
Missão
(Função Social)

Oferecer educação profissional e tenológica de

qualidade, pública e gratuita, nas diferentes

modalidades, preparando pessoas para o pleno

exercício da cidadania e contribuindo para o

desenvolvimento social e econômico do país, através

de ações de ensino, pesquisa e extensão.



PDI: Diretrizes do Ensino Superior

➢Observar a integração e equivalência curricular de cursos de graduação de mesma área,

respeitadas as especificidades locais e regionais, de modo a permitir a mobilidade acadêmica

estudantil e a troca de saberes junto às ações de ensino, pesquisa e extensão;

➢Promover avaliação e adequação permanente dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) de

Graduação, com integração entre os Cursos de mesmo perfil de formação;

➢Assegurar que o estágio curricular (obrigatório ou não obrigatório) represente uma autêntica

atividade pedagógica, planejada e supervisionada, principalmente, quando da elaboração do

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Graduação;

➢Garantir que, na organização dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) de Graduação,

respeitadas as especificidades de cada Curso, as normativas institucionais e a legislação vigente;

➢Promover práticas de avaliação da aprendizagem, bem como dos cursos, de forma contínua,

cumulativa, integral e sistematizada, através de procedimentos diversos, tendo como principal

função pedagógica, fornecer dados e indicadores para subsidiar a tomada de decisão acerca dos

possíveis problemas de aprendizagem, que possam ser identificados, tanto do ponto de vista da

ação do professor quanto do discente;



➢ Incentivar o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras que auxiliem tanto no processo 

de ensino-aprendizagem dos conteúdos básicos dos cursos ofertados quanto na construção de um 

novo perfil de formação dos futuros profissionais;

➢ viabilizar as condições para uma sólida formação geral que habilite os futuros graduados a 

enfrentarem a complexidade e as mudanças na produção do conhecimento e no exercício 

profissional;

➢articular a oferta das licenciaturas às demandas da educação básica, incluindo temáticas referentes 

às relações étnico-raciais, ao desenvolvimento do currículo integrado e à educação de jovens e 

adultos;

➢ofertar cursos superiores de tecnologia que contemplem a formação de profissionais aptos a 

desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades em uma determinada área profissional, com 

formação específica para aplicação e desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica, difusão 

de tecnologias, gestão de processos de produção de bens e serviços, incentivo ao desenvolvimento 

da capacidade empreendedora e sintonia das competências profissionais com os mundos do 

trabalho;

➢construir propostas curriculares para as engenharias e bacharelados estruturadas em uma base 

sólida de conhecimento científico e tecnológico, com a flexibilidade necessária para permitir 

sucessivas especializações, além de atualizações contínuas, dentro da própria graduação ou 

integradas à pós-graduação.



PDI: Diretrizes para Pesquisa

➢Apoiar e estimular a comunidade acadêmica do IF Baiano no desenvolvimento de projetos de 

pesquisa e na formação de redes e grupos de pesquisa;

➢Contribuir com o desenvolvimento da pesquisa nos Campi do IF Baiano, estimulando a 

interdisciplinaridade e a interação com a comunidade regional;

➢Promover a formação de recursos humanos em cursos de Pós-Graduação próprios e/ou em 

parceria ou convênios com outras instituições nacionais e/ou estrangeiras;

➢Fomentar a concessão de bolsas para estudantes e servidores, através do lançamento de 

editais periódicos;

➢Proteger as criações e invenções geradas pelo IF Baiano, a partir da política de inovação e 

difusão da cultura de Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica;



➢Apoiar a formação e a qualificação de recursos humanos no IF Baiano;

➢Estimular a realização de parcerias tecnológicas que prezem pela inclusão social e 

que estimulem o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico dos arranjos 

produtivos locais;

➢Compartilhar a infraestrutura laboratorial entre os Campi do IF Baiano, bem como, 

com microempresas, associações, cooperativas e outro parceiros;

➢Apoiar e organizar eventos voltados para Pesquisa e Inovação Tecnológica;

➢Colaborar na articulação entre o ensino, pesquisa e a extensão.



PDI: Diretrizes da Extensão

➢Socialização e democratização do conhecimento produzido e existente no IF Baiano;

➢Diálogo com a comunidade, para possibilitar a troca de saberes acadêmicos e populares;

➢Apoio ao desenvolvimento socioambiental, por meio de ações educacionais, artísticas, 

culturais e esportivas;

➢Acesso a práticas que possam aguçar a comunidade do Instituto, para agir a favor das 

causas sociais;

➢Promoção, desenvolvimento e transferência de tecnologias sociais voltadas à conservação 

do meio ambiente;

➢Articulação de políticas públicas que oportunizem o acesso à educação profissional, 

estabelecendo mecanismos de inclusão.






