previsão orçamentária, buscando, sempre que

possível, uma metodologia isonômica e democrática.  

8.5 POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO

A  Política  de  acompanhamento  do  egresso  deve  ter  como  objetivo

estreitar  o  relacionamento  do  IF  Baiano  e  seus  ex-alunos,  através  das

organizações  de  egressos  dos  cursos  técnicos,  desencadeando  ações  de
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aproximação,  contato  direto  ou  permanente,  com  formas  de  comunicação

possíveis e viáveis, como a criação de um banco de dados.

As diretrizes adotadas pelo campus Governador Mangabeira para o

desenvolvimento de ações de acompanhamento do egresso são:

I.  Manter  contato  com  os  egressos  da  Instituição,  transformando  o

Campus em  um  canal  aberto  e  um  centro  aglutinador  das  idéias  e

experiências destes profissionais; 

II. Atualizar os dados pessoais e profissionais dos egressos; 

III. Incentivar a participação dos egressos em atividades do Campus; 

IV. Identificar a adequação do curso ao exercício profissional. 

Essa diretriz expressa o compromisso do Instituto com o seu egresso,

numa  relação  de  mão  dupla,  mantendo-os  informados  sobre  sua  área  de

formação,  informações  técnico-científicas,  eventos  (jornadas,  seminários,

congressos, cursos de atualização, etc.), atividades de formação continuada,

pós-graduação,  contatos  com  a  Instituição  e  egressos,  representando  o

feedback do desempenho acadêmico institucional por sua atuação no mercado.
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9  A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

De acordo com a Lei 11.741/2008, a educação profissional técnica de

nível médio deverá ser desenvolvida de duas formas: articulada como ensino

médio e subsequente.

Na modalidade articulada com o ensino médio, conforme os dispositivos

dessa Lei 11.741/2008, em seu Art.36-C, estabelece que essa modalidade será

desenvolvida nas seguintes formas: 

I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o
ensino  fundamental,  sendo  o  curso  planejado  de  modo  a
conduzir  o  aluno  à  habilitação  profissional  técnica  de  nível
médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula
única para cada aluno; 
II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio
ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para
cada curso, e podendo ocorrer: 
a)  na  mesma  instituição  de  ensino,  aproveitando-se  as
oportunidades educacionais disponíveis; 
b)  em  instituições  de  ensino  distintas,  aproveitando-se  as
oportunidades educacionais disponíveis; 
c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de
intercomplementaridade,  visando  ao  planejamento  e  ao
desenvolvimento de projeto pedagógico unificado.  
(BRASIL, 2008, p.2). 

A  modalidade  subsequente,  por  sua  fez,  será  ofertada  com  cursos

destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. 

A educação profissional técnica de nível médio no Campus Governador

Mangabeira se fundamenta no compromisso com a formação humana integral

e não apenas a simples preparação para responder às necessidades imediatas

do mercado de trabalho.  Consiste em um projeto educacional  que toma as
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categorias, ciência,  trabalho,  cultura e tecnologia na centralidade das ações

pedagógicas. 

Trata-se de um modelo de oferta de educação profissional técnica de

nível médio que visa promover uma formação orientada para a emancipação,

no sentido de formar um trabalhador consciente de seu potencial transformador

de dada realidade social, possibilitando-lhe o domínio das esferas produtivo-

culturais da humanidade. 

Para garantir esse modelo de oferta de educação profissional técnica de

nível médio, a instituição terá como compromisso a utilização de laboratórios e

de equipamentos adequados, com a diversificação e a atualização de acervos

bibliográficos,  com  a  permanente  busca  por  uma  equipe  de  educadores

qualificados, com a aplicabilidade de formas de acompanhamento e avaliação.

Nesse entendimento,  em ampliação às ideias defendidas por  Oliveira

(2011),  uma organização curricular  para a educação profissional  técnica de

nível  médio deve,  primordialmente:  1)  elaborar  propostas de ensino técnico

integrado ao ensino médio fundadas na visão unitária e dialética dos processos

formativos;  2)  estreitar  as  relações  existentes  entre  ensino  e  pesquisa,  em

observância  às  especificidades  e  às  mudanças  inerentes  à  produção  do

conhecimento relativa às duas áreas; 3) construir orientações e diretrizes para

a  prática  pedagógica  com  o  fito  de  subsidiar  o  trabalho  docente  numa

perspectiva  crítica  e  reflexiva;  4)  materializar  as  necessidades  didático-

pedagógicas como seleção de conteúdos, transposição didática, utilização de

metodologias  adequadas  à  natureza  da  formação  tecnológica  articulada  à

formação  básica;  5)  planejar  ações  formativas  que  visem  minimizar  as

dificuldades  docentes  em  transpor,  didaticamente,  os  conhecimentos

tecnológicos  e  científicos  em  saberes  escolares;  e  6)  estabelecer  diálogos
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crítico-reflexivos e aproximações necessárias entre as ações planejadas para

ensino e pesquisa.

Nessa perspectivas,  os princípios fundantes para o planejamento e o

desenvolvimento que fundamentam a organização da proposta pedagógica da

formação técnica de nível médio do Campus são: 

 integração entre a educação básica e a educação profissional,

tendo como núcleo  básico  a  ciência,  o  trabalho,  a  cultura  e a

tecnologia; 

 organização curricular pautada no trabalho e na pesquisa como

princípios educativos; 

 respeito à pluralidade de valores e de universos culturais; 

 compreensão da aprendizagem humana como um processo de

interação social; 

 inclusão social, respeitando-se a diversidade quanto às condições

físicas, intelectuais, culturais e socioeconômicas dos sujeitos; 

 prática  pedagógica  orientada  pela  interdisciplinaridade,  pela

contextualização e pelas dimensões do trabalho , da ciência, da

cultura e da tecnologia; 

 desenvolvimento de competências básicas e profissionais a partir

tanto  de  conhecimentos  científicos  e  tecnológicos  quanto  da

formação cidadã e da sustentabilidade ambiental; 

 formação de atitudes e capacidade de comunicação, visando à

melhor preparação para o trabalho; 
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 construção identitária dos perfis profissionais com a necessária

definição da formação para o exercício da profissão. 

Dessa  forma,  a  organização  curricular  dos  cursos  técnicos  de  nível

médio do IF Baiano fundamenta-se nos princípios do currículo integrado, na

concepção de educação profissional integrada para a educação básica e na

estruturação  por  eixos  tecnológicos  constantes  do  Catálogo  Nacional  de

Cursos Técnicos (CNCT), aprovado pela Resolução CNE/CEB 03/2008, com

base no Parecer CNE/CEB 11/2008. 

O desenho curricular dos cursos  técnicos de nível médio do IF Baiano

fundamenta-se  nos  referenciais  que  estabelecem  os  eixos  tecnológicos

articulados  à  concepção  de  formação  integrada.  Desse  modo,  a  estrutura

curricular dos cursos técnicos deve corresponder a uma matriz composta por

núcleos politécnicos: núcleo comum, núcleo diversificado, e núcleo tecnológico.

O  núcleo  comum  corresponde  a  conhecimentos  do  ensino  médio

(Linguagens;  Ciências  Humanas;  Ciências  da  Natureza;  e  Matemática),

contemplando conteúdos de base científica e cultural basilares para a formação

humana integral;

O núcleo diversificado corresponde a conhecimentos do ensino médio

e da educação profissional, contemplando conteúdos em estreita articulação

com o curso e com conhecimentos comuns a todos os eixos tecnológicos e

elementos  expressivos  para  a  integração  curricular.  Deve  contemplar:

disciplinas  de  base  científica  e  tecnológica  comuns  aos  eixos  (como  parte

diversificada do ensino médio); disciplinas técnicas de articulação com o núcleo

estruturante (aprofundamento de base científica); e disciplinas técnicas âncoras

para práticas interdisciplinares;
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O  núcleo  tecnológico  corresponde  a  conhecimentos  da  formação

técnica  específica,  de acordo com a área profissional  e  o eixo  tecnológico.

Composto  por  bases  científicas  e  tecnológicas  que  alicerçam  inventos  e

soluções tecnológicas, controle e processos tecnológicos, gestão de bens e

serviços, suportes de uso geral. 

Aliada a  essa estrutura  de matriz,  a  prática  profissional  é  concebida

como  componente  curricular  indispensável  na  formação  técnica.  Será

desenvolvida com um total de horas mínimas estabelecida pelo PPC de cada

Curso, independentemente da modalidade de curso. As horas dessa atividade

curricular são computadas na carga horária total do curso. 

A  proposição  de  reorganização  das  matrizes  curriculares  terá  como

principais finalidades: favorecer a integração do currículo; ajustar a proposta

pedagógica  dos  cursos  técnicos  de  acordo  com  as  orientações  para

organização  por  eixos  tecnológicos;  e  atender  às  necessidades  revisionais

apontadas na avaliação desses cursos. 

As Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional Técnica de nível

médio são:

I. Os cursos da educação profissional técnica de nível médio, Integrados

ao  Ensino  Médio,  serão  ofertados  somente  para  egressos  do  ensino

fundamental. Por sua vez, os cursos da educação profissional técnica de nível

médio  na  modalidade  subseqüente  serão  ofertados  para  os  portadores  de

diploma ou certificação de conclusão do Ensino Médio;

II. Estrutura curricular organizada em regime seriado anual com ingresso

no início de cada ano letivo.
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III.  A  matriz  curricular  deverá  ser  organizada  por  disciplina  prevendo

ementário, objetivos, conteúdos e bibliografia básica.

IV. Os cursos terão duração de três anos, cada um deles com no mínimo

200 dias letivos e 800 horas anuais.

V.  Prioridade  para  a  oferta  de  estruturas  curriculares  voltadas  para

alunos na faixa etária regular nos turnos matutino e vespertino.

VI. Os componentes curriculares das áreas de conhecimento relativos ao

ensino  médio  e  a  educação  profissional  deverão  atender  ao  disposto  nos

pareceres e resoluções e, ao mesmo tempo, deverão possibilitar a articulação

das diferentes áreas do conhecimento.

VII. A articulação dos componentes curriculares do ensino médio e da

educação profissional no âmbito dos cursos será formalizada nas ementas de

disciplinas  e  efetivada  por  meio  de  ações  e  projetos  de  integração,

desenvolvidos pelos discentes, com o acompanhamento dos docentes.

VIII.  Os  componentes  curriculares  do  ensino  médio  serão  comuns  a

todos os cursos; 

IX. Inclusão de temática referente a história e cultura afro-brasileira e

indígena no currículo, Lei n.º 11.645/2008.

X.  Inclusão da segunda língua estrangeira  com a obrigatoriedade do

Espanhol, Lei n.º 11.161/2005.

XI. Inclusão das disciplinas de Filosofia e Sociologia.

XII.Tornar  o  estágio  supervisionado  como  componente  curricular

obrigatório, para os cursos que não o forem, com carga horária definida no

projeto de curso.
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XIII.  Para a integralização dos 200 dias letivos os projetos de cursos

deverão prever a realização de atividades complementares de caráter técnico,

científico, cultural e esportivo.

XIV. As atividades complementares de integralização dos duzentos dias

letivos estabelecidos pela legislação da educação básica, quando inseridas nos

sábados  letivos,  deverão  ser  ofertadas  no  período  matutino.  Isso  porque

permite a otimização dos esforços institucionais no apoio e acompanhamento

técnico-administrativo das atividades.

XV. Turmas com o número máximo de trinta e cinco alunos.

XVI.  Não  haverá  certificações  parciais,  prevendo-se  a  emissão  do

diploma  ao  final  do  curso  e  da  integralização  de  todos  os  componentes

curriculares  obrigatórios  (atividades  complementares,  estágios  e  outros

definidos no projeto do curso).

XVII.  Nos casos de trancamento de matrícula,  o  reingresso do aluno

ficará condicionado a existência de vaga, turma e/ou curso de origem ou afim.

O  Campus Governador  Mangabeira  oferece  os  cursos  da  Educação

Profissional  Técnica  de  Nível  Médio,  nos  Eixos  Tecnológicos  de:  Produção

Alimentícia e Informação e Comunicação, buscando atender às necessidades

específicas da região, possibilitando, aos alunos, inserção e recolocação no

mercado de trabalho: Conforme regulamentação, tais eixos desdobram-se em

cursos específicos, a saber:

Eixo Tecnológico de Produção Alimentícia: 

 Cursos Técnico em Alimentos,  na modalidade Subsequente.  O

PPC Técnico em Alimentos pode ser conferido em anexo
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Eixo Tecnológico de Informação e Comunicação:

 Curso  Técnico  de  Nível  Médio  em Informática,  na  modalidade

Integrada. O PPC Técnico em Informática ode ser conferido em

anexo

 Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática. O PPC

Técnico  em  Manutenção  e  Suporte  em  Informática  pode  ser

conferido em anexo

É  válido  ressaltar  que,  sob  orientação  da  PROEN,  os  Projetos

Pedagógicos dos Cursos do  Campus Governador Mangabeira,  visando uma

proposta de (re)estruturação e integração dos componentes disciplinares para

uma formação discente integral e de qualidade estão passando por momentos

de reavaliação e reformulação. Tal atividade está sendo orientada pelo Núcleo

de  Assessoramento  Pedagógico  de  cada  curso,  em  uma  dinâmica  de

participação coletiva de toda a comunidade acadêmica.
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10  A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA INTEGRADA À EDUCAÇÃO

DE JOVENS E ADULTOS 

Instituído pelo Decreto 5.840/2006, o PROEJA apresenta-se como uma

iniciativa que visa à inclusão social emancipatória dos sujeitos que, na faixa

etária  regular  indicada  em  toda  legislação,  não  tiveram  a  oportunidade  de

acesso à educação básica ou não a concluíram nessa faixa. Em consonância

com a função social  do Instituto,  esse se configura em um dos fatores que

mobilizam e justificam a adesão ao programa.

O  Campus avalia  a  possibilidade  de  implementação  de  cursos  na

modalidade PROEJA para o ano letivo de 2016, em consonância com o estudo

de demandas realizados na região e as possibilidades físicas/orçamentárias da

Instituição.

159

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

11 A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

O Decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005 caracteriza a educação a

distância em seu Artigo Primeiro, como 

[...]  modalidade  educacional  na  qual  a  mediação  didático-
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre
com  a  utilização  de  meios  e  tecnologias  de  informação  e
comunicação,  com  estudantes  e  professores  desenvolvendo
atividades  educativas  em  lugares  ou  tempos  diversos.
(BRASIL, 2005, p. 1)

Em sintonia com Aretio  (2001,  apud DELPIZZO;  MATUZAWA, 2007),

compreende-se  a  educação  a  distância  como  um  amplo  sistema  de

comunicação e interação, possuidor de diversas matizes que o caracterizam.

Na concepção desse autor, a educação a distância 

[...]  é  um  sistema  tecnológico  de  comunicação  bidirecional
(multidirecional),  que  pode  ser  massivo,  baseado  na  ação
sistemática e conjunta de recursos didáticos e no apoio de uma
organização  e  tutoria,  que,  separados  fisicamente  dos
estudantes,  propiciam  a  esses  uma  aprendizagem
independente (cooperativa). (ARETIO 2001, apud DELPIZZO;
MATUZAWA, 2007, p. 2).

No Brasil,  diante das limitações do sistema educacional  convencional

(presencial)  para  universalização  da  oferta  educacional,  a  EAD  é  uma

oportunidade  de  difusão  e  democratização  da  educação.  Desta  maneira,  a

sociedade passa a ter uma opção de inclusão para a melhoria do processo

educacional.
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Neste  contexto,  o  país  demonstra  o  interesse  e  a  necessidade  de

ampliar e popularizar o acesso e a permanência no ensino tanto na modalidade

presencial quanto na modalidade a distância, que é amplamente referendada

no atual Plano Nacional de Educação (PNE) instituída pela Lei nº. 13.005, de

25 de junho de 2014, que contempla a expansão da oferta na modalidade a

distância,  em  cursos  de  educação  profissional  técnica  de  nível  médio;

educação de jovens e adultos; graduação e pós-graduação.

Atualmente, as políticas públicas em EaD no Brasil, no âmbito da Rede

Federal de Ensino são promovidas pelo Ministério da Educação (MEC) através

de dois grandes projetos: a Rede e -Tec Brasil, na esfera da educação técnica,

e a Universidade Aberta do Brasil, da educação superior.

A Rede e -Tec Brasil é definida pelo Decreto n°. 7.589/2011, e tem como

“finalidade  de  desenvolver,  ampliar  e  democratizar  o  acesso  à  Educação

Profissional  e  Tecnológica  exclusivamente  na  modalidade  a  distância”

(BRASIL, 2011). O IF Baiano, vinculado a Rede e-Tec Brasil na modalidade a

distância, está habilitado para a oferta de cursos da educação técnica de nível

médio.

A DEaD tem como finalidade realizar o planejamento, acompanhamento,

desenvolvimento, a implementação e a avaliação pedagógica dos processos de

educação na modalidade a distância. A DEaD tem como objetivo promover o

desenvolvimento de cursos e atividades de EAD, auxiliando assim o IF Baiano

na  sua  missão  de  “oferecer  educação  profissional  de  qualidade,  pública  e

gratuita; em todos os níveis e modalidades, preparando pessoas para o pleno

exercício  da  cidadania;  contribuindo  para  o  desenvolvimento  social  e

econômico do país” (IF BAIANO, 2013).
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A proposta da EAD do IF Baiano visa a construção de uma sociedade

democrática,  plural,  justa  e  ética,  proporcionando  a  possibilidade  do

desenvolvimento de autonomia, do pensamento crítico e livre, da capacidade

criativa e do acesso aos bens culturais historicamente produzidos pelo homem,

indispensáveis à dignidade da vida humana, bem como a formação técnica que

o prepare profissionalmente para ingresso no mundo do trabalho e/ou para

ressignificação  do  lugar  que  já  ocupa  e  para  o  seu  permanente

desenvolvimento, por meio do acesso à educação.

Com  base  nos  princípios  e  concepções  apresentados,  a  Instituição,

assume uma política de EaD com os seguintes objetivos:

 ampliar  e  diversificar  a  oferta  educativa  institucional  aos

estudantes; 

 romper com as barreiras geográficas e temporais; 

 Integrar os diversos níveis e modalidades educacionais; 

 contribuir para a melhoria da educação básica pública, por meio

da formação de professores e de gestores das escolas; 

 favorecer a inclusão digital; 

 fomentar o uso das tecnologias de informação e comunicação no

processo ensino-aprendizagem presencial. 

 Ampliar as ofertas de educação profissional de qualidade. 

O  Campus Governador  Mangabeira  oferece  os  cursos  da  Educação

Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  à  Distância,  possibilitando  aos  alunos

inserção e recolocação no mercado de trabalho. 
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Distribuídos  entre  quatro  pólos  nas  cidades  circunvizinhas  de  Santo

Estevão,  Santa  Terezinha,  Conceição  da  Feira  são  oferecidos  os  cursos  a

seguir,  em pareceria  com o  Instituto  Federal  do  Paraná:  Técnico  em Meio

Ambiente; Segurança do Trabalho; Serviços Públicos. Todos em processo de

finalização. 

Além da oferta, no próprio  Campus, dos Cursos de Formação Inicial e

Continuada em Espanhol Básico e Formação Inicial e Continuada em Inglês

Básico, um programa e-Tec Idiomas Sem Fronteiras do Ministério da Educação

(MEC).
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12 A EDUCAÇÃO SUPERIOR

12.1 CURSOS DE GRADUAÇÃO 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),

a  educação  superior  representa  um dos  níveis  que  compõem  a  educação

escolar. Caracteriza-se, principalmente, pela ênfase na formação profissional

em diferentes áreas do conhecimento, com ingresso possibilitado a estudantes

egressos do ensino médio ou com certificado equivalente e classificados em

processo seletivo. 

A lei de criação dos Institutos Federais (Lei 11.892/08) reafirma e torna

legítima a oferta de cursos de graduação. Na referida lei, isso fica destacado na

Seção III,  Art.  7,  Título VI,  que trata dos objetivos dos Institutos Federais e

versa  sobre  os  níveis  de  educação  superior.  Assim,  estão  previstos  os

seguintes cursos: 
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a)  cursos  superiores  de  tecnologia  visando  à  formação  de
profissionais para os diferentes setores da economia; b) cursos
de licenciatura,  bem como programas especiais  de formação
pedagógica,  com vistas  na  formação  de  professores  para  a
educação  básica,  sobretudo  nas  áreas  de  ciências  e
matemática,  e  para  a  educação  profissional;  c)  cursos  de
bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais
para  os  diferentes  setores  da  economia  e  áreas  do
conhecimento;  d)  cursos  de  pós-graduação  lato  sensu  de
aperfeiçoamento  e  especialização,  visando  à  formação  de
especialistas  nas  diferentes  áreas  do  conhecimento;  e  e)
cursos  de  pós-graduação  stricto  sensu  de  mestrado  e
doutorado,  que contribuam para promover o estabelecimento
de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas
no  processo  de  geração  e  inovação  tecnológica  (BRASIL,
2008, p. 2).

O  Campus  Governador  Mangabeira,  após  conclusão  de  estudos  de

demanda,  previsto  para  o  ano  de  2015,  e  a  estruturação  mínima  de  sua

infraestrutura,  prevê  a  implantação  de  cursos  superiores  tecnológicos  e

licenciaturas.  Para  tanto,  serão seguidas as  orientações de implantação de

cursos previstas na Resolução 13, de 12 de setembro de 2014.

A oferta de ensino dos cursos superiores de tecnologia organizar-se-á

segundo as orientações normativas do Conselho Nacional de Educação e dos

referenciais  curriculares  do  Catálogo  Nacional  dos  Cursos  Superiores  de

Tecnologia. Por sua vez, os cursos de licenciatura serão organizados segundo

as diretrizes e os referenciais curriculares para a formação de professores e de

acordo  com  as  regulamentações  específicas  para  cada  área  da  educação

básica. 
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Por  fim,  essas  ofertas  formativas  de  graduação  organizar-se-ão  em

sintonia tanto com as prescrições dos documentos supracitados quanto com as

determinações legais da LDB, da Lei 11.892/2008, que estabelece os Institutos

Federais e as orientações do PPPI do IF Baiano.

12.2 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

A  LDB  estabelece  que,  como  nível  de  educação,  a  pós-graduação

integra-se à educação superior e articula-se com a educação básica. O papel

da  pós-graduação  é  delineado  nos  inter-relacionamentos  e  nas  exigências

propostos  pela  legislação  vigente,  pelas  necessidades  e  pelos  desafios

impostos à sociedade. 

Desse modo, o Instituto Federal Baiano prevê a oferta de cursos de pós-

graduação,  visando  à  formação  nas  diferentes  áreas  de  conhecimento  em

cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu35 “[...] que contribuam para

promover  o  estabelecimento  de  bases  sólidas  em  educação,  ciência  e

tecnologia, com vistas no processo de produção de conhecimentos, geração e

inovação tecnológica” (BRASIL, 2008, p. 1).

Assim como os cursos de graduação, após conclusão de estudos de

demanda, o Campus Governador Mangabeira, e a estruturação mínima de sua

infraestrutura,  prevê  a  implantação  de  cursos  superiores  tecnológicos  e

licenciaturas. 
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13 AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

O  IF  Baiano,  Campus Governador  Mangabeira,  considera  a

Autoavaliação Institucional um processo contínuo para o aperfeiçoamento do

desempenho  acadêmico,  do  planejamento  da  gestão  das  instituições  e  da

prestação de contas à sociedade.

O trabalho de autoavaliação do  Campus deverá estar atrelado a uma

incessante  atividade  de  sensibilização  da  comunidade  acadêmica  para  a

importância  da  efetiva  participação  de  todo  nesse  processo,  e  da

conscientização de que o resultado da avaliação é um importante instrumento

de aperfeiçoamento da Instituição.

É essencial que o IF tenha clareza sobre o perfil do profissional com o

qual deseja contar, tendo assim um parâmetro para se realizar uma avaliação

institucional  que  proporcione  transformações  e  que  permita  a  tomada  de

decisões acerca do desenvolvimento da instituição.

13.1  CRITÉRIOS  DE  AUTOAVALIAÇÃO  DO  PROJETO  POLÍTICO

PEDAGÓGICO

O  processo  de  desenvolvimento,  acompanhamento  e  avaliação  do

Projeto Político Pedagógico (PPP) tem como diretrizes:

a)  instituir  planejamento  sistemático  de  implementação  do  PPP  no

âmbito do IF Baiano;
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c)  elaborar  sistema de  avaliação  interno  de  implementação  do  PPP,

mediante  instrumentos  diversificados  que  propiciem  uma  visão  sistêmica  e

global da sua aplicabilidade e resultados.

d) Implantar sistemas para a gestão e o acompanhamento das políticas,

programas, projetos, ações e atividades previstas neste PPP.

13.2 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) DO CAMPUS

A avaliação institucional, criada pelo Sistema Nacional de Avaliação da

Educação Superior (SINAES), aprovada com a Lei nº 10.861, de 2004, abrange

diferentes dimensões do ensino,  da pesquisa,  da extensão e  da gestão da

Instituição.  Neste  sentido  o  Campus Governador  Mangabeira  possui  uma

subcomissão da Comissão Própria de Avaliação (CPA), eleita por seus pares. 

A CPA estabelece os mecanismos para o processo de auto-avaliação

obedecendo  ao  SINAES  (Sistema  Nacional  de  Avaliação  da  Educação

Superior). São atribuições da CPA: 

 aprovar as políticas e as diretrizes para a avaliação interna da

Instituição; 

 apreciar e aprovar os processos de avaliação interna; 

 prestar as informações solicitadas pelo INEP; 

 avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos de

avaliação  já  existentes  na  Instituição  para  subsidiar  os  novos

procedimentos; 
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 articular-se com as Comissões Próprias de Avaliação de outras

Instituições de Ensino Superior e com a Comissão Nacional de

Avaliação  da  Educação  Superior  e  outras  agências

governamentais; 

 promover  a  sensibilização  para  criar  condições  para  o

desenvolvimento de uma cultura de auto-avaliação no IF Baiano; 

 criar seu cronograma de aplicação dos procedimentos de auto-

avaliação  dos  Cursos  do  IF  Baiano,  observando  os  prazos

sugeridos pelo INEP; 

 regulamentar o processo eleitoral  para a escolha dos membros

que irão compor as Subcomissões. 

Nessa  perspectiva,  a  CPA  do  IF  Baiano  –  Campus  Governador

Mangabeira  realizará  o  processo  de  autoavaliação  institucional  que  será

incorporado  no  Relatório  Final  de  Autoavaliação  da  Instituição,  a  ser

encaminhado para o MEC.

A ação da CPA se assentará em três pilares principais: a avaliação da

instituição,  a  avaliação  dos  cursos  e  a  avaliação  do  desempenho  dos

estudantes. 

As dimensões a serem avaliadas são: 

 Ensino: as políticas para o ensino, a estrutura curricular dos cursos; a

orientação  acadêmica;  o  regime  didático;  o  sistema  de  controle

acadêmico; a coordenação dos cursos e as disciplinas.

 Pesquisa:  a  oportunidade  de  participação  nos  projetos,  a  sua

relevância social e cientifica.
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 Extensão: a relevância social, educacional e econômica das atividades;

as prioridades estabelecidas; sua interação com o currículo de graduação;

os serviços prestados à comunidade e as atividades culturais e de esporte

e lazer.

 Responsabilidade  social:  a  participação  do  IF  Baiano  no

desenvolvimento  econômico,  social  e  ambiental  da  região;  sua

contribuição para a promoção da cidadania e para a inclusão social.

 Comunicação com a sociedade: a imagem externa da instituição e os

meios de comunicação externa.

 Política de pessoal e de carreiras dos servidores: gestão de pessoas

(cursos,  treinamentos,  capacitação,  o  plano de  carreira,  assiduidade e

atuação);  a  relação  entre  o  trabalho  existente  no  setor  e  a  força  de

trabalho para executá-los; o relacionamento com os colegas de trabalho;

a preparação para a aposentadoria e a escolha de dirigentes em todos os

níveis da administração.

 Organização  e  gestão  da  instituição:  o  processo  de  tramitação  de

documentos  e  solicitação  de  serviços;  disponibilidade  de  recursos

humanos; financeiros; didáticos e equipamentos; processo de compras.

 Infraestrutura  física:  os  espaços  de  convivência;  o  ambiente  e

instalações das salas de aulas; as condições e instalações de laboratórios

didáticos; os recursos e serviços computacionais prestados; as condições

e  recursos  materiais;  o  acervo  e  condições  de  funcionamento  da

biblioteca;  os  recursos  audiovisuais  disponíveis  para  o  ensino;

atendimento  prestado  aos  portadores  de  necessidades  especiais;  a

conservação  e  limpeza;  os  serviços  de  conservação  de  edificações  e
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infraestrutura;  os  serviços  de  segurança  patrimonial  e  comunitária;  o

controle de entrada de pessoas no campus; 

 Planejamento,  especificamente  em  relação  aos  processos:  a

participação da comunidade no processo de planejamento institucional.

 Política de atendimento ao discente: os procedimentos de recepção de

novos alunos; os serviços de bolsas (moradias, alimentação e atividades

de estágios); o atendimento no refeitório; a qualidade das refeições; os

serviços de alojamento; os serviços prestados pela divisão de saúde; os

serviços  de  apoio  e  orientação  psicossocial  e  o  acompanhamento  de

egressos.

 Sustentabilidade  financeira:  a  eficiência  da  aplicação  de  recursos

financeiros; alocação de recursos orçamentários e a captação de recursos

externos pelo IF Baiano.

171

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

REFERÊNCIA  

ALONSO,  M.  O  trabalho  coletivo  na  escola.  In:  ______.  Formação  de

gestores  escolares  para  a  utilização  de  tecnologias  de  informação  e

comunicação. PUC-SP: [s.n.], 2002. p. 23-28. 

AMMANN, S. B. Participação social. São Paulo: Cortez & Moraes, 1977. 

ANTICO,  C;  JANNUZZI,  P.  de  M.  Indicadores  e  a  gestão  de  políticas
públicas.  Disponível  em:
<http://www.fundap.sp.gov.br/debatesfundap/pdf/Gestao_de_Poi
%C3%ADticas_Publicas/Indicadores_e_Gest%C3%A3o_de_Pol
%C3%ADticas_P%C3%BAblicas.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2015. 

ARANHA, A. Formação Integral. In: FIDALGO, F.; MACHADO, L.  Dicionário
da educação profissional. Belo Horizonte: UFMG; Núcleo de Estudos sobre
Trabalho e Educação, 2000. 

ARAÚJO,  R.  M.  de  L.;  RODRIGUES,  D.  S.  (Org.).  Filosofia  da  práxis  e
didática  da  educação  profissional.  Campinas,  SP:  Autores  Associados,
2011. 

ARETIO, L. G. La educacion a Distância: de la Teoria a la prática. Barcelona:
Ariel, 2001. Colecion Ariel educacion. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS
DE ENSINO. Plano nacional de assistência estudantil. Brasília, 2007. 

AZEVEDO, M. A. Avaliação do programa escola ativa como política pública
para escolas rurais com turmas multisseriadas: a experiência em Jardim
do  Seridó/RN  (1998-2009).  2010.  213  f.  Tese  (Doutorado  em  Educação)-
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010. 

BACHELARD, G. O novo espírito científico. Tradução de Antonio José Pinto
Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 2004. 

172

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

BOHR,  N.  Física  atômica  e  conhecimento  humano.  Tradução  de  Vera
Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 1995. 

BOLZAN,  D.  Formação  de  professores:  compartilhando  e  reconstruindo
conhecimentos. Porto Alegre: Mediação, 2002. p. 176. 

BORDENAVE, J. E. D. O que é participação. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

BORDIGNON, G; GRACINDO, R. V. Gestão da Educação: o município e a
escola. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Ângela da S.
(Org.).  Gestão da educação: impasses, perspectivas e compromissos. 4. ed.
São Paulo: Cortez, 2004. p. 147-176. 

BOURDIEU, P. O poder simbólico. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1992. 

______. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. 

______. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Oeiras: Celta Editora, 1997. 

BRASIL.  Constituição  da  Republica  Federativa  do  Brasil.  Brasília,  DF:
Senado, 1988. 

______.  Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

______.   Decreto nº 7.234, Programa Nacional de Assistência Estudantil, de
19 de julho de 2010.

______.  Lei nº. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de
20 de dezembro de 1996.

______.  Ministério da Educação. Anteprojeto de Lei da Educação Superior:
exposição  de  motivos.  Disponível  em:
www.mec.gov.br/arquivos/pdf/anteprojeto.pdf. Acesso em: 25.02.2015.

______.   Plano de Desenvolvimento Institucional do IF Baiano, Junho de
2009.

______. Lei de diretrizes e bases da educação nacional, Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder
Executivo, Brasília, DF, v. 134, n. 248, 23 dez. 1996. 

173

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

______.  Fórum  de  Pró-Reitores  de  Extensão  das  Universidades  Públicas
Brasileiras. Indissociabilidade ensino–pesquisa–extensão e a flexibilização
curricular:  uma  visão  da  extensão.  Porto  Alegre:  UFRGS,  Brasília:  MEC;
SESu, 2006. 

______.  ______.______.  Decreto  5.154,  de  23  de  julho  de  2004.
Regulamenta o 2º do art.  36 e os art.  de 39 a 41 da Lei  9.394,  de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
e dá outras providências. Disponível em: <http://www.mec.gov.br>. Acesso em:
20 jul. 2015. 

______. ______. ______.  Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008.  Dispõe
sobre  o  estágio  de  estudantes.  Disponível  em:  <http://www.mec.gov.br>.
Acesso em: 1 jul. 2015. 

______. ______. _____. Lei. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece
as  diretrizes  e  bases  da  educação  nacional.  Educação  profissional  e
tecnológica:  legislação  básica.  6.  ed.  Brasília:  Secretaria  de  Educação
Profissional  e  Tecnológica,  2005.  Disponível  em:  <http://www.mec.gov.br>.
Acesso em: 9 ago. 2015 

______.  Ministério  da  Educação.  Instituto  Federal:  concepção  e  diretrizes.
Brasília, 2008. 

______. ______.  Rede CERTIFIC.  Site completo. <http://certific.mec.gov.br>.
Acesso em: 2 fev.2015. 

_____. ______. Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica. Educação
profissional  e tecnológica: legislação básica. 6.  ed. Brasília:  Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica, 2005.

_____.  ______.  ______.  Programa  Nacional  de  Integração  da  Educação
Profissional coma Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos/Ensino Médio. 

174

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

______.  ______.  Conselho  Nacional  de  Educação.  Parecer  CNE/CEB
11/2008.  Brasília,  12  jun.  2008.  Disponível  em:
<portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/pceb011_08.pdf>.  Acesso  em:  7  fev.
2015. 

______. ______. ______. Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002.
Brasília, DF, 4 mar. 2002. 

______. ______. ______. Câmara de Educação Básica. Parecer 17/2001, de 3
de julho de 2001. Brasília, 2001. 

BRENNAND, E.  G.  de G.  Buscando em Paulo Freire as concepções de
indivíduo  e  mundo.  Disponível
em:<http.//:www.paulofreire.ufpb.br/.../Buscando_em_Paulo_Freire_as_concep
coes_de_individuo_e_mundo.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2015. 

CABRAL NETO, A. Gestão e qualidade do ensino: um labirinto a ser percorrido.
In:  SOUZA  JUNIOR,  Luiz  de;  FRANÇA,  Magna;  FARIAS,  Maria  da  Salete
Barboza de. (Org.). Políticas de gestão e práticas educativas: a qualidade do
ensino. Brasília: Liber Livro/ANPAE, 2011. p. 263-277. 

CABRAL NETO, A; SOUSA, L. C. Autonomia da escola no cenário educacional
brasileiro.  In:  ROSÁRIO, Maria José Aviz do; ARAÚJO, Ronaldo Marcos de
Lima (Org.). Políticas públicas educacionais. Campinas: Alínea, 2008. p. 55-
87. v. 

CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

CASTORIADIS,  C.  A  instituição  imaginária  da  sociedade.  3  ed.  Rio  de
Janeiro: Paz e Terra, 1982. 

CASTRO, A. M. D. A. A qualidade da educação básica e a gestão da escola .
In: FRANÇA, Magna; BEZERRA, Maura Costa. (Org.).  Política educacional:
gestão e qualidade do ensino. Brasília: Liber Livro/ANPAE, 2009. p. 21-44. 

______.  Política  de  educação  a  distancia:  o  programa  TV  escola  como
estratégia de formação de professores. 2001. Tese (Doutorado em educação)-
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2001. 

175

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

CATAPAN, A. H. Educação à distância: mediação pedagógica diferenciada. In:
WORLD  CONFERENCE  ON  DISTANCE  EDUCATIO,  22.,  2006,  Rio  de
Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Ebook, 2006. Não paginado. 

CAVALCANTI,  M. M. de A.  Avaliação de políticas públicas e programas
governamentais:  uma  abordagem  conceitual.  Disponível  em:
<http//:www.interfaces.fafica.com/seer/ojs/include/getdoc.php?
id=34&article=24&mode=pdf>. Acesso em: 11 fev. 2015.

CENTRO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DO  RIO
GRANDE  DO  NORTE. Projeto  político-pedagógico  do  CEFET–RN:  um
documento  em  construção.  Natal-RN,  2005.  Disponível  em:
<http://portal.ifrn.edu.br/institucional/projeto-politico-pedagogico>.  Acesso  em:
21 fev. 2015. 

CHAUÍ, M. A universidade pública sob nova perspectiva. Revista Brasileira de
Educação, n. 24, p. 5-15, set./dez. 2003. 

CIAVATTA,  M;  RAMOS,  M.  (Org.).  Ensino médio  integrado:  concepção e
contradições. São Paulo: Cortez, 2005. 

CIAVATTA,  M;  RAMOS,  M.  Mediações  do  mundo  do  trabalho:  a  fotografia
como fonte histórica. In:  LOMBARDI, J. C.;  SAVIANI,  D.;  SANFELICE, J.  L.
(Org.).  Capitalismo,  trabalho e  educação.  Campinas:  Autores  Associados,
HISTEBER, 2002. p. 119–142. Coleção Educação Contemporânea. 

COELHO, M. I de M. Educação e formação humana na contemporaneidade:
eixos da proposta do mestrado em educação da FaE-UEMG.  Educação em
Foco, Belo Horizonte, n. 11, p. 10, jul. 2008. 

COLL, C. et al. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 2003. 

COSTA, M. V. (Org.). O currículo nos limiares do contemporâneo. 4. ed. Rio
de Janeiro: DP&A, 2005. 

CURY,  C.  R.  J.  A  gestão  democrática  na  escola  e  o  direito  à  educação.
Revista brasileira de política e administração da educação, Porto Alegre, v.
23, n. 3, p. 483-495, set./dez. 2007. 

176

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

DEMO,  Pedro.  Educar  pela  pesquisa.  4.  ed.  Campinas,  SP:  Autores
Associados,  2002.  Disponível  em:  <http://books.google.com.br/books?
id=pQJoWovroNwC&printsec=frontcover&hl=pt-
BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false> . Acesso em:
7 nov. 2011. (Coleção Educação Contemporânea). 

______. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 1997a. 

______.  TICs  e  educação.  2008.  Disponível  em
<http://pedrodemo.sites.uol.com.br/textos/tics.html>. Acesso em: 8 nov. 2011. 

______. Olhar do educador e novas tecnologias.  B. Téc. Senac: a R. Educ.
Prof.,  Rio  de  Janeiro,  v.  37,  n.  2,  maio./ago.  2011.  Disponível  em:
<http://www.senac.br/BTS/372/artigo2.pdf>. Acesso em 7 nov. 2011. 

DIAS SOBRINHO, José. Avaliação como instrumento da formação cidadã e do
desenvolvimento da sociedade democrática:  por  uma ético-epistemologia da
avaliação. In: BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Avaliação participativa: perspectivas
e debates. Brasília: MEC; INEP, 2005. (Coleção Educação Superior em debate,
v. 1). 

DURKHEIM, E. A divisão social do trabalho I. São Paulo: Cia Ed. Nacional,
1979. 

EAGLETON, T.  Depois da teoria um olhar sobre os estudos culturais e o
pós-modernismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 

ENGUITA,  M.  F.  A  ambiguidade  da  docência  entre  o  profissionalismo  e  a
proletarização. Teoria & Educação. Porto Alegre: Panonnica, n. 4, 1998. 

ESCOLA  TÉCNICA  FEDERAL  DO  RIO  GRANDE  DO  NORTE.  Plano  de
avaliação do projeto pedagógico da ETFRN. Natal: ETFRN, 1995. Disponível
em:  <http://portal.ifrn.edu.br/institucional/projeto-politico-pedagogico>.  Acesso
em: 21 fev. 2015. 

______. Proposta curricular. Natal: ETFRN, 1997. 

177

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

FAZENDA,  I.  C.  A.  (Org.).  Didática  e  interdisciplinaridade.  São  Paulo:
Papirus, 2002. 

FERREIRA,  N.  S.  C.  Gestão  democrática  da  educação:  ressignificando
conceitos e possibilidades. In: FERREIRA, N. S. C; AGUIAR, M. A. da S. (Org.).
Gestão da educação:  impasses,  perspectivas  e compromissos.  4.  ed.  São
Paulo: Cortez, 2004. p. 295316. 

FREIRE,  P.  Papel  da  educação  na  humanização.  Revista  da  Faeeba:
Educação e Contemporânea. Salvador: UNEB, ano 1, n. 1, jan. / jun. 1992. 

______. Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2006. 

______. Pedagogia da autonomia. São Paulo-SP: ed. Paz e Terra, 2003. 

______.  Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.
13. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

______.  Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.
Edição de bolso. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

______. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

FREIRE, J.; ROCHA, G.: RODRIGUES, S. H. Uma análise dos novos hábitos
de estudo com o uso das novas Tecnologias da Informação e Comunicação –
TIC.  Anais.  IV  Encontro  ABED  Regional  de  Educação  a  Distância.
Salvador/BA, 2006. p. 83-103. 

FREITAS, H. C. L. de. Formação de professores no Brasil: 10 anos de embate
entre projetos de formação.  Educação e Sociedade, Campinas, v. 23, n. 80,
set.  2002.  Disponível  em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S01073302002008000009&lng=pt&nrm=iso>.  Acesso
em: 7 nov. 2011. 

FRIGOTTO, G.  A produtividade da escola improdutiva. São Paulo, Cortez,
1984. 

178

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

______.  Educação e Trabalho:  bases para debater a Educação Profissional
Emancipadora. Revista Perspectiva, Florianópolis, v.19, n.1, jan./jun. 2001, p.
71-87. 

______.  Educação e  crise  do capitalismo real.  5  ed.  São Paulo:  Cortez,
1995. 

______. Educação e crise do capitalismo real. São Paulo: Cortez, 1995. 

______. CIAVATTA, M; RAMOS, M. A gênese do Decreto n. 5.154/2004: um
debate  no contexto  controverso  da democracia  restrita.  In:  ______.  Ensino
médio  integrado:  concepções  e  contradições.  São  Paulo:  Cortez  Editora,
2005. p. 21-56. 

______. Concepções e mudanças no mundo do trabalho e o ensino médio. In:
CIAVATTA,  Maria;  RAMOS,  Marise.  (Org.).  Ensino  médio  integrado:
concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005, p. 57-81. 

GADOTTI, M.  Educação e poder: introdução a Pedagogia do conflito. 1. ed.
São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1983. 

GANDIN, D.; GANDIN, L. A.  Temas para um projeto político-pedagógico.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 

GARCIA, C. M.  Formação de professores para uma mudança educativa.
Portugal: Porto Editora. (Coleção ciências da educação, Século XXI), 1992. 

GARCIA, L.T.S.; QUEIROZ, M. A.  Embates pedagógicos e organizacionais
nas políticas educacionais. Natal/RN: EDFURN, 2009.

GATTI  JUNIOR,  D.  A  história  das  instituições  educacionais:  inovações
paradigmáticas e temáticas. In: ARAÚJO, J. C. S; GATTI JUNIOR, D. (Org.).
Novos temas em história da educação brasileira:  instituições escolares e
educação na imprensa. Campinas: Autores Associados, EDUFU, 2002. p. 3-24.

GAUTHIER, C. Profissionalização do ensino. Natal: UFRN, 1997. 

179

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

______. Seminário Formação e Profissionalização Docente: Competências e
Saberes.  Pós-Graduação  em  Educação.  Natal:  UFRN,  2000.  (comunicação
oral) 

GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara, 1989. 

GIDDENS, A. A constituição da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

______. As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. 

GIMENO SACRISTÁN, J; PÉREZ GÓMEZ, A. Compreender e transformar o
ensino. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 

______.  O  currículo:  uma  reflexão  sobre  a  prática.  Porto  Alegre:  Artes
Médicas,1998. 

GOMES,  N.  L.  Diversidade  e  currículo.  Brasília:  Ministério  da  Educação;
Secretaria  de  Educação  Básica,  2007.  48  p.  In:  BEAUCHAMP,  Jeanete;
PAGEL,  Sandra  Denise;  NASCIMENTO,  Aricélia  Ribeiro  do.  (Org.).
Indagações sobre currículo. Brasília: Ministério da Educação; Secretaria de
Educação Básica, 2007. 

GRAMSCI, A.  Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1979. 

______.  Maquiavel,  a  política  e  o  estado  moderno.  Rio  de  Janeiro:
Civilização Brasileira, 1984. 

______.  Concepção  dialética  da  história.  Tradução  de  Carlos  Nelson
Coutinho. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1986. 

HEIDEGGER, M. Ser e tempo: parte I. Tradução de Márcia Schuback. 12. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2002b. 

HERNÁNDEZ,  F.  Transgressão e  mudança na  educação:  os  projetos  de
trabalho. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

INSTITUTO  NACIONAL  DE  ESTUDOS  E  PESQUISAS  EDUCACIONAIS.
Instrumento  de  Avaliação  de  cursos  de  graduação  presencial  e  a
distância.  Disponível  em:

180

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/i
nstrumentos/2011/indicadores_tecnologo_licenciatura_bacharelado_SINAES.p
df>. Acesso em: 27 jan. 2015. 

JAPIASSU, H.  Interdisciplinaridade e patologia do saber.  Rio de Janeiro:
Imago, 1976. 

KUENZER, A. Z. A formação dos profissionais da educação: Propostas de
diretrizes curriculares nacionais. Anped, 1998. 

LAKATOS,  E.  M.;  MARCONI,  M.  de  A.  M.  Fundamentos  da  metodologia
científica. SP: Atlas, 2001. 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da
pesquisa em ciências sociais. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 2004. 

______.  Organização e gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: Editora
Alternativa, 2001. 

______. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. rev. e ampl.
Goiânia: MF Livros, 2001. 

______.  As  práticas  de  organização  e  de  gestão  da  escola  e  a  formação
continuada de professores. CONGRESSO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO
CONTINUADA  E  PROFISSIONALIZAÇÃO  DOCENTE,  1.,  2005,  Natal,  RN.
Anais... Natal, RN: [s.n.], 2005. p. 23–29. 

LIBANEO, J.  C.;  PIMENTA,  S.  M.  Formação de profissionais  da  educação:
visão crítica e perspectiva de mudança.  Educ. Soc.  Campinas: Cedes, n. 68,
p.239-277, 1999. 

LÜCK,  H.  O  papel  do  gestor  escolar  na  implantação  de  políticas
educacionais. Curitiba: [s.n.], 1997. 

______. Metodologia de projetos: uma ferramenta de planejamento e gestão.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 

181

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

LUCKESI,  C.  C.  Avaliação  dialógica.  Disponível  em:
<http://luckesi.blog.terra.com.br  2009/03/25/avaliacao-dialogica/>.  Acesso  em:
20 set. 2009. 

______. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1994. 

MACHADO,  L.  R.  S.  Mudanças  tecnológicas  e  a  educação  da  classe
trabalhadora. Campinas, SP: Papirus, 1992.

______.  Organização  da  educação  profissional  e  tecnológica  por  eixos
tecnológicos.  Linhas Críticas,  Brasília, DF, v.  16, n. 30, p. 89-108, jan./jun.
2010. 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS. E. M. Metodologia do trabalho científico. 5.
ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

MARTINS,  L.  M.  Ensino-pesquisa=extensão  como  fundamento
metodológico da construção do conhecimento na universidade. Disponível
em:  <http://www.franca.unesp.br/oep/Eixo%202%20-%20Tema%203.pdf>.
Acesso em: 5 ago. 2015. 

MARTINS,  R.  C.  de  R.  Gestão  de  recursos  materiais.  In:  RODRIGUES,
Maristela e GIÁGIO, Mônica.  Guia de consulta para o programa de apoio
aos  secretários  municipais  de  educação:  PRASEM  III.  Brasília:
FUNDESCOLA/MEC, 2001. p. 331-354. 

MARX, K. Manuscritos econômicos-filosóficos. Lisboa: Edições 70. 1982. 

______. O manifesto comunista. São Paulo: Paz e terra, 1982. 

______. ENGELS, F. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

MAUÉS, O. Avaliação institucional como política pública. In: ROSÁRIO, Maria
José Aviz do; ARAÚJO, Ronaldo Marcos de Lima (Org.).  Políticas públicas
educacionais. Campinas: Alínea, 2008. 

MEDEIROS, A. L. (Org.). De escola de aprendizes a Instituto Federal do RN:
100  anos  transformando  gerações:  cronologia  histórica:  1909–2009.  Natal:
Editora do IFRN, 2009. 

182

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

MEIRELES,  E.  C.  Da escola  de Aprendizes Artífices  ao Centro  Federal  de
Educação Tecnológica: uma análise econômica. In: PEGADO, E. A. C. (Org.).
A trajetória do CEFET-RN: do início do século 20 ao alvorecer do século 21.
Natal: Editora do CEFET-RN, 2006. 

MIRANDOLA. G. P. D. A dignidade do homem. Tradução de Maria adozinda
Soares. São Paulo: Estratégias Criativas, 1999. 

MORIN, E. O homem e a morte. Lisboa: Publicações Europa-América, 1970. 

______. As duas globalizações: complexidade e comunicação, uma pedagogia
do  presente.  In:  SILVA,  Juremir  Machado  Silva;  CLOTEL,  Joaquim.  Edgar
Morim: as duas globalizações: complexidade e comunicação, uma pedagogia
do presente Porto Alegre: EDIPUCRS; Editora Sulina, 2001. 

______.  Os sete saberes necessários à educação do futuro.  3.  ed.  São
Paulo: Cortez, 2001; Brasília, DF: UNESCO, 2001. 

______.  O  método  5:  a  humanidade  da  humanidade.  2.  ed.  Tradução  de
Juremir Machado da Silva. Porto Alegre: Sulina, 2002. 

MOURA,  D.  H.  Educação  básica  e  educação  profissional  e  tecnológica:
dualidade  histórica  e  perspectivas  de  integração.  In:  CONFERÊNCIA
NACIONAL  DA  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  E  TECNOLÓGICA,  1.,  2006,
Brasília, DF. Anais. Brasília: [s.n.], 2006. 

______.  A  Relação  entre  a  educação  profissional  e  a  educação  básica  na
CONAE  2010:  possibilidades  e  limites  para  a  construção  do  novo  plano
nacional de educação. Educação & Sociedade, v. 31, p. 875-894, 2010. 

NOGUEIRA, M. A; NOGUEIRA C. M. M. Bourdieu e a educação. 2 ed. Belo
Horizonte: Autêntica, 2004. 

NÓVOA, A. (Org.). Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote,
1992. 

______. Vida de professores. Portugal: Porto Editora, 1992. 

183

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

______.  Concepções  e  práticas  da  formação  contínua  de  professores:  In:
NÓVOA,  A.  (Org.).  Formação  contínua  de  professores:  realidade  e
perspectivas. Portugal: Universidade de Aveiro, 1991. 

OLIVEIRA, M. R. N. S.  Organização curricular da educação profissional.  In:
ARAÚJO,  R.  M.  de  L.;  RODRIGUES,  D.  S.  (Org.).  Filosofia  da  práxis  e
didática  da  educação  profissional.  Campinas,  SP:  Autores  Associados,
2011. 

PACHECO, J. A. Currículo: teoria e práxis. 2. ed. Porto: Porto Editora, 2001. 

PEGADO, E. A. da C. (Org.). A trajetória do CEFET–RN: desde a sua criação
no início do século XX ao alvorecer do século XXI. Natal: Editora do CEFET–
RN, 2006. 

PIMENTA, S G.; GHEDIN, E. (Org.)  Professor reflexivo no Brasil: gênese e
crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2005. 

PRIGOGINE,  I.;  STENGERS,  I.  A  nova  aliança:  metamorfose  da  ciência.
Brasília. Editora UNB, 1997. 

RAMALHO,  B.  L;  NUÑEZ,  I.  B.;  GAUTHIER,  C.  Formar  o  professor
profissionalizar o ensino: perspectivas e desafios. Porto Alegre: Sulina, 2003.

RAMOS, M. Possibilidades e desafios na organização do currículo integrado.
In: CIAVATTA, M.; RAMOS, M. (Org.). Ensino médio integrado: concepção e
contradições. São Paulo: Cortez, 2005, p 106-127. 

RODRIGUES, D. Questões preliminares sobre o desenvolvimento de políticas
de educação inclusiva.  Inclusão:  Revista  da Educação Especial,  Brasília:
MEC; Secretaria de Educação especial, v. 4, n. 1, p. 33-40, jan./jun. 2008. 

RODRIGUES, J. Educação politécnica. In: PEREIRA, I. B.; LIMA, Júlio César
França  Lima.  Dicionário  de  educação  profissional  em  saúde.  Rio  de
Janeiro: EPSJV, 2008. 

RODRIGUES,  N.  Por  uma  nova  escola:  o  transitório  e  o  permanente  na
educação. São Paulo: Cortez, 2000. (Coleção educação contemporânea). 

184

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

ROMÃO,  J.  E.  Avaliação  dialógica:  desafios  e  perspectivas.  São  Paulo:
Cortez, 1998. 

______. PADILHA, P. R. Diretores escolares e gestão democrática da escola.
In: GADOTTI,  M.; ROMÃO, J. É. (Org.).  Autonomia da escola:  princípios e
pressupostos. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2004. p. 91-102. 

SANTOS  FILHO,  J.  C.  Pesquisa  quantitativa  versus  pesquisa  qualitativa:  o
desafio paradigmático. In: SANTOS FILHO, J. C.; GAMBOA, S. S.  Pesquisa
educacional: quantidade-qualidade. São Paulo: Cortez, 2000. p. 13-59. 

SANTOS, A. de P. Imaginário radical e educação física: trajetória esportiva
de corredores de longa distância. 2008.160 f.  Tese (Doutorado em Ciências
Sociais)– Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2008. 

SAUL,  A.  M.  Avaliação  emancipatória:  desafios  à  teoria  e  à  prática  de
avaliação e reformulação do currículo. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

SAVIANI,  D.  Escola  e  democracia.  19.  ed.  São  Paulo:  Cortez;  Autores
Associados, 2003. 

______.  Pedagogia  histórico-crítica:  primeiras  aproximações.  4.  ed.
Campinas, SP: Autores Associados, 1999. 

______.  Sobre a concepção de politecnia. Rio de Janeiro: EPSJV; Fiocruz,
1989. 

SCHÖN, D. A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA,
Antônio (org.).  Os professores e a sua formação. Lisboa: Publicações Dom
Quixote, 1992. p. 77-91. 

SILVA, T. T. da.  Documentos de identidade: uma introdução às teorias do
currículo. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica. 2007. 

SOUZA, R. A. M. A mediação pedagógica da professora: o erro na sala de
aula. 2006. 344 f. Tese (Doutorado em Educação)–Universidade Estadual de
Campinas,  Faculdade  de  Educação,  Campinas,  SP,  2006.  Disponível  em:
<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000379718>.
Acesso em: 9 fev. 2012. 

185

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

SOUZA SANTOS,  B.  Um discurso  sobre  as  ciências.  3.  ed.  São  Paulo:
Cortez, 2003. 

TARDIF, M.  Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes,
2002/2003. 

TARDIF,  M.;  LESSARD,  C.;  LAHAYE,  L.  Os  professores  face  ao  saber  –
esboço de uma problemática do saber  docente.  Teoria  & Educação,  Porto
Alegre, n. 4, 1991. 

THERRIEN, J. Experienc professionelle et savoir enseignant: la formation dês
enseignants mise em question. In: TARDIF, M. LESSARD, C. & GAUTHIER, C.
ed.  Formation des maitres et contextes sociaux. Paris: Puf, 2000. p. 231-
260. 

THOMPSON, J. B.  Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era
dos meios de comunicação de massa. Petrópolis: Vozes, 1995. 

TÖNNIES,  F.  Comunidade  e  sociedade  como  entidades  típico-ideais.  In:
FERNANDES, F. (Org.).  Comunidade e sociedade: leituras sobre problemas
conceituais, metodológicos e de aplicação. São Paulo: Nacional; Edusp, 1973.
p. 96-116. 

VASCONCELLOS, C. dos S. Planejamento: projeto de ensino e aprendizagem
e projeto político pedagógico. São Paulo: Libertad, 2002. 

VEIGA, I.  P.  A.  Projeto político-pedagógico:  novas trilhas para a escola.  In:
VEIGA,  I.  P.  A.;  FONSECA,  M.  (Org.).  Dimensões  do  projeto  político-
pedagógico: novos desafios para a escola. Campinas: Papirus, 2001. 

______.  Professor:  tecnólogo  do  ensino  ou  agente  social?  In:  VEIGA,  Ilma
Passos A. (Org.). Formação de professores: políticas e debates. Campinas,
SP: Papirus, 2002. 

VIEIRA, E.  Democracia e política  social.  SP. Cortês;  Autores Associados,
2002. 

VIEIRA,  J.  S.  Um  negócio  chamado  educação:  qualidade  total,  trabalho
docente e identidade. Pelotas: Seiva, 2004. 

186

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

VIEIRA, S. L.. Políticas de Formação em Cenários de Reforma. In: VEIGA, Ilma
Passos A. (Org.).  Formação de professores:  políticas e debates.  Campinas,
SP: Papirus, 2002. 

VYGOTSKY, L. S.  A formação social da mente. 7. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2007. 

WEBER, M. A psicologia social das religiões mundiais. In: ______. Ensaios de
sociologia. 5. ed. Rio de Janeiro, LTC Editora S.A., 2002. p. 189-211. 

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 

______. Enfoque globalizador e pensamento complexo: uma proposta para
o currículo escolar. Tradução de Ernani Rosa. Porto Alegre: ARTMED Editora,
2002. 

187

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb


Projeto Político Pedagógico IF Baiano – Campus Governador Mangabeira , 2016 

ANEXOS 

188

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf)
Governador Mangabeira – Bahia /  CEP: 44.350-000

Tel.: 75 3638-3500
E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/gmb

	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Governador Mangabeira

