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Euro Oliveira de Araújo, graduado em Licenciatura em Química pela Universidade Estadual da

Bahia.

-Ingressou na carreira docente em 1986, na Escola Agrotécnica Federal de Catu.

-Idealizador e fundador do Projeto Escola Móvel em 1992, hoje popularmente conhecida como

Ciência Itinerante.

- Diretor Administrativo na EAF Catu, no período de 1996 a 1999.

-Coordenou  e  aprovou  o  Projeto  do  Concurso  Nacional  do  Programa  Parceiros  Vitae,  para

implantação da Agroindústria na EAF Catu em 1997.

-Coordenou o Grupo de Trabalho em 2005, para elaboração e implantação do Curso de Petróleo

parceria EAF Catu e PETROBRAS.

-Coordenador Geral de Ensino na EAF Catu, no período de 2006 a 2009.

- Presidiu a comissão de elaboração do PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional- do Instituto

Federal Baiano em 2009.

-Em setembro  2009 é  convidado  pelo  então  Pró-Reitor  de  Extensão,  Prof.  José  Dionísio,  para

coordenar os projetos de extensão da PROEX.

-  Participou  do  Curso  de  Formação  de  Gestores  para  Rede  Federal  de  Educação  Tecnológica

promovido pela Escola  Nacional de Administração Pública.

Assumiu a Direção Geral do campus Uruçuca em abril de 2010, como Diretor Geral Pró-Tempore.



APRESENTAÇÃO

     É sempre um grande desafio sistematizar e apresentar à comunidade escolar um Plano de
Trabalho para um período de quatro anos.  O sucesso do Plano depende muito do envolvimento e
participação  da  comunidade  (docentes,  técnico  administrativos,  discentes,  família  e  pessoal  de
apoio). Além da natureza árdua dessa tarefa, precisamos lembrar que enfrentamos um desafio maior
que  é  implantar  uma  instituição  nova,  transformadora  em  essência  e  com  um  legado  sem
precedentes na história da educação profissional do estado e do país. Essa Instituição é o Instituto
Federal Baiano campus Uruçuca (5 anos de história), EMARC Uruçuca (48 anos de história).
     O Plano de Trabalho apresentado é uma proposta para reflexão, orientação e execução na tomada
de decisões pela comunidade interna e externa, e  que tem como objetivo subsidiar o IF Baiano
campus Uruçuca a implementar  ações concretas,  levando em consideração a transformação que
passa a região Sul da Bahia no  setor produtivo, tecnológico e ambiental, as demandas sociais e
culturais  da população do território e  os  desafios de tornar  o  campus como uma referência  na
educação profissional no âmbito nacional.
     O Plano de Trabalho está estruturado em propostas e projetos. Enfatiza,com especial relevância,
aspectos  da  modernização  e  integração  do Instituto  Federal  Baiano,  acesso  e  permanência  dos
estudantes no seu itinerário formativo, diversificação de ofertas e oportunidades educacionais em
sintonia com os arranjos produtivos locais e melhoria da qualidade de ensino.

PROPOSTAS:

Da Equipe Gestora:
- Garantir a todos os servidores, discente e órgãos externos acesso às informações inerentes á área
administrativa  (orçamento  do  campus  com  detalhamentos  dos  gastos  realizados  mensalmente,
aplicação dos recursos de compras e contratos, pagamentos de diárias, etc) objetivando uma maior
transparência  quanto  as  informações  através  da  publicação  mensal  de  relatório  dos  gastos  e
aplicações.
-  Propõe-se  criar  mecanismos  para  realizar  as  aquisições  de  bens  de  forma  compartilhada,
principalmente com os campi de Valença, Itapetinga e Teixeira de Freitas, objetivando a economia
de recursos, eficiência e celeridade nos processos licitatórios.
-  Propõe-se  melhorar  a  sistemática  de  reuniões  das  Coordenações  de  Cursos  e  Reunião  Geral
realizada mensalmente com todos os servidores divulgando as atas das decisões tomadas.
- Adotar a mesma sistemática de Reunião Geral com os discentes.
- Continuar dialogando com a família nas reuniões de pais realizadas bimestralmente.
- Incentivar e apoiar a criação da Associação de pais do campus Uruçuca.
- Implementar o programa de Sistema de Acompanhamento e Avaliação de Egressos.
- Realizar o Encontro de Egressos do IF Baiano campus Uruçuca.
- Implantar Projeto para desenvolver atividades musicais para discentes.
-  Ampliar  a  participação  nas  reuniões  e  encontros  dos  Comitês,  Cooperativas,  Universidades,
Instituições  de  Pesquisa,  Organizações  Não  Governamentais,  Agricultura  Familiar,  Instituições
Públicas e Empresas privadas objetivando fortalecer as parcerias para a consolidação de uma cadeia
produtiva do cacau e chocolate na região.
- Fortalecer e ampliar as parcerias visando fortalecer a cadeia produtiva do turismo rural.

SUSTENTABILIDADE:
- Adotar critérios de sustentabilidade na aquisição de bens e na contratação de serviços.
-Adotar medidas para redução de consumo de papel, água e energia elétrica.
- Adotar medidas para aquisição de equipamentos com eficiência classe “A”



PROJETO: CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES
JUSTIFICATIVA:
     Essa linha de ação tem por objetivo a implementação de processos de atualização, capacitação e
formação de Recursos Humanos do campus, visando ao seu aprimoramento constante.
    O projeto será fruto de levantamentos efetuados, junto aos diversos setores do campus, com a
finalidade de identificar prioridades de preparação de Recursos Humanos, a fim de que a Instituição
possa  desempenhar  seu  papel  pedagógico,  ajustando-se  às  metas  Institucionais  de  elevação  da
qualidade e produtividade, no setor educativo.

OBJETIVOS:
-  Dotar  o  IF  Baiano  campus  Uruçuca  de  professores  preparados  para  ministrar  um  Ensino
Tecnológico e Humanista de alta qualidade, tanto no que se refere ao aspecto profissional como no
aspecto educativo.
- Capacitar os servidores administrativos e de apoio para melhoria da qualidade e produtividade do
campus.
- Elevar o nível de resultados obtidos pelo campus, enquanto organização que visa desenvolver um
serviço de caráter educativo.
METAS:
-  Participação  em cursos  de  Especialização  e  apoio  a  cursos  de  Mestrado  e  Doutorado  para
servidores.
-  Participação  e  apoio  em  cursos  de  Atualização  e Especialização  Técnico-Pedagógico  para
servidores.
-Formação  de  Recursos  Humanos  do  campus  responsáveis  pela  implementação  de  atividades
técnicas, financeiras, administrativas e de apoio.

PROJETO: INFRAESTRUTURA
JUSTIFICATIVA:
O quadro atual da estrutura física do campus Uruçuca é agravado pela generalizada deficiência nos
serviços de manutenção, no que tange a prédios e equipamentos, ocasionando gastos excessivos e às
vezes desnecessários, para sua recuperação.
Propõe-se, então, um amplo esforço, envolvendo ações voltadas ao mapeamento da situação atual,
que possibilitem e facilitem um processo de tomada  de  decisões estratégicas racionais e seguras,
identificando  as  necessidades  existentes  e  planejando  o  seu  atendimento,  de  acordo  com  o
cronograma de prioridades.
OBJETIVO:
- Atender, de forma sistemática e permanente, a partir de levantamentos quantitativos e seletivos, as
demandas advindas dos diversos setores do campus, de forma a compatibilizá-las com as ofertas de
cursos existentes.
METAS:
- Construção do Centro de Tecnologia de Alimentos.
- Construção do  Bloco de salas de aulas e laboratórios para os Cursos Integrados ao Ensino Médio
-  Construção  do  Centro  de  Ciências  Agrárias.(bovinocultura,  suinocultura,aviário,  agricultura  e
agroecologia com salas de aula e laboratórios).
- Consolidação dos Laboratórios de Geomática e Georreferenciamento.
- Ampliação e modernização da hospedaria.
- Construção da nova residência estudantil feminino.
- Construção do Ginásio de Esporte.
- Reforma da casa de beneficiamento de cacau.



- Construção do novo restaurante escolar.
- Construção do Centro de Convivência para servidores e discentes.
- Construção dos banheiros/sanitários masculino e feminino para discentes.
- Construção da nova portaria do campus.
- Ampliação e melhoria da rede elétrica de baixa e alta tensão.
- Implantação da rede lógica de dados e voz.
- Ampliação e melhoria da rede de esgoto sanitário.
-Construção do sistema de coleta e descarte dos dejetos agrícolas.
- Continuar com o programa de aquisição de livros e periódicos para a biblioteca do campus.


