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Candidato a Reitor: Renato da Anunciação Filho
Nossos princípios












Compromisso com um projeto de nação justa e soberana que garanta crescimento econômico e social,
Inclusão, cooperação, sustentabilidade e integração internacional;
Defesa da educação pública, laica, gratuita, inclusiva e de qualidade com responsabilidade social;
Exercício da ética, competência, comprometimento e profissionalismo oferecendo sempre o melhor
serviço à comunidade interna e externa do IFBA;
Avaliação contínua da gestão e dos gestores a partir dos resultados obtidos e das contribuições feitas
pela comunidade interna e externa do IFBA;
Honestidade nas relações, ética, profissionalização e transparência na gestão;
Respeito às diferenças individuais e garantia de espaços de participação democrática à toda
Comunidade;
Consolidação do IFBA enquanto Instituição Federal de Ensino Superior, verticalizada, multi campi, com
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão;
Isonomia e equidade no tratamento aos Servidores, aos Estudantes, aos Processos Institucionais e a todos
os cursos da Instituição;
Profissionalização da gestão com ênfase nos critérios técnicos, definidos coletivamente nos setores, para
as nomeações e exercício dos cargos não eletivos.
Contínuo assessoramento da Reitoria e Pró Reitorias do IFBA aos Campi para padronização de ações e
melhoria da eficiência Institucional.

Proposta para a gestão abril de 2014 a abril de 2018- Reitoria
ENSINO















Implantar e ampliar o número de cursos de Licenciatura em todos os Campi do IFBA;
Implantar e ampliar o número de cursos bacharelados e de tecnologia nos campi do IFBA;
Implantação dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC);
Implantação dos laboratórios de vídeo conferência nos Campi;
Estruturar a gestão acadêmica nas dimensões: Estrutural, Pessoal, Sistema de informação e
Procedimentos.
Estruturar a oferta acadêmica: Quadro docente, Laboratórios, Bibliotecas (inclusive com acervo digital),
Atualização das normas e organização didática e outras regulamentações relativas a área acadêmica.
Ampliação do número de cursos de Educação a Distância (EAD;
Fomentar o uso da EAD como ferramenta de apoio dos diversos cursos presenciais do IFBA;
Implantação da caderneta eletrônica para todos os cursos do IFBA;
Modernização continua dos laboratórios e oficinas de todos os Campi;
Implantar sistema de acompanhamento, avaliação e planejamento do ensino, objetivando: 1)
Identificação antecipadas da necessidade de contratação docente; 2) Necessidade de ampliação da
estrutura física; 3) Aquisição de acervo; 4) Redução da evasão e repetência; 5) Implantação, extinção e
ou ampliação de cursos;
Recuperar e aperfeiçoar os espaços para prática esportiva e de arte e cultura nos Campi;
Implantar em todos os campi NAPPNE (Núcleos de Apoio a Portadores de Necessidades Educativas
Específicas) e potencializar a ação destes, garantindo ampla acessibilidade a todos os estudantes dos
IFBA;
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Fortalecer e ampliar as ações desenvolvidas nos processos de acessibilidade nos Campi e propor novas
ações que venham favorecer soluções na área de infra estrutura, adequação de espaço para os portadores
de necessidades especiais dentre outras;
Captar recursos para a implantação e ampliação de refeitórios em todos os Campi do IFBA;
Apoiar a oferta do PROEJA a partir da realização de seminário especifico para tratar dos cursos na
modalidade Jovens e adultos (PROEJA), envolvendo Técnicos Estudantes, Professores e especialistas.
Institucionalizar o Conselho de representante de Classe em todos os Campi, com reuniões periódicas
aprovadas no Calendário acadêmico;
Fomentar os seminários de cursos nos Campi incentivando a divulgação do conhecimento cientifico e
tecnológico;
Promover ações de verticalização de ensino com os corpos docente e discente dos cursos técnicos de
nível médio e superior de graduação e de pós-graduação;
Realizar imediato diagnostico dos processos pedagógicos existentes no IFBA, objetivando a : redução da
repetência, da evasão e ampliação dos resultados positivos alcançados nos exames ENEM, ENAD,
outros;
Implantar sistemas contínuos de monitoria para os alunos de todos os níveis e modalidades de ensino;
Ampliar as ações da Assistência estudantil e suas ações por meio da implantação do Departamento de
Assistência Estudantil na Pró Reitoria de Ensino dentre outras.

PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO






















Ampliar a política de formação dos técnicos administrativos e docentes;
Avaliar qualitativamente e quantitativamente os programas DINTER e MINTER;
Criar espaços físicos para instalações de laboratórios de pesquisa institucional;
Ampliar a oferta de cursos de Pós-graduação Latos e Stricto sensu no IFBA, fundamentado no Plano de
Qualificação Institucional.
Elaboração, em conjunto com os pesquisadores, de um plano estratégico específico para a implantação
de mestrados no IFBA, a partir da definição das áreas dos futuros cursos;
Fomentar a pesquisa no IFBA, objetivando a criação de especializações, mestrados e doutorados;
Posicionar o IFBA como referência no Estado da Bahia na Pesquisa Aplicada, definindo com a
Comunidade temas prioritários (áreas estratégicas) e fomentando ações de grupos de pesquisa
emergentes;
Instituir indicadores internos que avaliem a produção docente em pesquisa e extensão;
Implantação da editora do IFBA;
Estruturar a produção da revista E. T.C. objetivando alcançar o padrão/conceito QUALIS;
Defesa sistêmica da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
Ampliar os programas institucionais PIBIC/PIBIT/PIBIC Júnior, incorporando parâmetros sociais no
processo de seleção;
Diversificar as fontes de financiamento para pesquisa institucional;
Potencializar os grupos de pesquisa, fomentando a interdisciplinaridade, a pesquisa aplicada e a
inovação, alinhados ao papel dos Institutos Federais na Pesquisa;
Ampliar o apoio institucional à participação em eventos científicos, tecnológicos, culturais e sociais;
Estimular a pesquisa em todos os campi;
Ampliar o debate sobre a política de carga horária no que tange aos parâmetros associados à pesquisa;
Re-articulação de uma fundação de amparo a pesquisa;
Ocupação de espaço no parque tecnológico do Estado da Bahia, para o desenvolvimento de ações de
pesquisa aplicada e extensão inovadora;
Potencializar as ações do NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica do IFBA), criando o Sistema Local de
Inovação;
Realização de feiras científicas e tecnológicas com participação dos grupos de pesquisa do IFBA;
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Criação do prêmio pesquisador do ano, que beneficiará a pesquisa de maior impacto no período, com
Comitê Avaliador externo;
Implementar programa por Campi de incentivo a pesquisa e a extensão a partir de recursos próprios e ou
outras fontes de financiamento, objetivando o desenvolvimento tecnológico, a inovação e aos processos
de gestão publica.
Ampliar os recursos para fomento das áreas estratégicas de pesquisa no IFBA.

EXTENSÃO















Fortalecimento das ações da Proex com ênfase nas ações das Relações Comunitárias
Ampliar o relacionamento institucional com o entorno dos Campi por meio de ações de cunho social,
cultural e tecnológico.
Criar um espaço contínuo, envolvendo todos os segmentos profissionais do IFBA onde haja um encontro
para convivência e melhoria das relações interpessoais.
Institucionalizar a semana nacional de ciência e tecnologia, com realização de seminários e mostras
tecnológicas e cientificas em todos os campi;
Implantar em todos os campi os núcleos de inovação tecnológica, empreendedorismo, cooperativismo e
tecnologias sociais e ampliar o apoio às atividades artísticas e culturais do IFBA;
Fomentar nos cursos e projetos de extensão formação em empreendedora, buscando parcerias para o
acesso dos formandos a linhas de créditos potencializando as oportunidades de negócios,
empregabilidade e geração de renda;
Implantar os jogos estudantis no IFBA a partir de competições locais e estaduais;
Buscar inserção do entorno dos Campi nas atividades de extensão;
Ampliar o número de projetos de extensão e em formação inicial e continuada;
Buscar parcerias para inserção dos egressos em programas de estágio e emprego;
Promover ações através da extensão pela prestação de serviços tecnológicos em empresas e/ou
comunidade interno-externa objetivando a troca de experiências e conhecimentos tecnológicos;
Fomentar a criação de salas de acesso com internet para os alunos objetivando a inclusão digital nos
diversos Campi (que não seja exclusivo para aulas de informática);
Ampliar e organizar as vistas técnicas com a adoção de um sistema, onde haja mais interação entre
escola-empresa;
Promover ações para a realização de fóruns Institucional para a discussão global do IFBA, objetivando a
construção coletiva de soluções, aprimoramento de processos de gestão (ensino, pesquisa, extensão e
gestão) e a formação do cidadão histórico critico.

ADMINISTRAÇÃO










Ampliar e fortalecer o sistema de comunicação entre a Reitoria e os Campi;
Estabelecer estratégias de fortalecimento dos setores de comunicação institucional visando atender as
demandas crescentes do IFBA.
Fortalecimento do sistema de Gestão e planejamento no IFBA;
Implantação de ações que visem melhorar o atendimento ao público interno e externo;
Incentivar em todos os Campi a implantação de sistema de avaliação, sugestão, críticas e elogios a Gestão e
seus processos (setores de atendimento ao público);
Implantar Sistema de Avaliação processual da gestão institucional.
Modernizar e implantar o setor de Serviços Médicos Odontológicos nos Campi e Reitoria e estabelecer
diretrizes e práticas de atendimento para todo o IFBA;
Dar continuidade no Projeto IFBA sustentável.
Implantar sistemas de captação de energia por fontes alternativas, solar, eólica, biomassa, outras, de acordo
com o potencial da região, a serem utilizadas nas instalações dos Campi do IFBA;
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Implementar campanhas de cultura organizacional construindo um modelo de IFBA fundamentado na
sustentabilidade;
Ampliar os processos de coleta seletiva e do reaproveitamento de águas, com o foco na sustentabilidade;
Ampliar a OUVIDORIA, no IFBA;
Ampliar a oferta dos cursos de qualificação e capacitação aos servidores do IFBA;
Ampliar a oferta de cursos de mestrado e doutorado aos servidor técnico administrativo e docente em suas
áreas de atuação;
Fortalecer os processos de compra compartilhadas no IFBA e seus campi, otimizando os processos e
ganhando em volumes;
Institucionalizar o processo de profissionalização dos serviços ofertados;
Reduzir o tempo de tramitação dos processos com a implantação de sistemas informatizados de gestão.
Melhorar a qualidade de vida no ambiente do trabalho a partir da identificação coletiva das necessidades e
mudanças ambientais e estruturais dos diversos setores do IFBA.

GESTÃO DE PESSOAS










Criar um programa contínuo de ambientação e integração entre os servidores do IFBA;
Ampliar e implementar uma política de capacitação dos Servidores do IFBA;
Promover debates com Temáticas ambientais, sociais e culturais;
Estruturar e implantar na Reitoria e Pró Reitorias diretrizes operacionais para o IFBA;
Criar mecanismos de motivação para engajamento dos profissionais em suas atividades laborais de
forma contínua;
Implantar a CIPA no IFBA;
Realizar o primeiro seminário institucional de RH no IFBA, objetivando a (re)qualificação dos
servidores;
Aprofundar os estudos sobre as atividades com insalubridade e periculosidade no IFBA, objetivando o
atendimento adequado aos docentes e servidores do quanto ao pleno atendimento dos seus direitos;
Implantação de sistemas de gestão de RH.

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

















Construir coletivamente por Campi e Instituto o plano diretor de desenvolvimento;
Implementar políticas de acessibilidade nos campi;
Padronizar e melhorar a infraestrutura em termos de segurança, acessibilidade, paisagismo,
estacionamento e sinalização, em todos os campi;
Avaliar as instalações sanitárias com vista a adequação as normas e decretos municipais;
Projetar e executar sistemas de combate a incêndio e proteção contra descargas atmosféricas em todos os
Campi;
Adequação e melhoria dos sistemas elétricos com vista às normas técnicas e proposta de eficiência
energética no IFBA;
Projeto e execução de um cine/teatro/auditório na Reitoria e nos Campi do IFBA;
Dotar todos os campi de estrutura poliesportiva;
Dotar todos os campi de salas para vídeo conferencia;
Prover de espaço físico no campus para execução de atividades acadêmicas e administrativas pelos
docentes;
Implantar refeitório estudantil em todos os campi que ainda não possuem;
Estruturar espaços adequados para grupos de pesquisa;
Modernizar e atualizar os laboratórios/equipamentos;
Fomentar a criação de novos centros vocacionais tecnológicos – CVT´s;
Implantação de novos pavilhões de aulas/ laboratórios;
Melhoria da estrutura das bibliotecas dos campi;
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Dotar as salas de melhor conforto ambiental dentro da proposta de eficiência energética;
Melhorias estéticas dos espaços físicos com a finalidade de oferecer melhores condições de trabalho e
aprendizagem, em todos os Campi e Reitoria.
Acompanhar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

Salvador 03 de outubro de 2013
_________________________________
Renato da Anunciação Filho

