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CAPÍTULO I 

 DO REGIMENTO E SEUS OBJETIVOS 
 
Art. 1º Este Regimento Interno disciplina a complementação das competências 

administrativas no âmbito da Reitoria e define a estrutura organizacional e o seu funcionamento, em 
cumprimento às determinações do Regimento Geral do IF Baiano. 

 
CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA 
 
Art. 2º A estrutura organizacional do IF Baiano é composta pelo Gabinete do(a) 

Reitor(a); Órgãos de Assessoramento; Diretoria Executiva, Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas, 
com competências gerais previstas no Regimento Geral. 

 
Seção I 

Do Gabinete do Reitor 
 
Art. 3º O Gabinete do(a) Reitor(a), órgão responsável por superintender, organizar, 

assistir e coordenar as ações administrativas da Reitoria é composto por: 
 
I - Chefia de Gabinete do(a) Reitor(a): 
 

a) Secretaria Geral do Gabinete; 
 

b) Secretaria de Apoio aos Órgãos Colegiados Superiores; 
 
II - Diretoria de Comunicação: 
 
 a) Coordenação de Comunicação Social e Eventos; 
 
 b) Coordenação de Comunicação Digital e Impressa. 
 
III - Diretoria Executiva: 
 
 a) Coordenação de Gestão de Documentos; 
 
 b) Núcleo de Inovação Tecnológica. 
 
Art. 4º São competências da Chefia de Gabinete do(a) Reitor(a): 
 
I - coordenar as atividades administrativas do Gabinete do(a) Reitor(a); 
 
II - gerenciar a documentação e correspondência postal e eletrônica no âmbito do 

Gabinete; 
III - coordenar o fluxo de informações entre o Gabinete e a Administração; 
 
IV - realizar análise prévia dos processos e demais documentos a serem submetidos 

à consideração do(a) Reitor(a); 
 
V - atuar de forma articulada com a Diretoria de Comunicação para atender aos 

encaminhamentos do(a) Reitor(a); 



 

 

 
VI - planejar, elaborar e organizar, em conjunto com o(a) Reitor(a), a agenda de 

trabalho; 
 
VII - elaborar e/ou revisar e encaminhar os atos administrativos e normativos do 

Gabinete da Reitoria à publicação; 
 
VIII - desenvolver outras atividades delegadas pelo(a) Reitor(a). 
 
Art. 5º São competências da Secretaria Geral do Gabinete: 
 
I - elaborar e acompanhar o calendário de viagens do(a) Reitor(a); 
 
II - solicitar providências para as reservas de passagens, diárias, estadia, transporte e 

material para as viagens do(a) Reitor(a); 
 
III - receber e encaminhar requisição de diárias e passagens de interesse do Gabinete; 
 
IV - informar ao público interno e externo sobre as atividades do Gabinete; 
 
V - receber correspondências destinadas ao Gabinete do(a) Reitor(a), controlar a sua 

guarda e encaminhar à Chefia de Gabinete; 
 
VI - organizar e providenciar o material de apoio às reuniões de interesse do Gabinete 

da Reitoria; 
 
VII - receber e encaminhar os documentos endereçados aos órgãos de assessoramento 

do(a) Reitor(a); 
 
VIII - efetuar trabalhos de digitação e reprodução de documentos, bem como preparar 

correspondências solicitadas pelo(a) Reitor(a) e pela Chefia do Gabinete; 
 
IX - desenvolver outras atividades que lhe sejam delegadas pelo(a) Reitor(a) e/ou 

Chefe de Gabinete. 
 
Art. 6º São competências da Secretaria de Apoio aos Órgãos Colegiados: 
I - prestar assessoria aos órgãos colegiados: Conselho Superior; Colégio de 

Dirigentes; Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; Comissões Permanentes; Comitê Gestor de 
Tecnologia da Informação e Comitê de Governança Riscos e Controles. 

 
II - emitir convocação de sessões, conforme solicitação do respectivo presidente; 
 
III - redigir atos administrativos e demais documentos conforme as decisões tomadas 

pelos órgãos colegiados; 
 
IV - dar publicidade aos documentos emitidos pelos órgãos colegiados; 
 
V - prestar esclarecimentos e informações sobre os processos relativos aos órgãos 

colegiados e dar assessoramento técnico, quando solicitado; 
 
VI - registrar o comparecimento dos(as) conselheiros(as) às reuniões dos órgãos 

colegiados; 



 

 

 
VII - elaborar, anualmente, junto ao(a) Reitor(a), para fins de aprovação, o calendário 

das reuniões ordinárias dos órgãos colegiados; 
 
VIII - providenciar material e equipamentos necessários para a realização das 

reuniões ordinárias e extraordinárias; 
 
IX - guardar e controlar todo material da Secretaria e manter atualizados os 

respectivos registros; 
 
X - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 7º A Diretoria de Comunicação, órgão responsável por propor, estruturar, 

articular, executar e acompanhar a Política de Comunicação do IF Baiano é composta de: 
 
I -  Coordenação de Comunicação Social e Eventos 
   
II -  Coordenação de Comunicação Digital e Impressa 
 
Art.8º São atribuições do(a) Diretor(a) de Comunicação: 
 
I - propor, implantar e zelar pela Política de Comunicação do IF Baiano; 
 
II - propor e acompanhar ações comunicacionais que impactem na imagem e na 

reputação do IF Baiano; 
 
III - assessorar o(a) Reitor(a) no alinhamento entre a política de comunicação do IF 

Baiano e as políticas macroestratégicas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica; 

IV - orientar e controlar o uso da marca IF Baiano, em conformidade com as normas 
estabelecidas na Política de Comunicação; 

 
V - acompanhar e orientar a aplicação das normatizações internas de comunicação na 

área digital (sítio eletrônico, mídias e redes sociais); 
 
VI - coordenar a campanha de divulgação dos processos seletivos do IF Baiano; 
 
VII - orientar a organização e o funcionamento sistêmico dos núcleos de comunicação 

dos campi; 
 
VIII - participar e assessorar os conselhos editoriais de publicações institucionais; 
 
IX - desenvolver outras atividades correlatas e/ou afins. 
 
Art.9º São competências da Coordenação de Comunicação Social e Eventos: 
 
I - promover a comunicação e divulgação dos eventos e das ações realizadas pelo IF 

Baiano; 
 
II - coordenar o cerimonial e os eventos da Reitoria; 
 



 

 

III - gerenciar os projetos e as campanhas comunicacionais do IF Baiano e assessorar 
as propostas concebidas pelos campi; 

 
IV - auxiliar a Reitoria e os campi na publicação dos atos administrativos e 

pedagógicos da gestão; 
 
V - organizar a recepção das autoridades e visitantes ilustres às dependências da 

Reitoria; 
 
VI - auxiliar no desenvolvimento de campanhas publicitárias de fortalecimento da 

imagem institucional e uso racional dos recursos e serviços ofertados; 
 
VII - apoiar a divulgação dos processos seletivos do IF Baiano; 
 
VIII - assessorar e orientar os campi na organização do cerimonial de eventos;  
 
IX - desenvolver outras atividades correlatas e/ou afins. 
 
Art. 10. São competências da Coordenação de Comunicação Digital e Impressa: 
 
I - prestar assessoria jornalística à Reitoria e aos campi; 
II - coletar informações junto à Reitoria e orientar o processo de coleta nos campi 

para a elaboração de notícias e informativos sobre as ações desenvolvidas na Instituição; 
 
III - coordenar as atividades de criação e edição de materiais impressos e digitais; 
 
IV - gerenciar os projetos e as campanhas comunicacionais via web; 
 
V - coordenar os serviços técnicos de comunicação visual, publicitários, fotográficos 

e jornalísticos a serem divulgados em meios impressos; 
 
VI - promover relacionamentos de fontes institucionais com jornalistas de veículos 

de comunicação impressa (revistas, jornais) e comunicação audiovisual (TV, rádio) e web (sites, 
blogs) – media training; 

 
VII - realizar a gestão de conteúdo digital e orientar a atualização dos sítios 

institucionais de acordo com o padrão de comunicação digital da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica; 

 
VIII - propor e coordenar a elaboração de mídias institucionais (áudio, vídeo, 

imagem); 
 
IX - planejar, produzir e acompanhar projetos de programação visual e audiovisuais;

  
 
X - realizar o registro comunicacional (fotografia, áudio, vídeo, texto) de eventos da 

Reitoria e mantê-los arquivados;  
 
XI - produzir campanha de divulgação de processo seletivo; 
 
XII - desenvolver outras atividades correlatas e/ou afins. 
 



 

 

Art. 11. A Diretoria Executiva é órgão responsável por propor, estruturar, articular 
executar e acompanhar atividades administrativas da Reitoria e é composta de: 

 
I -  Coordenação de Gestão de Documentos; 
 
II -  Núcleo de Inovação Tecnológica. 
 
Art.12. São competências da Diretoria Executiva:  
 
I - assessorar o(a) Reitor(a) em suas representações política e social;  
 
II - acompanhar e monitorar a execução das atividades técnicas e administrativas da 

Reitoria;  
III - responder pela administração da Reitoria em articulação com os demais órgãos;  
IV - dar suporte ao(à) Reitor(a) nos assuntos relacionados às atividades 

administrativas do Instituto;  
 
V - coordenar o relacionamento entre a Reitoria e os órgãos de representação sindical 

no âmbito do IF Baiano;  
 
VI - acompanhar e monitorar as obras de ampliação da estrutura física e da 

implantação de novos campi;  
 
VII - prestar apoio técnico ao(à) Reitor(a) nos projetos e atividades nas áreas de 

atuação do IF Baiano;  
 
VIII - promover a articulação entre os campi do IF Baiano;  
 
IX - coordenar, supervisionar e homologar a alimentação de dados no Sistema 

Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC), sistema gerencial pertencente ao MEC; 
 
X - supervisionar a gestão dos serviços de arquivos e protocolo da Reitoria;  
 
XI – supervisionar as ações do Núcleo de Inovação Tecnológica; 
 
XII -  desenvolver outras atividades que lhe sejam delegadas pelo(a) Reitor(a). 
 
Art.13. São competências da Coordenação Geral de Gestão de Documentos: 
 
I - coordenar a elaboração, atualização e acompanhamento da política de gestão 

documental do IF Baiano; 
 
II - assessorar tecnicamente o Gabinete do(a) Reitor(a), as Pró-Reitorias e Diretorias 

Sistêmicas na expedição, recebimento, processamento, gestão e arquivo de documentos; 
 
III - acompanhar e orientar tecnicamente os campi do IF Baiano no cumprimento da 

política de gestão documental do IF Baiano; 
 
IV - coordenar a tramitação, o arquivamento e o descarte de documentos na Reitoria; 
 
V - propor diretrizes para a implantação e atualização das operações de expedição de 

documentos arquivísticos na Reitoria e nos campi; 



 

 

 
VI - controlar o recebimento, a organização e a distribuição de documentos; 
VII - desenvolver outras atividades correlatas e/ou afins. 
 
Art. 14. São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica: 
 
I - estabelecer uma política de propriedade intelectual e de inovação tecnológica para 

o IF Baiano; 
 
II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa 

na área de desenvolvimento tecnológico e inovação para o atendimento das disposições da Lei nº 
10.973/04 (Lei de Inovação Tecnológica); 

 
III - promover os registros, acompanhar e zelar pela manutenção e defesa dos títulos 

de propriedade intelectual da Instituição; 
 
IV - avaliar solicitações de proteção ao conhecimento de inventor independente, na 

forma do art. 23 do Decreto nº 5.563 de 11 de outubro de 2005; 
 
V - capacitar e qualificar recursos humanos a fim de usufruir na sua amplitude a 

realidade imposta por esta resolução; 
 
VI - fomentar e fortalecer parcerias do Instituto Federal Baiano com órgãos 

governamentais, empresas e sociedade, para a difusão de novas tecnologias; 
 
VII - manifestar-se previamente sobre os contratos, convênios, acordos de 

cooperação e demais instrumentos jurídicos congêneres relacionados a projetos de pesquisa científica 
e tecnológica, bem como, de propriedade industrial e direitos autorais; 

 
VIII - acompanhar o andamento e efetuar os devidos pagamentos relativos aos 

processos de propriedade intelectual, os privilégios já concedidos e averbação e o andamento dos 
contratos de transferência de tecnologia; 

 
IX - providenciar, coordenar e monitorar o recebimento e a distribuição dos ganhos 

econômicos resultantes dos contratos de transferência de tecnologia; 
 
X - executar outras atividades correlatas que lhes forem atribuídas na sua área de 

atuação. 
 

Seção II 
Dos Órgãos de Assessoramento 

 
Art.15. Os órgãos de assessoramento ao(à) Reitor(a) têm as suas respectivas 

competências instituídas no Regimento Geral do IF Baiano. 
 
I - Procuradoria Federal; 
 
II - Auditoria Interna; 
 
III - Ouvidoria; 
 
IV - Corregedoria; 



 

 

 
V - Assessoria Processual; 
 
VI - Assessorias Técnicas Especiais. 
 

Seção III 
Das Pró-Reitorias 

 
Subseção I 

Da Pró-Reitoria de Administração 
 
Art.16. A Pró-Reitoria de Administração, órgão executivo que propõe, planeja, 

superintende, coordena, fomenta e acompanha as políticas, diretrizes, ações e as atividades 
administrativas, de gestão orçamentária, financeira e patrimonial do IF Baiano é composta de: 

 
I - Pró-Reitor(a); 
 
II - Diretoria Administrativa: 
 
 a) Coordenação Geral de Suprimentos: 
 
  1. Setor de Gestão de Contratos e Convênios; 
 
  2. Setor de Licitações e Compras; 
 
  3. Setor de Transportes e Serviços Gerais. 
 
 b) Coordenação Contábil: 
 
  1. Setor Conformidade de Gestão; 
 
  2. Setor de Almoxarifado; 
 
  3. Setor de Patrimônio. 
 
III - Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF); 
 
 a) Coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira: 

 
1. Setor de Liquidação e Pagamento (SLP) 

 
Art. 17. Ao(À) Pró-Reitor(a) de Administração compete: 
 
I - propor políticas e diretrizes para a organização administrativa do IF Baiano; 
 
II - supervisionar a execução da gestão administrativa, orçamentária, financeira e 

contábil do Instituto;  
 
III - controlar a execução orçamentária e financeira e a prestação de contas dos 

programas, projetos e convênios firmados pela Instituição;  
 



 

 

IV - propor, assessorar e apoiar, no âmbito administrativo, a elaboração de projetos 
para obtenção de recursos financeiros;  

 
V - elaborar e consolidar de forma articulada com a Reitoria e os campi a proposta 

orçamentária anual; 
 
VI - supervisionar os trabalhos da Comissão de Licitação da Reitoria; 
 
VII - supervisionar os procedimentos de administração de materiais e de manutenção 

de bens móveis, imóveis e semoventes da Reitoria e dos campi;  
 
VIII - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na área de atuação. 
 
Art.18. São competências da Diretoria Administrativa: 
 
I - planejar e assessorar o(a) Pró-Reitor(a) nas matérias de patrimônio e serviços 

administrativos; 
 
II - supervisionar e orientar o uso e a conservação dos bens móveis e imóveis do IF 

Baiano; 
 
III - supervisionar a contratação de compras e serviços na Reitoria; 
 
IV - assessorar e acompanhar os campi no planejamento das ações administrativas; 
 
V - supervisionar a execução de contratos e convênios; 
 
VI - propor o planejamento de compras compartilhadas no IF Baiano; 
 
VII - propor normas e procedimentos de controle, utilização e fiscalização dos 

veículos institucionais da Reitoria; 
  
VIII - supervisionar a conservação e limpeza da estrutura física da Reitoria; 
 
IX - coordenar a expedição e o controle do Sistema de Concessão de Diárias e 

Passagens – SCDP; 
 
X - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na área de atuação. 
 
Art. 19. São competências da Coordenação Geral de Suprimentos: 
 
I - supervisionar auxiliar e controlar os processos de compras da Reitoria; 
 
II - assessorar, acompanhar e orientar a execução de compras e licitações dos campi; 
 
III - propor e aplicar normas e procedimentos atualizados de licitações e contratos; 
 
IV - assessorar, acompanhar e orientar a execução de contratos dos campi; 
 
V - manter em boas condições de funcionamento e uso os equipamentos, materiais e 

instalações relacionados aos serviços gerais da Reitoria; 
 



 

 

VI - gerir a execução das atividades de serviços gerais contratados para a Reitoria; 
 
VII - acompanhar e orientar as atividades de transporte, de guarda e manutenção dos 

veículos oficiais da Reitoria; 
 
VIII - solicitar a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 

patrimonial na Reitoria em: máquinas, equipamentos, mobiliários e bens imóveis, excluindo 
equipamentos de T.I; 

 
IX - executar outras atribuições demandadas por seus superiores hierárquicos. 
 
Art. 20. São competências do Setor de Gestão de Contratos e Convênios: 
 
I - coordenar a instrução dos processos de solicitação de contratos e convênios com 

transferências de recursos; 
 
II - controlar, supervisionar e orientar o cumprimento da legislação relacionada à 

gestão de contratos e compras compartilhadas; 
 
III - dar transparência aos registros legais dos contratos e convênios firmados com 

transferências de recursos; 
 
IV - acompanhar, em articulação com os(as) fiscais de contratos e coordenadores (as) 

de convênios, a execução e a qualidade dos contratos; 
 
V - coordenar a elaboração de contratos para parecer jurídico; 
 
VI - executar outras atribuições demandadas por seus superiores hierárquicos. 
 
Art. 21. São competências do Setor de Licitações e Compras:  
 
I - coordenar, controlar, acompanhar e avaliar os processos referentes a aquisição de 

materiais, equipamentos, mobiliários e contratação de obras e serviços, na forma da legislação 
pertinente; 

 
II - coordenar a elaboração de editais e contratos para parecer jurídico; 
 
III - coordenar e acompanhar a execução e adjudicação dos processos licitatórios em 

qualquer modalidade; 
 
IV - dar transparência às informações acerca das licitações e contratos nos canais 

oficiais; 
 
V - elaborar termos de referência e projetos básicos; 
 
VI - controlar e manter organizado o cadastro de fornecedores, arquivos de catálogos 

e informativos de material em geral; 
 
VII - executar outras atribuições demandadas por seus superiores hierárquicos. 
 
Art. 22. São competências do Setor de Transporte e Serviços Gerais: 
 



 

 

I - coordenar o planejamento, avaliação e controle do uso de veículos oficiais; 
 
II - coordenar as programações de viagens requisitadas; 
 
III - coordenar o planejamento, avaliação e controle de manutenção de veículos 

oficiais; 
 
IV - coordenar o planejamento, avaliação e controle de manutenção predial (elétrica, 

hidráulica, etc.); 
 
V - implementar políticas e diretrizes relativas à conservação, limpeza e segurança 

patrimonial; 
 
VI – coordenar o planejamento, avaliação e controle de manutenção de 

equipamentos; 
 
VII - coordenar o planejamento, avaliação e controle dos serviços terceirizados de 

limpeza, apoio administrativo e segurança patrimonial, junto aos respectivos prepostos; 
 
VIII - apoiar a gestão, assegurando e promovendo atividades de conservação e 

manutenção predial; 
 
IX - manter a documentação dos veículos da frota oficial da Reitoria em regularidade; 
 
X - executar outras atribuições demandadas por seus superiores hierárquicos. 
 
Art. 23. São competências da Coordenação Contábil: 
 
I - analisar e consolidar os demonstrativos contábeis do Instituto; 
 
II - gerenciar os procedimentos de conformidade contábil da Reitoria e dos campi; 
 
III - gerir os sistemas de registro contábil do IF Baiano; 
 
IV - supervisionar, auxiliar e controlar os processos de prestação de contas; 
 
V - coordenar, acompanhar e fiscalizar a realização da conformidade contábil do 

Instituto; 
 
VI - prestar assessoramento na área de contabilidade aos campi; 
 
VII - controlar e participar de análise e conciliação de contas; 
 
VIII - assessorar, acompanhar e orientar a execução das obrigações acessórias 

contábeis dos campi; 
 
IX - executar outras atribuições demandadas por seus superiores hierárquicos. 
 
Art. 24. São competências do Setor de Conformidade de Gestão: 
 
I - verificar se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e 

patrimonial efetuados pela Unidade Gestora Executora, foram realizados em observância às normas 



 

 

vigentes, observando a existência de documentação que suporte as operações registradas; 
 

II - analisar diariamente as conformidades documentais; 
 
III - avaliar as análises das conformidades dos registros efetivados no sistema das 

Unidades Gestoras subordinadas; 
 
IV - avaliar as retenções e o recolhimento dos tributos incidentes sobre bens e 

serviços retidos e pagos; 
 
V - avaliar a execução das etapas do suprimento de fundos: empenho, liquidação e 

prestação de contas; 
 
VI - realizar outras atividades relativas à conformidade e registro de gestão, 

designadas pela chefia imediata e legislação vigente. 
 
Art. 25. São competências do Setor de Almoxarifado: 
 
I - gerenciar os materiais adquiridos e em estoque; 
 
II - criar regulamento para fluxo interno dos procedimentos, em conformidade com 

normas internas e legislação vigente; 
 
III - elaborar estatísticas de consumo por materiais e centros de custos para previsão 

das compras; 
 
IV - elaborar relatórios de materiais existentes, suas movimentações e outros 

relatórios solicitados, devidamente conciliados, para validação do setor de contabilidade; 
 
V - zelar pela manutenção da qualidade e acondicionamento dos materiais estocados; 
 
VI - viabilizar o inventário anual dos materiais estocados; 
 
VII - implementar diretrizes relativas a estoques e programação de aquisição e o 

fornecimento de material de consumo; 
 
VIII - executar outras atribuições demandadas por seus superiores hierárquicos. 
 
Art. 26 São competências do Setor de Patrimônio: 
 
I - gerenciar os bens permanentes adquiridos e existentes na Reitoria; 
 
II - criar regulamento dos fluxos de procedimentos, em conformidade com normas 

internas e legislação vigente; 
 
III - administrar, contabilizar e supervisionar os bens materiais permanentes; 
 
IV - realizar e fiscalizar a inventariação, incorporação e alienação de patrimônio 

móvel e imóvel; 
 
V - coordenar o cadastramento, tombamento e o controle do patrimônio; 
 



 

 

VI - atualizar, avaliar e reavaliar o bens móveis e imóveis;  
 
VII - orientar os servidores sobre o controle do patrimônio sob sua guarda; 
 
VIII - emitir mensalmente o Relatório de Movimentação de Bens (RMB) 

devidamente conciliados; 
 
IX - realizar toda e qualquer cessão, alienação, permuta ou baixa de bens, de acordo 

com a legislação vigente e com o acompanhamento da Comissão designada em portaria; 
 
X - assessorar a Comissão responsável pelo inventário anual dos bens patrimoniais; 
 
XI - executar outras atribuições demandadas por seus superiores hierárquicos. 
 
Art. 27. São competências da Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF): 
 
I - assessorar o(a) Pró-Reitor(a) de Administração na implantação das políticas de 

planejamento e gestão do orçamento do IF Baiano; 
 
II - orientar, supervisionar e estabelecer procedimentos da administração 

orçamentária e financeira no âmbito do IF Baiano; 
 
III - elaborar, em conjunto com as Pró-Reitorias e as Diretorias dos campi, a proposta 

orçamentária anual; 
 
IV - orientar os órgãos que compõem a estrutura organizacional do IF Baiano quanto 

ao cumprimento das políticas, legislações e procedimentos da execução do orçamento; 
 
V - prestar suporte técnico administrativo, quando necessário, aos campi; 
 
VI - descentralizar, orientar, monitorar e acompanhar a execução do orçamento; 
 
VII - assistir administrativamente as atividades de ensino, pesquisa e extensão, no 

tocante as ações que estão sob a responsabilidade dessa Diretoria; 
 
VIII - analisar, acompanhar e fiscalizar da implantação à execução de sistemas 

financeiros e contábeis; 
 
IX - acompanhar a execução orçamentária, financeira e patrimonial; 
 
X - propor e aplicar normas e procedimentos atualizados de contabilidade;  
 
XI - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 28. São competências da Coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira: 
 
I - orientar e supervisionar os trabalhos e funções da administração orçamentária e 

financeira no âmbito da Reitoria e campi; 
 
II - executar sob a supervisão da Diretoria de Orçamento e Finanças a programação 

orçamentária (descentralização de créditos) e financeira (sub-repasses) do IF Baiano; 
 



 

 

III - orientar e auxiliar na elaboração do Relatório de Gestão e na Prestação de Contas 
Anual do IF Baiano; 

 
IV - zelar pela regularidade das contas do IF Baiano; 
 
V - elaborar relatórios gerenciais para o acompanhamento da execução orçamentária 

e financeira; 
 
VI - realizar outras atividades designadas pelas chefias imediata e superior. 
 
Art. 29. São competências do Setor de Liquidação e Pagamento (SLP): 
 
I - realizar os estágios da despesa pública através da liquidação e do pagamento; 
 
II - executar as etapas do suprimento de fundos: empenho, liquidação e prestação de 

contas; 
III - realizar a liquidação e o pagamento da folha de pessoal do IF Baiano; 
 
IV - realizar a execução financeira do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 

- SCDP; 
 
V - solicitar à contabilidade a realização de análise tributária, verificações e correções 

de eventuais falhas ocorridas na execução financeira; 
 
VI - realizar a retenção e o recolhimento dos tributos incidentes sobre bens e serviços; 
 
VII - regularizar as ordens bancárias canceladas; 
 
VIII - manter arquivado o processo da folha de pagamento do IF Baiano e os 

Relatórios de Pagamento; 
 
IX - realizar o movimento diário com registro de toda movimentação financeira e 

contábil efetuadas pelo sistema no dia anterior; 
 

X - auxiliar os campi nas demandas relativas às liquidações, pagamentos e 
regularizações das despesas realizadas; 

 
XI - prestar informações aos fornecedores quanto à liquidação e pagamento das notas 

fiscais; e 
XII - realizar outras atividades, relativas à execução financeira, designadas pelas 

chefias imediata e superior. 
 

Subseção II 
Da Pró-Reitoria de Ensino 

 
Art. 30. A Pró-Reitoria de Ensino, órgão executivo que propõe, planeja, superintende, 

coordena, fomenta e acompanha as políticas e atividades de ensino, de forma articulada à pesquisa e 
à extensão, no âmbito do Instituto Federal Baiano é composta de: 

 
I - Pró-Reitor(a); 
 
II - Diretoria Pedagógica: 



 

 

 
 a) Coordenação de Educação Básica Profissional Técnica (EBPT); 
 
 b) Coordenação de Graduação; 
 
III - Diretoria de Gestão Acadêmica: 
 
 a) Coordenação Geral de Registros Acadêmicos; 
 
 b) Coordenação Geral de Seleção e Ingresso de Estudantes; 
 
 c) Coordenação de Assistência Estudantil, Diversidade e Inclusão. 
 
IV - Diretoria de Educação a Distância: 
 
 a) Coordenação Acadêmica de EAD; 
 
 b) Coordenação Administrativa de EAD; 
 
V - Pesquisador(a) Institucional. 
 
Art.31. São atribuições do(a) Pró-Reitor(a) de Ensino: 
 
I - propor e supervisionar o cumprimento das políticas, das diretrizes e das 

regulamentações relativas a todos os níveis e modalidades de ensino; 
 
II - acompanhar o desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico Institucional e 

propor melhorias;  
 
III - supervisionar a adequação dos cursos ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional; 
 
IV - propor, analisar e emitir parecer sobre propostas de convênios que envolvam a 

realização de atividades de ensino; 
 
V - propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão políticas, diretrizes, editais e 

projetos pedagógicos de cursos voltados ao desenvolvimento da educação profissional técnica e 
tecnológica, nos níveis médio e superior de graduação, nas modalidades presencial e a distância; 

 
VI - articular, supervisionar e acompanhar a elaboração e a realização de Programa 

Institucional de Desenvolvimento e Capacitação de Docentes em conjunto com a Diretoria de Gestão 
de Pessoas; 

 
VII - acompanhar e supervisionar os processos seletivos para ingresso de alunos nos 

cursos da educação profissional e tecnológica, da educação superior de graduação, nas modalidades 
presencial e a distância; 

 
VIII - aprovar e autorizar a expedição e o registro de diplomas e certificados dos 

diversos cursos, níveis e modalidades; 
 
IX - representar o Instituto Federal Baiano junto ao Ministério da Educação e nos 

foros específicos da área; 



 

 

 
X - zelar pela qualidade do ensino e executar outras funções que, por sua natureza, 

lhe estejam afetas ou lhe tenham sido atribuídas pelo(a) Reitor(a); 
 
XI - articular, supervisionar e acompanhar a política de ingresso de docentes; 
 
XII - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 32. São competências da Diretoria Pedagógica: 
 
I - assessorar e orientar a elaboração de regulamentos, diretrizes e projetos 

pedagógicos de cursos de graduação e educação básica e profissional; 
 
II - zelar pelo cumprimento das normativas e diretrizes pedagógicas na concepção e 

no desenvolvimento dos cursos; 
 
III - acompanhar a implantação e atualização dos Projetos Pedagógicos de Curso; 
 
IV - assessorar e orientar os campi no planejamento para criação, autorização de 

funcionamento, reconhecimento, renovação de reconhecimento e extinção de cursos; 
 
V - orientar a elaboração e implementação de políticas, programas e projetos para o 

acesso, a inclusão, a permanência e o êxito dos estudantes; 
 
VI - propor diretrizes para normatização e melhorias nos procedimentos das diretorias 

acadêmicas dos campi; 
 
VII - propor políticas para a formação continuada dos docentes e equipe técnico-

pedagógica; 
 
VIII - assessorar o(a) Pró-Reitor(a) de Ensino na elaboração e/ou revisão do Projeto 

Político Pedagógico Institucional; 
 
IX - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 33. São competências da Coordenação de Educação Básica Profissional Técnica: 
 
I - fomentar, articular, assessorar, supervisionar e acompanhar a implantação e o 

funcionamento dos cursos integrados e subsequentes, nas modalidades presencial e de educação de 
jovens e adultos; 

 
II - propor e atualizar diretrizes, normas e regulamentos acadêmicos dos cursos da 

EBPT; 
 
III - acompanhar a execução das políticas de acesso, permanência e êxito dos 

estudantes da EBPT; 
 
IV - analisar e emitir parecer técnico sobre os Projetos Pedagógicos dos Cursos da 

EBPT; 
 
V - assessorar os campi nos processos de criação, reformulação curricular e extinção 

de cursos da EBPT; 



 

 

 
VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 34. São competências da Coordenação de Graduação: 
 
I - orientar, assessorar, supervisionar e acompanhar a implantação e o funcionamento 

dos cursos da graduação; 
 
II - propor e atualizar diretrizes, normas e regulamentos acadêmicos dos cursos de 

tecnologia, licenciatura e bacharelado; 
 
III - acompanhar a execução das políticas de acesso, permanência e êxito dos(as) 

estudantes de graduação; 
 
IV - analisar e emitir parecer técnico sobre os projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação; 
 
V - assessorar nos processos de criação, autorização, reformulação, reconhecimento 

e extinção de cursos de graduação; 
 
VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 35. São competências da Diretoria de Gestão Acadêmica: 
 
I - estabelecer diretrizes para a elaboração de calendários acadêmicos;  
 
II - supervisionar o processo de ingresso de estudantes na Instituição;  
 
III - coordenar o sistema de gestão de bibliotecas do IF Baiano; 
 
IV - propor a implantação, operacionalização e atualização de sistemas de gestão 

acadêmica; 
 
V - propor políticas e programas internos para acompanhamento de egressos; 
 
VI - definir diretrizes para realização de estágio curricular; 
 
VII - propor e atualizar políticas e programas  internos de  assistência estudantil; 
 
VIII - propor normas e procedimentos de padronização para a administração 

acadêmica e disciplinares nos campi; 
 
IX - propor e atualizar políticas e programas de mobilidade estudantil; 
 
X - propor diretrizes para a utilização e funcionamento dos restaurantes e residências 

estudantis; 
 
XI - propor diretrizes para elaboração de editais dos programas assistenciais; 
 
XII - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 36. São competências da Coordenação Geral de Registros Acadêmicos: 



 

 

 
I - controlar e verificar processos de certificação e diplomação de estudantes em todos 

os cursos ofertados pelo IF Baiano; 
 
II - propor normas e diretrizes para a organização e os procedimentos de registros 

acadêmicos;  
 
III - coordenar, supervisionar e monitorar a gestão dos sistemas de registros 

acadêmicos do IF Baiano; 
 
IV - orientar e assessorar as unidades de registro acadêmicos nos campi, no que 

concerne às normas e procedimentos institucionais; 
 
V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 37. São competências da Coordenação Geral de Seleção e Ingresso de 

Estudantes: 
 
I - coordenar, planejar, executar, acompanhar e avaliar os processos de seleção e 

ingresso de estudantes; 
 
II - propor ações de divulgação das vagas ofertadas pela Instituição; 
 
III - propor estratégias para o aperfeiçoamento das práticas de seleção e ingresso de 

estudantes; 
 
IV - auxiliar a Diretoria de Comunicação na divulgação e publicação dos atos e etapas 

dos processos seletivos de discentes; 
 
V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art.38. São competências da Coordenação de Assistência Estudantil, Diversidade e 

Inclusão: 
 
I - planejar, supervisionar e avaliar a política de assistência estudantil; 

 
II - elaborar e acompanhar a política de diversidade e inclusão do IF Baiano; 

 
III - coordenar a execução das políticas e programas internos de assistência estudantil; 
 
IV - supervisionar o funcionamento dos restaurantes e residências estudantis, 

enfermaria, consultório médico e odontológico ou quaisquer outras estruturas de apoio voltadas ao 
atendimento ao estudante; 

 
V - coordenar os editais dos programas de permanência e êxito; 

 
VI - assessorar os Núcleos de Apoio à Pessoa com Necessidades Especiais – NAPNE; 
 
VII - assessorar os Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas – NEABI; 

 



 

 

VIII - coordenar a implantação e desenvolvimento do Atendimento Educacional 
Especializado; 
 

IX - manter atualizado o perfil socioeconômico do corpo discente do IF Baiano; 
 
X - apoiar, quando for viável e pertinente, as ações propostas pelas representações 

estudantis regulamentadas no âmbito do IF Baiano; 
 
XI - acompanhar a execução das políticas e dos programas relacionados à assistência 

estudantil; 
 
XII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 39. São competências da Diretoria de Educação a Distância: 
 
I - propor, atualizar e acompanhar a execução da política de EAD do IF Baiano; 
 
II - propor diretrizes para a organização e o funcionamento da  EAD no IF Baiano; 
 
III - coordenar a implantação de programas, projetos e cursos de Educação a 

Distância, em articulação com os campi; 
 
IV - prospectar parcerias com instituições para a ampliação da oferta de cursos e 

serviços educacionais em EAD; 
 
V - elaborar regulamentos administrativos e pedagógicos em EAD; 
 
VI - propor estratégias de uso da modalidade EAD em todos os níveis educacionais; 
 
VII - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 40. São competências da Coordenação Acadêmica de EAD: 
 
I - zelar pela aplicação das diretrizes pedagógicas e demais legislações vigentes dos 

cursos e programas de EAD; 
 
II - acompanhar e supervisionar os cursos e programas de EAD; 
 
III - coordenar as ações para oferta de cursos e componentes curriculares do ensino 

presencial na plataforma EAD; 
 
IV - acompanhar a execução da política de qualidade de ensino e outras ações de 

combate à evasão e retenção nos cursos EAD; 
 
V - acompanhar, orientar e analisar os projetos pedagógicos de cursos e componentes 

curriculares na modalidade a distância; 
 
VI - propor e executar metodologias de avaliação nos aspectos pedagógicos da EAD; 
 
VII - supervisionar as atividades pedagógicas desenvolvidas pelos(as) 

coordenadores(as) de cursos e de tutoria; 
 



 

 

VIII - coordenar, acompanhar e revisar a elaboração, formatação e qualidade do 
material didático dos cursos e serviços prestados pela EAD; 

 
IX - propor soluções tecnológicas para EAD; 
 
X - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 41. São competências da Coordenação Administrativa de EAD: 
 
I - acompanhar as atividades administrativas dos polos de apoio presencial; 
 
II - planejar a logística de execução dos cursos; 
 
III - coordenar a infraestrutura física e virtual da EaD; 
 
IV - coordenar e acompanhar os(as) coordenadores(as) de polo, coordenadores(as) de 

tutoria, tutores, desenvolvedores(as) do Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA) e suporte ao AVA; 
 
V - desenvolver soluções tecnológicas para EaD; 
 
VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 42. O(A) Pesquisador(a) Institucional é o(a) responsável pela interlocução entre 

o IF Baiano e o Ministério da Educação. 
 
Art. 43. São atribuições do(a) Pesquisador(a) Institucional: 
 
I - promover a interlocução entre o IF Baiano e os órgãos ligados à regulação e 

acompanhamento da Educação Superior; 
 
II - divulgar as diretrizes e normativas do Ministério da Educação sobre o ensino 

superior; 
 
III - responder as demandas dos Sistema de Regulação do Ensino Superior (e-MEC), 

Censo da Educação Superior, Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 
Tecnológica (SISTEC), Educacenso, Sistema de Informações Gerenciais (SIG), Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU) e Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE); 

 
IV - responder, protocolar e acompanhar, articulado aos campi, os processos de 

Regulação do Ensino Superior (e-MEC), referentes ao reconhecimento e renovação de  
reconhecimento dos cursos de graduação, credenciamento e recredenciamento da IES e atualização 
dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação; 
 

V - responder, protocolar e acompanhar junto ao Sistema de Regulação do Ensino 
Superior (e-MEC) os processos referentes ao Estatuto, Regimentos e Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI); 

 
VI - protocolar o relatório de autoavaliação institucional junto ao Sistema de 

Regulação do Ensino Superior (e-MEC); 



 

 

 
VII - publicizar os relatórios gerenciais disponibilizados pelos sistemas sob 

responsabilidade do(a) Pesquisador(a) Institucional; 
 
VIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 

Subseção III 
Da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 
Art. 44. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, órgão executivo que propõe, 

planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as políticas e diretrizes de pesquisa, pós-  
graduação e inovação, de forma integrada ao ensino e à extensão, no âmbito do Instituto Federal 
Baiano é composta de: 
 

I - Pró-Reitor(a); 
 
II - Diretoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica; 
 
III - Diretoria de Pós-Graduação; 
 
Art.45. São atribuições do(a) Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação: 
 
I - propor, coordenar e acompanhar o desenvolvimento das políticas e diretrizes de 

pesquisa e inovação do IF Baiano; 
 
II - planejar, fomentar, coordenar e acompanhar a execução de programas, projetos e 

ações de pesquisa e inovação; 
 
III - propor e supervisionar a aplicação de normas e regulamentos pertinentes à 

pesquisa; 
 
IV - articular ações, projetos e programas referentes à pesquisa e a inovação em 

parceria com outras instituições; 
 
V - propor, em parceria com a PROEX, políticas e diretrizes de publicação e de 

divulgação da produção técnico-científica do Instituto; 
 
VI - acompanhar, articular e encaminhar ações referentes às chamadas públicas 

oriundas de órgãos de fomento à pesquisa e inovação; 
 
VII - propor e acompanhar as políticas de proteção à criação e propriedade intelectual 

no âmbito do IF Baiano; 
 
VIII - promover ações de incentivo à pesquisa aplicada voltada ao desenvolvimento 

regional, em consonância com os arranjos produtivos e sociais locais; 
 
IX - planejar, fomentar, coordenar e acompanhar a execução de programas e projetos 

de iniciação científica relacionados à pesquisa e inovação; 
 
X - propor e incentivar a criação de grupos e núcleos de pesquisa aplicada voltada ao 

cumprimento dos objetivos institucionais; 
 



 

 

XI - coordenar os processos seletivos para ingresso de alunos nos cursos de Pós-
Graduação, nas modalidades presencial e à distância; 

 
XII - acompanhar e supervisionar o cumprimento da legislação e das normas internas 

relacionadas à Pós-Graduação, nas modalidades presencial e a distância, bem como coordenar 
o desenvolvimento dos seus projetos pedagógicos; 

 
XIII - orientar e acompanhar os processos de criação, reformulação, extinção e 

reconhecimento dos cursos de Pós-Graduação, nas modalidades presencial e a distância; 
 
XIV - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Parágrafo único. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação será representada em 

cada campus por uma coordenação de pesquisa para coordenar e executar a política e as 
diretrizes estabelecidas pela PROPES, atendendo às especificidades locais e regionais. 

 
Art. 46.  São competências da Diretoria de Pesquisa e Inovação: 
 
I - gerir os processos de bolsas de iniciação científica e tecnológica;  
 
II - propor, organizar, coordenar e apoiar a realização de eventos científicos para 

divulgar produções relacionadas à pesquisa, inovação e iniciação científica;  
 
III - estimular e apoiar a participação de docente, discente e técnico-administrativo na 

divulgação das produções em eventos externos; 
 
IV - gerenciar banco de dados com informações pertinentes à pesquisa e iniciação 

científica; 
 
V - assessorar e apoiar o(a) Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação nos assuntos 

referentes à pesquisa e a iniciação científica; 
 
VI - articular, propor e acompanhar parcerias intercampi e interinstitucional para o 

desenvolvimento de pesquisas no IF Baiano; 
 
VII - organizar e editar anualmente o Catálogo-Geral de Pesquisas do IF Baiano; 
 
VIII - organizar e publicar as produções científicas e tecnológicas do IF Baiano; 
 
IX - definir áreas estratégicas para o desenvolvimento de pesquisa aplicada de 

interesse do IF Baiano, com base nos arranjos produtivos locais e regionais; 
 
X - orientar e apoiar os campi na captação de recursos para o desenvolvimento de 

programas e projetos de pesquisa; 
 
XI - orientar e auxiliar os servidores do IF Baiano na elaboração de propostas para 

submissão em editais de fomento; 
 
XII - participar do planejamento anual na elaboração das ações estratégicas da 

Coordenadoria de Pesquisa; 
 



 

 

XIII - assessorar o(a) Pró-Reitor(a) na proposição, elaboração e reformulação de 
políticas, diretrizes, normas e regulamentos relativos à pesquisa; 

 
XIV - acompanhar e orientar as coordenações de pesquisa dos campi no cumprimento 

das determinações institucionais; 
 
XV - desenvolver outras atividades de assessoramento e apoio ao(à) Pró-Reitor(a) de 

Pesquisa e Pós-Graduação. 
 
Art.47. São competências da Diretoria de Pós-Graduação:  
 
I - analisar e emitir parecer técnico sobre o projeto pedagógico dos cursos de pós-

graduação nos níveis de lato sensu e stricto sensu; 
 
II - assessorar o(a) Pró-Reitor(a) no planejamento das diretrizes e na elaboração de 

normas e regulamentos no âmbito dos cursos de pós-graduação; 
 
III - assessorar e orientar as coordenações dos programas de pós-graduação stricto 

sensu  e lato sensu e os(as) coordenadores(as) de pós-graduação; 
 
IV - analisar os editais e regulamentos, decorrentes das atividades de ensino de pós-

graduação, encaminhados para as instâncias superiores; 
 
V - orientar, apoiar e acompanhar os campi nos processos de criação, implantação e 

avaliação dos cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu; 
 
VI - propor, assessorar a elaboração e manter atualizadas as diretrizes e os 

regulamentos dos cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu; 
 
VII - assessorar e apoiar a Diretoria de Gestão de Pessoas no desenvolvimento da 

política de capacitação de servidores(as) do IF Baiano em nível de pós-graduação; 
 
VIII - administrar e acompanhar a aplicação do orçamento institucional destinado à 

pós-graduação, às bolsas de estudos e aos programas de apoio aos cursos; 
 
IX - executar atribuições correlatas demandadas pelo(a) Pró-Reitor(a) de pesquisa e 

pós-graduação; 
 
X - propor, analisar e emitir parecer referentes à criação, alteração e extinção de 

cursos de pós-graduação do IF Baiano; 
 

XI - articular, propor e acompanhar parcerias intercampi e interinstitucional nos 
processos de criação e manutenção dos programas de pós-graduação; 

 
XII - coordenar, junto as coordenações dos cursos de pós-graduação, o processo de 

ingresso de estudantes na Instituição; 
 
XIII - propor, organizar, coordenar e apoiar a realização de eventos científicos 

relacionados aos programas de pós-graduação; 
 
XIV - acompanhar e orientar as coordenações dos cursos de pós-graduação no 

cumprimento das determinações institucionais; 



 

 

 
XV - desenvolver outras atividades de assessoramento e apoio ao(à) Pró-Reitor(a) de 

Pesquisa e Pós-Graduação. 
 

Subseção IV 
Da Pró-Reitoria de Extensão 

 
Art.48. A Pró-Reitoria de Extensão, órgão executivo que propõe, planeja, 

superintende, coordena, fomenta e acompanha as políticas e as atividades de extensão, de forma 
articulada ao ensino e à pesquisa, no âmbito do Instituto Federal Baiano, é composta de: 

 
I - Pró-Reitor(a); 
 
II - Diretoria de Programas e Projetos de Extensão: 
 
 a) Coordenação de Qualificação Profissional; 
 
 b) Coordenação Geral de Difusão Técnico-científica e Cultural; 
 
 c) Coordenação de Relações Externas. 
 
Art.49. São atribuições do(a) Pró-Reitor(a) de Extensão: 
 
I - superintender, propor e acompanhar o desenvolvimento das políticas e diretrizes 

da extensão no IF Baiano; 
 
II - planejar, fomentar, coordenar e acompanhar a execução de programas, projetos e 

ações relativas à extensão; 
 
III - superintender, propor e supervisionar a aplicação de normas e regulamentos 

pertinentes à extensão; 
 
IV - articular ações, projetos e programas referentes à extensão, em parceria com 

outras instituições; 
 
V - definir as políticas e as diretrizes de publicação e de difusão da produção técnico-

científica do Instituto em parceria com a PROPES; 
 
VI - superintender, promover e apoiar projetos, ações e atividades voltadas à 

divulgação técnico-científica e cultural; 
 
VII - promover, acompanhar, articular chamadas públicas, no âmbito do IF Baiano 

para fomento às ações de extensão; 
 
VIII - fomentar e acompanhar, em conjunto com a PROPES e a PROEN, a 

organização de eventos científicos, tecnológicos, artísticos-culturais, sociais e desportivos realizados 
nos campi ou que envolvam o IF Baiano; 

 
IX - desenvolver junto com a PRODIN ações de aproximação da comunidade do IF 

Baiano com o mundo do trabalho, com os segmentos sociais e com os arranjos produtivos local e 
regional; 

 



 

 

X - propor, em conjunto com a PROEN, diretrizes e normas de funcionamento dos 
cursos de formação inicial e continuada; 

 
XI - propor a prospecção de demandas sociais relativas à necessidade de formação 

inicial e continuada para atuação profissional integrada ao desenvolvimento social e econômico nos 
territórios de abrangência do Instituto; 

 
XII - propor, incentivar e coordenar, em parceria com a PROEN, o desenvolvimento 

de cursos de qualificação, atualização e aperfeiçoamento voltados a promover a educação continuada 
para a comunidade; 

 
XIII - propor, em articulação com a PROEN e a PROPES, a criação de programas 

institucionais de incentivo à melhoria do ensino e ao desenvolvimento de extensão, pesquisa e 
inovação; 

 
XIV - desenvolver programas culturais, desportivos e de intercâmbio em 

cumprimento aos acordos firmados entre IF Baiano e instituições nacionais e internacionais; 
 
XV - analisar e selecionar projetos concorrentes a editais de agências financiadoras 

externas, quando for o caso; 
 
XVI - assessorar o(a) Reitor(a) nas questões relacionadas à extensão e cultura; 
 
XVII - desenvolver outras atividades inerentes a sua área de competência. 
 
Parágrafo único. Nos campi, a Pró-Reitoria de Extensão será representada pela 

coordenação de extensão, cujo objetivo é coordenar a execução da política de extensão do Instituto, 
atendendo suas especificidades locais e regionais. 

 
Art. 50. São competências da Diretoria de Programas e Projetos de Extensão: 
 
I - propor, desenvolver, coordenar, apoiar e acompanhar programas e projetos de 

interesse da comunidade externa; 
 
II - conduzir por meio de chamadas internas os processos de seleção de propostas 

para o desenvolvimento de programas e projetos internos de extensão; 
 
III - captar recursos financeiros;  
 
IV - gerir a concessão de bolsas de extensão; 
 
V - coordenar e acompanhar o processo de implantação de empresa júnior, 

incubadora, ações de empreendedorismo, cooperativa-escola e economia solidária no Instituto; 
 
VI - propor e organizar cursos de treinamento, atualização, aperfeiçoamento e 

qualificação profissional para a comunidade externa; 
 
VII - promover o intercâmbio e propor ações conjuntas com outras organizações, no 

âmbito da educação inicial e continuada; 
 
VIII - prospectar convênios de cooperação técnica com outras organizações, visando 

a promoção da educação inicial e continuada; 



 

 

 
IX - assessorar o Pró-Reitor(a) nas questões relacionadas à Pró-Reitoria; 
 
X - fomentar e orientar a criação de grupos de extensão alinhados com os eixos 

temáticos; 
 
XI - desenvolver outras atividades de assessoramento e apoio ao Pró-Reitor de 

Pesquisa e Pós-Graduação. 
 
Art.51. São competências da Coordenação Geral de Qualificação Profissional: 

 
I - propor e organizar cursos de capacitação, atualização, aperfeiçoamento e 

qualificação profissional de interesse da comunidade externa;  
 
II - promover o intercâmbio e ações conjuntas com outras organizações, no âmbito 

da educação inicial e continuada; 
 

III - elaborar catálogos de ofertas de cursos; 
 

IV - implementar e acompanhar as políticas e diretrizes para educação continuada 
no âmbito da PROEX; 
 

V - buscar cooperação técnica com outras organizações visando a promoção da 
educação inicial e continuada; 

 
VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 52. São competências da Coordenação Geral de Difusão Técnico-científica e 

Cultural: 
 
I - prestar informações sobre as ações de extensão do Instituto; 
 
II - contribuir com a assessoria de comunicação com informações da Pró-Reitoria de 

Extensão; 
 
III - divulgar, pelos diversos meios, as ações de extensão do Instituto; 
 
IV – apoiar eventos técnicos, científicos, educacionais, culturais e esportivos 

promovidos por outras instituições; 
 
V - apoiar e estimular o desenvolvimento de ações artísticas, culturais, esportivas e 

educacionais que promovam o desenvolvimento social; 
 

  VI - prospectar parcerias voltadas à melhoria do processo educativo; 
 
VII - estimular a criação e o funcionamento de grupos artísticos e culturais na 

comunidade acadêmica em interação com a comunidade externa; 
 
VIII - promover a interação das ações culturais e esportiva com as ações de extensão; 
 
IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 



 

 

Art. 53. São competências da Coordenação de Relações Externas: 
 
I - apoiar e viabilizar a participação do IF Baiano em eventos técnicos, científicos, 

educacionais, culturais e esportivos promovidos por outras instituições; 
 
II - organizar a edição de boletins técnicos e anuário de extensão do Instituto; 
 
III - apoiar e estimular o desenvolvimento de ações artísticas, culturais, esportivas e 

educacionais; 
 
IV - promover eventos que possam aproximar os egressos, o Instituto e o mundo do 

trabalho; 
 
V - promover o intercâmbio com instituições, realizando parcerias, ampliando o 

espaço de estágio extracurricular e capacitação para os(as) estudantes; 
 
VI - estimular a criação e o funcionamento de grupos artísticos e culturais na 

comunidade acadêmica em interação com a comunidade externa; 
 
VII - prospectar e formalizar convênios e parcerias voltados a melhoria do processo 

educativo e prestação de serviços; 
 
VIII - coordenar, acompanhar e supervisionar o processo de elaboração e divulgação 

de convênios de estágio extracurricular e acordos de cooperação técnica; 
 
IX - analisar, tramitar e controlar os processos de parcerias internacionais; 
 
X - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 

Subseção V 
Da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

 
Art. 54. A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, órgão executivo que 

propõe, fomenta, superintende, coordena, monitora e acompanha as políticas, diretrizes e ações de  
planejamento, gestão e desenvolvimento institucional, promovendo a articulação interna e externa 
com vistas ao cumprimento da missão e à expansão do IF Baiano é composta de: 

 
I - Pró-Reitor(a); 
 
II - Diretoria de Planejamento Estratégico; 
 

a) Coordenação de Gestão de Dados e Processos Organizacionais; 
 

b) Coordenação de Infraestrutura; 
 

 c) Escritório de Projetos. 



 

 

Art.55. São atribuições do(a) Pró-Reitor(a) de Desenvolvimento Institucional: 
 
I - atuar na articulação das Pró-Reitorias, das Diretorias Sistêmicas e dos Campi; 
 
II - fomentar, promover e acompanhar o Plano de Desenvolvimento Institucional; 
 
III - propor, acompanhar e avaliar ações, projetos, programas e processos de trabalho; 
 
IV - propor políticas e projetos estratégicos; 
 
V - propor modelos organizacionais para o aperfeiçoamento da gestão; 
 
VI - coordenar e articular com as Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas e os Campi a 

elaboração do Relatório Anual de Gestão do IF Baiano; 
 
VII - disponibilizar dados, informações e procedimentos institucionais, na forma de 

conhecimento estratégico; 
 
VIII - auxiliar na captação de recursos extraorçamentários para financiar programas 

e projetos do Instituto;  
 
IX - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art.56. São competências da Diretoria de Planejamento Estratégico: 
 
I - coordenar, acompanhar e avaliar a elaboração e a execução do Plano de 

Desenvolvimento Institucional; 
 
II - assessorar as Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas e os Campi no cumprimento 

das políticas e dos procedimentos da área de planejamento e gestão;  
 
III - propor estratégias para o desenvolvimento de boas práticas de gestão; 
 
IV - gerir os processos de sistematização de dados, informações e de procedimentos 

institucionais; 
 
V - auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na elaboração do Relatório de Gestão do IF Baiano; 
 
VI - acompanhar o processo de avaliação institucional, articulado à comissão própria 

de avaliação; 
 
VII - elaborar e acompanhar o desenvolvimento do planejamento estratégico 

institucional; 
 
VIII - coordenar a elaboração dos planos de ação anual da Reitoria e dos campi; 
 
IX - acompanhar e orientar o alinhamento da alocação orçamentária com o 

planejamento estratégico na Reitoria e nos campi; 
 
X - realizar o acompanhamento sistemático do cumprimento das metas estabelecidas 

no PDI; 
 



 

 

XI - propor, acompanhar e atualizar os indicadores de gestão; 
 
XII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art.57. São competências da Coordenação de Gestão de Dados e Processos 

Organizacionais: 
 
I - coordenar o mapeamento de processos organizacionais na Reitoria; 
 
II - coordenar a elaboração, revisão e atualização dos regulamentos oficiais em 

articulação com as demais Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas e Campi; 
 
III - propor e orientar ações para a reorganização administrativa; 
 
IV - emitir parecer técnico sobre as proposições e aperfeiçoamento da estrutura 

organizacional; 
 
V - identificar, desenvolver e difundir internamente metodologias e boas práticas da 

gestão de processos; 
 
VI - monitorar e avaliar o desempenho dos processos organizacionais; 
 
VII - coletar, organizar e disponibilizar os dados e informações institucionais; 
 
VIII - assessorar e apoiar a Coordenação de Planejamento Estratégico na elaboração 

dos indicadores de desempenho e gestão do IF Baiano; 
 
IX - realizar estudo de demanda para orientar ações de ensino, pesquisa e extensão; 
 
X - gerir o Observatório do Mundo do Trabalho; 
 
XI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 58. São competências da Coordenação de Infraestrutura: 
 
I - propor, elaborar, implantar e coordenar políticas, projetos, normas e 

procedimentos de engenharia e manutenção da infraestrutura da Reitoria e dos campi; 
 
II - manter banco de dados com Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e 

pareceres técnicos das obras e serviços de manutenção executados; 
 
III - acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios de ampliação e 

manutenção da estrutura física do Instituto; 
 
IV - assessorar o(a) Pró-Reitor(a) de Desenvolvimento Institucional no planejamento 

da infraestrutura para oferta de cursos; 
 
V - coordenar a elaboração e a atualização do Plano Diretor de Infraestrutura; 
 
VI - propor, supervisionar e assessorar a Reitoria e os campi na elaboração de 

políticas, programas, projetos e ações voltadas à conservação e preservação do meio ambiente; 
 



 

 

VII - acompanhar, orientar e auxiliar os campi na elaboração de projetos básicos, de 
estudos preliminares e de viabilidade técnica de construções de edificações; 

 
VIII - acompanhar e fiscalizar a elaboração de projetos executivos e complementares 

com execução externa; 
 
IX - prestar assessoria técnica ao setor de licitações no transcorrer dos processos de 

contratação de obras ou serviços de engenharia; 
 
X - propor o zoneamento ambiental das áreas de domínio dos campi; 
 
XI - orientar e fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental na execução de 

programas, projetos e ações do Instituto; 
 
XII - elaborar, implantar e acompanhar a execução da Política de Segurança do 

Trabalho; 
 
XIII - acompanhar a execução dos contratos de prestação de serviços fornecimento 

de água e energia elétrica e de manutenção de elevadores, plataformas e condicionadores de ar; 
 
XIV - acompanhar e fiscalizar obras e serviços de manutenção da infraestrutura física 

na Reitoria e nos campi; 
 
XV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 

Seção IV 
Das Diretorias Sistêmicas 

 
Subseção I 

Da Diretoria de Gestão de Pessoas 
 
Art.59. A Diretoria de Gestão de Pessoas, órgão sistêmico responsável por propor, 

planejar, coordenar, executar e avaliar os projetos, as ações e as atividades relacionadas à Gestão de 
Pessoas no IF Baiano é composta de: 

 
I – Diretor(a); 
 
II - Assessoria para Procedimentos e Normas; 
  
III - Coordenadoria de Administração de Pessoal: 
 
 a) Coordenação Geral de Benefícios, Direitos e Vantagens 
 
IV - Coordenadoria de Ingresso e Desenvolvimento de Pessoas: 
 
 a) Coordenação Geral de Capacitação e Desenvolvimento; 
 
 b) Coordenação Geral de Ingresso e Movimentação de Pessoas. 
 
V - Coordenadoria de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho: 
 
 a) Coordenação Geral de Atenção à Saúde Ocupacional; 



 

 

 
 b) Coordenação Geral de Promoção à Saúde. 
 
Art.60. São atribuições do(a) Diretor(a) Sistêmico(a) de Gestão de Pessoas: 
 
I - propor e supervisionar a execução de políticas, programas, projetos e ações de 

gestão e desenvolvimento de pessoal e de qualidade de vida no trabalho; 
 
II - propor, promover, articular e coordenar atividades de capacitação, 

aperfeiçoamento e qualificação para servidores; 
 
III - coordenar a execução do plano de capacitação dos(as) servidores(as); 
 
IV - acompanhar e controlar a elaboração, manutenção, homologação e 

processamento da folha de pagamento;  
 
V - assessorar o(a) Reitor(a) e os campi em matérias relativas à gestão de pessoas; 
 
VI - coordenar e acompanhar processos de seleção, admissão, frequência, remoção, 

redistribuição, avaliação, progressão, afastamento, licença, aposentadoria, exoneração e demissão de 
servidores(as); 

 
VII - supervisionar os processos de avaliação de desempenho, acompanhamento 

funcional, estágio probatório e desenvolvimento do quadro de pessoal;  
 
VIII - organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à área de 

gestão de pessoas em boletins internos;  
 
IX - realizar com a PRODIN estudos de dimensionamento da força de trabalho e 

adequação do quadro de pessoal dos campi e da Reitoria; 
 
X - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Parágrafo único. Nos campi, o Núcleo de Apoio a Gestão de Pessoas atuará de forma 

vinculada à Diretoria de Gestão de Pessoas. 
 
Art.61. São competências da Coordenadoria de Administração de Pessoal: 
 
I - planejar, controlar e supervisionar o pagamento de pessoal; 
 
II - coordenar as atividades relativas à lotação, movimentação e legislação de pessoal; 
 
III - coordenar, orientar e acompanhar as ações de controle funcional, direitos e 

vantagens dos(as) servidores(as); 
 
IV - elaborar diretrizes e normas, disponibilizar e fazer cumprir a legislação inerente 

à administração de pessoal;  
 
V - coordenar a alimentação e atualização dos sistemas informacionais da área de 

pessoal;  
 



 

 

VI - orientar os Núcleos de Gestão de Pessoas em matérias atinentes à administração 
de pessoal; 

 
VII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 62. São competências da Coordenação Geral de Benefícios, Direitos e 

Vantagens: 
 
I - controlar e executar as atividades relacionadas a benefícios, vantagens, 

aposentadorias, pensões e outros correlatos; 
 
II - analisar e encaminhar para pagamento a concessão de auxílios natalidade e pré-

escolar; 
 
III - analisar e encaminhar para pagamento os processos de pensão alimentícia, 

pensão civil, isenção de Imposto de Renda; 
 
IV - analisar, instruir, emitir parecer e encaminhar para pagamento os processos de 

concessões de abonos permanência, concessão de aposentadoria compulsória, voluntária e por 
invalidez; 

 
V - executar e manter atualizado no sistema de gestão de pessoas do Governo Federal 

a programação, reprogramação, cancelamento, interrupção, perda e exclusão de férias; 
 
VI - executar no sistema de gestão de pessoas do Governo Federal o pagamento dos 

processos de Gratificações por Encargo de Curso e Concurso autorizados pelo(a) Reitor(a); 
 
VII - efetuar contagem e emitir certidão de tempo de serviço; 
 
VIII - analisar e encaminhar para pagamento os processos referentes a alteração de 

jornada e regime de trabalho; 
 
IX - analisar, instruir e executar processos relativos a benefícios, vantagens e 

aposentadoria; 
 
X - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art.63. São competências da Coordenadoria de Ingresso e Desenvolvimento de 

Pessoas: 
 
I - elaborar diretrizes e normas, disponibilizar e fazer cumprir a legislação inerente 

ao ingresso e desenvolvimento de pessoal; 
 
II - coordenar a alimentação e atualização dos sistemas informacionais da área de 

pessoal;  
 
III - gerenciar o banco de servidores das categorias docente e administrativo; 
 
IV - elaborar, promover e executar programas, projetos e convênios de capacitação e 

qualificação de servidores; 
 



 

 

V - coordenar o levantamento de necessidades de capacitação e treinamento de 
servidores; 

 
VI - elaborar e gerenciar programas de formação e certificação de gestores 

acadêmicos e administrativos do IF Baiano; 
 
VII - promover e executar eventos de educação e capacitação profissional dos(as) 

servidores(as); 
 
VIII - propor e acompanhar os programas de dimensionamento, distribuição e 

adequação do quadro de pessoal do Instituto; 
 
IX - propor e acompanhar programa de avaliação de desempenho de servidores; 
 
X - proceder ao registro, controle e expedição de certificados, declarações e atestados 

de participação em cursos internos; 
 
XI - receber, recepcionar e integrar novos(as) servidores(as); 
 
XII - planejar e coordenar a movimentação de pessoal no âmbito do IF Baiano;  
 
XIII - proceder a análise e controle de processos de estágio probatório; 
 
XIV - articular, planejar e gerenciar atividades de recrutamento e seleção de pessoal 

(efetivos, substitutos e estagiários), através de Concursos Públicos e processos seletivos; 
 
XV - atuar junto às comissões de concurso público e processo seletivo no 

planejamento, instruções, programas e provas de concursos e seleções; 
 
XVI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 64. São competências da Coordenação Geral de Capacitação e Desenvolvimento: 
 
I - implementar os programas e ações de capacitação, qualificação e desenvolvimento 

na carreira dos(as) servidores(as) do Instituto; 
 
II - implementar o Plano Anual de Capacitação; 
 
III - gerenciar, analisar, instruir, elaborar parecer e minutas dos processos relativos a 

incentivo à qualificação, retribuição por titulação, aceleração de promoção, progressões e 
reconhecimento de saberes e competências; 

 
IV - manter atualizado o quadro demonstrativo da capacitação e qualificação 

profissional dos(as) servidores(as); 
 
V - emitir declarações e/ou certificados aos(às) servidores(as) participantes dos 

eventos de capacitação e qualificação realizados pela Coordenação ou em parceria no IF Baiano; 
 
VI - proceder à avaliação de impacto das capacitações ofertadas aos(às) 

servidores(as) do IF Baiano; 
 



 

 

VII - analisar, instruir, elaborar parecer, minutas e executar processos relativos à 
política de capacitação e qualificação, licenças e afastamentos para capacitação; 

 
VIII - coordenar, implementar, controlar e divulgar os processos de avaliação de 

desempenho dos(as) servidores(as), com fins de avaliação do estágio probatório e progressões; 
 
IX - encaminhar para pagamento os processos de progressão funcional, promoção, 

retribuição por titulação, incentivo à qualificação, aceleração, entre outros; 
 
X - organizar, produzir e divulgar material didático para apoio aos eventos de 

capacitação; 
XI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 65. São competências da Coordenação Geral de Ingresso e Movimentação de 

Pessoas: 
 
I - executar a política de movimentação de pessoal, tais como: redistribuição, 

remoção, cessão, exercício provisório, colaboração técnica, entre outros; 
 
II - executar as atividades relativas ao provimento e vacância de servidores; 
 
III - manter registro atualizado de cargos ocupados e vagos; 
 
IV - executar as atividades relativas a contratação de pessoal; 
 
V - analisar, instruir, elaborar parecer, minutas e executar os processos relativos a 

ingresso e movimentação de pessoal; 
 
VI - atualizar dados relativos ao quadro de pessoal, lotação e movimentação; 
 
VII - nomear e empossar candidatos(as) aprovados(as) em concurso público; 
 
VIII - executar o processo de contratação de candidatos(as) (temporários(as) e 

estagiários(as)) aprovados(as) em processo seletivo; 
 
IX - orientar, informar e acompanhar os campi na tramitação dos processos de seleção 

e contratação; 
 
X - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 66. São competências da Coordenadoria de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida 

no Trabalho: 
 
I - promover, articular, planejar, gerenciar e supervisionar as ações das coordenações 

que compõem a Coordenadoria; 
 
II - assistir aos campi, bem como aos demais órgãos do Instituto, nos temas referentes 

a saúde, segurança e qualidade de vida do(a) servidor(a); 
 
III - executar as diretrizes gerais de promoção da saúde do(a) servidor(a) público(a) 

federal, no âmbito do IF Baiano;  
 



 

 

IV - executar o conjunto de ações previstas na Política de Atenção à Saúde e 
Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal – PASS; 

 
V - gerir o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal – 

SIASS; 
 
VI - assessorar o(a) Diretor(a) de Gestão de Pessoas na articulação e estabelecimento 

de parcerias e intercâmbios técnicos com os órgãos voltados à saúde do(a) servidor(a); 
 
VII - gerenciar as ações voltadas à educação em saúde, à prevenção dos riscos, 

agravos e danos à saúde do(a) servidor(a); 
 
VIII - gerenciar as ações de promoção à saúde e subsidiar as decisões da Diretoria de 

Gestão de pessoas; 
 
IX - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato firmado com as operadoras de 

plano de saúde; 
 
X - promover ações concernentes à segurança do trabalho no âmbito do IF Baiano; 
 
XI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 67. São competências da Coordenação Geral de Atenção à Saúde Ocupacional: 
 
I - analisar e instruir processos relativos à saúde e segurança do(a) servidor(a), 

concessão de licença à gestante e adotante; 
 
II - elaborar junto à Coordenadoria a política e ações de melhoria na segurança do 

trabalho dos(as) servidores(as); 
 
III - implementar as ações que envolvam sistemas voltados à saúde do(a) servidor(a); 
 
IV - elaborar Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), 

propondo sugestões de prevenções e utilização de equipamentos adequados; 
 
V - operacionalizar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 
 
VI - analisar os casos de acidentes em serviço; 
 
VII - realizar perícias médicas e emitir laudos médicos de avaliação da capacidade 

laborativa do(a) servidor(a) e do(a) candidato(a) aprovado(a) em concurso público; 
 
VIII - executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe tenham 

sido atribuídas. 
 
Art. 68. São competências da Coordenação Geral de Promoção à Saúde: 
 
I - articular, planejar, elaborar e controlar programas de saúde, qualidade de vida e 

preparação para aposentadoria dos(a) servidores(as); 
 
II - analisar e instruir os processos relativos a qualidade de vida do(a) servidor(a); 
 



 

 

III - analisar e instruir os processos relativos aos ressarcimentos à assistência à saúde 
suplementar; 

 
IV - elaborar junto à Coordenadoria a política e ações de melhoria de qualidade de 

vida, assistência à saúde e preparação para aposentadoria; 
 
V - elaborar junto à Coordenadoria as ações para a realização dos exames periódicos; 
 
VI - coordenar, implementar, controlar e divulgar programas e projetos que 

promovam a saúde, segurança e qualidade de vida dos(as) servidores(as) no trabalho; 
 
VII - coordenar, implementar, controlar e divulgar programas e projetos que facilitem 

a integração e reintegração do(a) servidor(a) às suas atividades e ao ambiente de trabalho; 
 
VIII -  realizar investigação biopsicossocial de apoio às perícias médicas e emitir 

parecer de avaliação dos indicadores de saúde do ambiente do(a) servidor(a); 
 
IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 

Subseção II 
Da Diretoria Sistêmica de Gestão da Tecnologia da Informação 
 
Art. 69. A Diretoria Sistêmica de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI), órgão 

de assessoramento e execução do IF Baiano, responsável por propor, orientar, planejar, coordenar e  
supervisionar as políticas, programas e ações na área de informática e telecomunicações, aprovadas 
pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Reitoria, é composta de: 
 

I – Diretor(a): 
 

a) Coordenadoria de Sistemas;  
 

b) Coordenadoria de Redes e Infraestrutura; 
 
c) Coordenação de Governança em Tecnologia da Informação; 
 
c) Coordenação de Suporte de Tecnologia da Informação. 

 
Art. 70. São atribuições do(a) Diretor(a) de Gestão da Tecnologia da Informação: 
 

I - propor ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI), políticas, 
diretrizes, programas, projetos, padrões e ações relacionadas à tecnologia da 
informação e comunicação; 

 
II - planejar, propor e supervisionar o desenvolvimento e manutenção de 

sistemas informatizados e interfaces com os demais sistemas da Rede de Educação 
Profissional e Tecnológica; 

 
III - planejar, propor e supervisionar o desenvolvimento e manutenção dos 

serviços de infraestrutura tecnológica; 
 



 

 

IV - planejar e supervisionar a aquisição e contratação de bens e serviços 
relacionados à tecnologia da informação e comunicação em articulação com as Pró-
Reitorias, Diretorias e os campi; 

 
V - gerenciar os recursos, a aquisição e a contratação de bens e serviços de 

tecnologia da informação no âmbito da Reitoria; 
 
VI - supervisionar e zelar pelo cumprimento do Plano Diretor de Tecnologia 

da Informação (PDTI); 
 
VII - supervisionar e zelar pelo cumprimento da Política de Segurança da 

Informação (PSI) e das Normas de Segurança da Informação (NSI); 
 
VIII - participar da elaboração, implantação e atualização da Política de 

Segurança da Informação (PSI) e das Normas de Segurança da Informação (NSI); 
 
IX - assessorar os campi no planejamento e desenvolvimento de ações de TI; 
 
X - supervisionar e zelar pelas ações de capacitação dos(as) servidores(as) da 

área de tecnologia da informação e comunicação; 
 
XI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de 

atuação. 
 
Parágrafo único. Nos campi, a Diretoria de Gestão da Tecnologia e 

Informação atuará com vinculação aos Núcleos de Gestão da Tecnologia e 
Informação. 

 
Art. 71. São competências da Coordenadoria de Sistemas: 
 
I - identificar e propor soluções computacionais para o sistema de informação 

do IF Baiano; 
 
II - gerenciar o desenvolvimento de sistemas informatizados; 
 
III - propor e disseminar normas, padrões e boas práticas para o 

desenvolvimento de sistemas informatizados; 
 
IV - promover, em conjunto com a Coordenadoria de Redes e Infraestrutura, 

a interoperabilidade dos sistemas de informação do IF Baiano; 
 
V - propor normas e critérios para a disseminação de informações 

automatizadas; 
 
VI - propor, implantar e atualizar regulamentos, rotinas e procedimentos 

relativos aos sistemas desenvolvidos; 
 
VII - coordenar a implantação de sistemas de informação, prestar suporte e 

capacitar os(as) usuários(as); 
 
VIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de 

atuação. 



 

 

 
Art. 72. São competências da Coordenadoria de Redes e Infraestrutura: 
 
I - coordenar e viabilizar os serviços de administração da rede, do parque de 

informática, das bases de dados e de suporte ao(à) usuário(a) dos recursos de tecnologia da 
informação; 

 
II - propor padrões e acompanhar a implantação ou expansão de infraestrutura de TI 

dos campi; 
 
III - prover ambiente computacional adequado para desenvolvimento, teste, 

homologação, treinamento e uso de serviços e soluções de TI; 
 
IV - propor, implantar e atualizar regulamentos, rotinas e procedimentos relativos à 

infraestrutura física e lógica de TI; 
 
V - promover a interoperabilidade dos sistemas informatizados do IF Baiano em 

conjunto com a Coordenadoria de Sistemas; 
 
VI - propor e disseminar normas e padrões de infraestrutura de tecnologia da 

informação; 
 
VII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 73. São competências da Coordenação de Governança de Tecnologia da 

Informação: 
 
I - promover, coordenar e supervisionar o alinhamento das demandas por sistemas 

informatizados e serviços de infraestrutura tecnológica com a estratégia institucional; 
 
II - gerenciar os contratos de bens e serviços para o IF Baiano relacionado à 

tecnologia da informação;  
 
III - coordenar o levantamento de demandas de TI para usuários(as) finais, bem como 

o investimento associado; 
 
IV - orientar e acompanhar a implementação do PDTI, em consonância com as 

políticas de governo, alinhado aos objetivos e diretrizes estratégicas do IF Baiano; 
 
V - orientar e acompanhar, no que se refere à TI, a implementação da Política de 

Segurança da Informação (PSI) e das Normas de Segurança da Informação; 
 
VI - coordenar projetos e ações de implantação do modelo de Governança de TI no 

IF Baiano em parceria com os campi; 
 
VII - avaliar e monitorar o desempenho dos processos de TI e propor melhorias com 

base nas mensurações realizadas; 
 
VIII - promover a interação, cooperação e desenvolvimento dos(as) servidores(as) de 

TI nas competências fundamentais estabelecidas no PDTI; 
 
IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 



 

 

 
Art. 74. São competências da Coordenação de Suporte de Tecnologia da Informação: 
 
I - gerenciar a central de serviço, os incidentes e os níveis de serviço de TI; 
 
II - prover a infraestrutura aos(às) usuários(as) de sistemas de informação; 
 
III - prover meios para a efetiva proteção dos dados digitais institucionais, hardware 

e software, de forma a manter a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos equipamentos e 
sistemas da Reitoria; 

 
IV - prover suporte técnico aos(às) usuários(as) de recursos de Tecnologia da 

Informação; 
 
V - propor e acompanhar a implantação de projetos de melhoria de infraestrutura e 

sistemas computacionais relativos às áreas de informatização da Reitoria; 
 
VI - implantar as políticas e padrões institucionais e os procedimentos locais para a 

efetiva proteção dos dados digitais institucionais necessários à operacionalização da rede local; 
 
VII - promover manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática 

da Reitoria, assegurando que permaneçam atualizados e em pleno funcionamento; 
 
VIII - desenvolver outras atividades, no âmbito da tecnologia da informação, 

propostas pela DGTI. 
 
Art. 75. São atribuições gerais e comuns aos Diretores e aos Coordenadores: 
 
I - propor qualificação, capacitação e treinamento para os membros da equipe; 
 
II - coordenar a elaboração do planejamento estratégico em sua respectiva Diretoria 

ou Coordenadoria e participar do planejamento institucional; 
 
III - emitir memorandos, pareceres, documentos, relatórios, dados e informações 

institucionais concernentes à pasta; 
 
IV - representar e/ou substituir o superior hierárquico quando designado; 
 
V - acompanhar e avaliar o desenvolvimento de políticas, programas, projetos e 

atividades institucionais; 
 
VI - controlar a frequência e acompanhar o desempenho dos membros da equipe; 
 
VII - dirigir e supervisionar os trabalhos das unidades subordinadas; 
 
VIII - propor melhorias nos procedimentos e processos de trabalho; 
 
IX - acompanhar e controlar o cumprimento de prazos e a tramitação dos expedientes; 
 
X - indicar titulares ou substitutos(as) eventuais para as funções comissionadas que 

estejam subordinadas à Diretoria ou Coordenadoria; 
 



 

 

XI - indicar servidores(as) para compor comissões e grupos de trabalho; 
 
XII - prestar esclarecimentos aos órgãos de controle e dar parecer sobre processos 

administrativos, em questões pertinentes à área; 
 
XIII - exercer outras atribuições demandadas por seus superiores hierárquicos. 
 
Art. 76. A estrutura estabelecida neste Regimento Interno será, gradativamente, 

implementada na Reitoria, na medida em que existam condições físicas, orçamentárias e de pessoal 
para a sua implementação. 

 
 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 77. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pelo Conselho 

Superior. 
 
Art. 78. O Regimento Interno da Reitoria do IF Baiano, respeitadas as formalidades 

legais e revogadas as disposições em contrário, entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 
Conselho Superior.  

 
 

Publique-se e cumpra-se. 
 
 
 

GEOVANE BARBOSA DO NASCIMENTO 
Reitor 

 


