
Em relação a pontuação média das cinco áreas de conheci-
mento (Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Lingua-
gens e Códigos, Matemática e Redação), obtidas pelos 30 
melhores alunos das 9.468 escolas avaliadas no ENEM 2015, 
todas as oito Unidades do IF Baiano que participaram da 
avaliação obtiveram pontuação acima da média nacional 
(522,06 pontos).

De um total de 57 escolas que oferecem Ensino Médio integrado 
à Educação Profissional na Bahia, seis campi do IF Baiano estão 
entre as dez melhores do ENEM 2015.  O Campus Teixeira de Freitas 
desponta na 1a colocação (657,86 pontos),  em seguida o Campus Senhor 
do Bonfim (3º colocação = 655,73 pontos), Campus Guanambi (5º colocação = 641,66 pontos), 
Campus Catu (8a colocação = 634,77 pontos), Campus Itapetinga (9a colocação = 634,71 pontos), 
Campus Santa Inês (10a colocação = 630,30 pontos), Campus Valença (21a colocação = 595,55 
pontos) e Campus Uruçuca (37a colocação = 560,57 pontos).

Considerando que 70% das vagas ofertadas pelo IF Baiano são destinadas para estudantes oriundos 
de escolas públicas, que, majoritariamente, encontram-se em condições de vulnerabilidade social e 
econômica, este resultado é um indicador de qualidade e sucesso da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica, destacando-se a qualificação profissional dos servidores técnicos admi-
nistrativos e docentes.

Neste contexto, ressaltando-se que a política pedagógica adotada pelo IF Baiano objetiva a formação 
cidadã, crítica, criativa, autônoma e responsável, parabenizamos os estudantes pelo sucesso obtido 
na avaliação do ENEM 2015, e agradecemos aos pais e/ou responsáveis por terem confiado no IF 
Baiano.

Parabenizemos também aos professores, técnicos administrativos em educação e gestores pelo 
trabalho realizado. Cada um deles contribui para o sucesso de estudantes nos diferentes níveis e 
modalidades de ensino: cursos técnicos profissionalizantes de nível médio, cursos de licenciatura, 
tecnologia, bacharelado, formação inicial e continuada, especialização e mestrado profissional. Além 
disso, orientam estudantes em projetos de pesquisa e extensão e cooperam na captação de recursos 
externos com valores destinados às ações de pesquisa, extensão e inovação tecnológica.
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