
4 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

4.1 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

 O Planejamento Institucional do IF Baiano indica os meios e as estratégias 

desenvolvidas para alcançar sua missão e sua visão, tendo como base o princípio da 

democracia e a valorização da participação da comunidade em sua elaboração. Nele estão 

contidos os objetivos, as metas e as iniciativas estratégicas que são as dimensões que 

apoiarão a gestão na condução do planejamento. 

 O processo de elaboração do Planejamento Estratégico foi iniciado com uma 

ampla consulta às comunidades interna e externa, desenvolvida por meio da realização de 

Fóruns nos Campi e Reitoria, além de pesquisa de opinião utilizando a ferramenta 

eletrônica Opina. Este processo permitiu a elaboração dos temas estratégicos que, por sua 

vez, foram o fundamento para elaboração do Mapa Estratégico. 

 O acompanhamento do desempenho institucional será realizado por meio de 

software de gestão, sendo possível passar pelas etapas do planejamento, pela execução e 

pelo controle. Além disso, serão elaborados relatórios de divulgação da evolução dos 

indicadores e metas encaminhados pelas unidades do IF Baiano, denominados de Plano 

de Ação Anual (PAA), a partir dos quais podemos observar como a instituição vem 

trabalhando os objetivos estratégicos dispostos no PDI para atingir a missão e a visão. 

 O resultado desse monitoramento é apresentado anualmente nos Relatórios de 

Gestão ou de Prestação de Contas Anual, documento que apresenta para a sociedade os 

resultados obtidos pela instituição no exercício anual, considerando os ativos tangíveis e 

intangíveis. 

 Para o IF Baiano, o Planejamento Institucional é um elemento articulador entre a 

comunidade e a gestão. Sua construção busca possibilitar espaços de diálogos para pensar 

a Instituição sob uma perspectiva mais participativa, transparente e representativa. 

 

4.1.1 Objetivos Estratégicos 

 Os Objetivos Estratégicos do IF Baiano correspondem aos Temas Estratégicos 

(assuntos diretamente relacionados à missão da instituição) levantados junto às 

comunidades interna e externa: 

 ESTUDANTE E SOCIEDADE 

 1. Consolidar os cursos ofertados 

 2. Expandir e otimizar a oferta de cursos e vagas 



 3. Consolidar a identidade e a imagem institucional 

 4. Fortalecer e ampliar as políticas inclusivas e afirmativas 

 5. Fortalecer e ampliar as ações de extensão, pesquisa, inovação e pós-graduação 

 6. Consolidar a política de internacionalização 

 PROCESSOS INTERNOS 

 7. Aperfeiçoar os processos de gestão institucional (indicador: mapeamento de 

processos) 

 PESSOAS E CONHECIMENTOS 

 8. Aprimorar as políticas de capacitação e qualificação dos(as) servidores 

 9. Promover condições que favoreçam a um clima organizacional que propicie o 

bem-estar. 

 ORÇAMENTO E LOGÍSTICA 

 10. Aperfeiçoar o planejamento orçamentário 

 11. Garantir a qualidade da execução orçamentária 

 O Mapa Estratégico apresentado a seguir é composto pelos Objetivos Estratégicos 

e Indicadores. Os Objetivos buscam traduzir os temas estratégicos com enfoque nos 

respectivos resultados esperados. Já os Indicadores são dados que permitem representar 

de forma quantitativa o desempenho das atividades estratégicas da Instituição, além de 

avaliar se a atividade está produzindo o resultado esperado. 

Figura 1: Mapa estratégico do IF Baiano 2020 – 2024 

 



 

4.1.2 Indicadores e Metas 

 Objetivo 01 - Consolidar os cursos ofertados 

 Promover a adequação da oferta de cursos, de modo a reduzir a evasão e a 
retenção. Além de pautar a revisão e elaboração dos seus currículos com base na 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, observando a vocação institucional 
e as demandas do mundo do trabalho. 

 

Iniciativas Estratégicas associadas: 

1. Projetos Pedagógicos dos cursos alinhados à identidade institucional, indissociabilidade, 
no acompanhamento de egressos e na identidade institucional 

2. Implantação de Programa de acompanhamento pedagógico (nivelamento, monitoria, 
tutoria acadêmica) 

3. Desenvolvimento de Inovações pedagógicas 
4. Acompanhamento e avaliação do planejamento e execução do trabalho docente 
5. Promoção de eventos indissociáveis (Ensino, Pesquisa e Extensão) 
6.  Viabilizar a realização de Projetos Integradores 

7. Realizar a avaliação pedagógica e institucional dos cursos ofertados 

8. Viabilizar a execução da política de permanência e êxito; 
 

9. Promover práticas pedagógicas de estímulo e valorização do protagonismo 
estudantil, cooperativismo, empreendedorismo e inovação;  

 
10. Proporcionar ações para a melhoria do desempenho acadêmico e combate 

à evasão 

11. Articular a oferta das licenciaturas às demandas da educação básica, 
incluindo temáticas referentes às relações étnico-raciais, o desenvolvimento do 
currículo integrado e a educação de jovens e adultos; 

12. Assegurar a integração entre os saberes específicos dos componentes 
curriculares, objeto de estudo e a dimensão pedagógica nos cursos de 
licenciatura. 

 

Indicador 01 Relação de Ingressos por Matrícula Atendida (RIM) 

Área responsável PROEN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 



Meta 40,6% 40,8% 40,9% 41% 41% 

 
 

Indicador 02 Relação de Concluintes por Alunos (RCA) 

Área responsável PROEN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 22% 22,5% 23% 24% 25% 

 
 

Indicador 03 Eficiência Acadêmica de Concluintes (EAC) 

Área responsável PROEN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 46% 47% 48% 49% 50% 

 
 

Indicador 04 Índice de Retenção do Fluxo Escolar (RFE) 

Área responsável PROEN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 11,5% 11% 10,8% 10,5% 10% 

 
 

Indicador 05 Ocupação de Vagas Presenciais (OVP) 

Área responsável PROEN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 88% 89% 89% 90% 90% 

 
 

Indicador 06 Ocupação de Vagas da EAD (OVEAD) 

Área responsável PROEN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 90% 90% 90% 90% 90% 

 
 
 

Indicador 07 Taxa de Evasão (TE) 

Área responsável PROEN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 22,5% 21,5% 20% 19% 18% 

 
 

Indicador 08 Ingressantes nos Cursos Técnicos (ICT) 



Área responsável PROEN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 56,3% 54,4% 52% 50,5% 48,4% 

 
 

Indicador 09 Ingressantes nos Cursos para a Formação de Professores e Licenciaturas 
(ICFPL) 

Área responsável PROEN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 7% 7,5% 8% 9% 10% 

 
 

Indicador 10 Vagas e Matrículas PROEJA (VMP) 

Área responsável PROEN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 1,5% 2% 2,5% 3% 4% 

 
 
 Objetivo 02 - Expandir e otimizar a oferta de cursos e vagas 

 Expandir a oferta formativa de cursos e vagas com foco na verticalização e 
integração da educação básica à educação profissional e superior, garantindo a estrutura 
física, os quadros de pessoal e os recursos da gestão, em conformidade com a Lei nº 
11.892/2008. 

 

Iniciativas Estratégicas associadas: 

1. Ampliar a oferta de cursos na modalidade EAD 
2. Oferta de cursos de Educação de Jovens e Adultos  
3. Oferta de educação profissional técnica de nível médio (EPTNM) na 

modalidade presencial 
4. Oferta de cursos Tecnólogos 
5. Oferta de cursos de Bacharelado 
6. Oferta de cursos de Licenciaturas 
7. Oferta de cursos de Pós-Graduação 

8. Ampliar progressivamente cursos e vagas que garantam o direito 
de jovens e adultos a profissionalização na educação básica.  

 
9.  



 
 

Indicador 11 Relação de Alunos por Docentes em Tempo Integral (RAD) 

Área responsável PROEN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 20,5% 20,8% 21% 21,8% 22% 

 
 

Indicador 12 Número de Vagas Ofertadas (NVO) 

Área responsável PROEN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 2,5% 3% 3,5% 4% 4,5% 

 
 Objetivo 03 - Consolidar a identidade e imagem institucional 

 Consolidar a identidade e imagem do IF Baiano como uma instituição 
referenciada na Bahia na sua área de atuação. Além disso, promover uma política de 
comunicação que atenda a todas as partes interessadas. 

Iniciativas Estratégicas associadas: 

1. Comunicação da Estratégia institucional 
2. Implantação da Política de Comunicação e Informação 
3. Fomento à Gestão participativa e autônoma 
4. Implantação e funcionamento de Canais de Relacionamento 
5. Compromisso ético e responsabilidade socioambiental 

6. Criar Projeto Institucional de divulgação permanente dos cursos do IF Baiano 
para estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública municipal e 
estadual de ensino. 

 

Indicador 13 Relação de Candidatos por Vaga (RCV) 

Área responsável PROEN, PROPES e PROEX 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 2,25% 2,5% 2,75% 3% 3,25% 

 
 
 Objetivo 04 - Fortalecer e ampliar as políticas inclusivas e afirmativas 

 Desenvolver ações que garantam a inclusão social das pessoas com necessidades 
específicas e em vulnerabilidade social. 

Iniciativas Estratégicas associadas: 



1. Atendimento especializado adequado das pessoas com Deficiência. 
2. Garantir a execução da política de acessibilidade e inclusão 
3. Aperfeiçoamento do auxílio estudantil 

4. Garantir condições de permanência e êxito 

5. Aperfeiçoamento do atendimento especializado e multidisciplinar 
6. Desenvolver estratégias e práticas, na perspectiva da educação inclusiva, que maximizem 

o acesso, a permanência e o êxito dos(as) discentes com deficiência nos cursos de 
graduação 

 
 

Indicador 14 Matriculados Classificados de Acordo com a Renda Familiar Per Capita 
(MRF) 

Área responsável PROEN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 70% 70% 70% 70% 70% 

 
 
 Objetivo 05 - Fortalecer e ampliar as ações de extensão, pesquisa, inovação 
e pós-graduação 

 Desenvolver as ações de extensão, pesquisa, inovação e pós-graduação como 
processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 
tecnológicas para as demandas sociais e regionais, além de estimular a pesquisa 
aplicada. 

Iniciativas Estratégicas associadas: 

1. Ampliação dos projetos de extensão 
2. Ampliação dos editais de fomento e extensão 
3. Ampliação e fortalecimento dos projetos de extensão junto à comunidade local e regional 
4. Ampliação dos eventos técnico-científicos e culturais 
5. Fomento à participação de servidores e estudantes em eventos externos de extensão 
6. Ampliação e fortalecimento da qualificação profissional para atendimento a comunidade 
7. Ampliação e fortalecimento dos grupos de pesquisas 
8. Ampliação da participação em editais externos 
9. Transferência de conhecimento, tecnologias e inovação para a sociedade 
10. Ampliação dos eventos técnico-científicos 
11. Incentivo à participação em eventos externos 
12. Prospecção e ampliação da Pós-Graduação 
13. Incentivo à Pesquisa aplicada 



14. Aperfeiçoamento da gestão das bolsas de iniciação científica 
15. Implantação de programa de incentivo à inovação científica 
16. Incentivo à formação de redes de pesquisa 
17. Incentivo à produção científica 
18. Promover ações que estimulem o desenvolvimento e a valorização da arte, cultura 

e desporto, com vistas à consolidação das identidades regionais, resgate e valorização da 
identidade territorial, e na sua afirmação frente a outras culturas e povos 

19. Garantir o desenvolvimento da política de inovação e difusão da cultura de 
Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica  

20. Promover a extensão como prática pedagógica articulada à pesquisa e ao 
ensino objetivando atender as demandas sociais; 

21. Priorizar ações interdisciplinares, por meio da integração entre diversas 
áreas e níveis de ensino, visando atender e colaborar com a comunidade 
local/regional, no seu desenvolvimento econômico-social, artístico e cultural; 

22. Desenvolver ações e projetos de extensão que priorizem o combate à 
exclusão social, propiciando a conquista da cidadania e a percepção do meio 
ambiente; 

23. Fomentar ações de inclusão da população na cadeia produtiva gerando 
emprego/renda e produção de conhecimento; 

24. Promover a difusão do conhecimento através de atividades, publicações e 
eventos, visando a disseminação do conhecimento científico e tecnológico; 

25.  Viabilizar a capacitação técnica, operativa e instrumental, propiciando 
maiores oportunidades de inserção no mundo do trabalho; 

26. Articular atividades de extensão voltadas para a assessoria técnica e 
extensão rural, priorizando o pequeno produtor; 

27. Promover ações que estimulem o desenvolvimento e a valorização da arte, 
cultura e desporto, com vistas à consolidação das identidades regionais, resgate 
e valorização da identidade territorial, e na sua afirmação frente a outras culturas 
e povos 

28. apoiar e estimular a comunidade acadêmica do IF Baiano no 
desenvolvimento de projetos de pesquisa e na formação de redes e grupos de 
pesquisa; 

29. fomentar o desenvolvimento da pesquisa nos Campi, estimulando a 
interdisciplinaridade e a interação com a comunidade regional;  

 
 

Indicador 15 Evolução dos Projetos de Pesquisa (EPP) 

Área responsável PROPES 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 10% 12% 15% 15% 15% 

 



 

Indicador 16 Participação de Estudantes em Iniciação Científica/Extensão (PEICE) 

Área responsável PROEX 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 4% 4,3% 5% 5,5% 6% 

 
 

Indicador 17  Evolução dos Participantes nas Ações de Extensão (EOPE) 

Área responsável PROEX 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 20% 21% 23% 25% 26% 

 
 
Objetivo 06 - Consolidar a política de internacionalização 

Iniciativas Estratégicas associadas: 

1. Implantação do centro de idiomas do IF Baiano 
2. Realização de proficiência e certificação de idiomas 
3. Implantação de programa de mobilidade acadêmica 
4. Implantação de programa de mobilidade de servidores 

 
 
 

Indicador 18 Ações de Internacionalização (AI) 

Área responsável PROEN, PROPES, PRODIN, DGP e PROEX 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 42 45 47 52 55 

 
 
 Objetivo 07 - Aperfeiçoar os processos de gestão institucional 

Iniciativas Estratégicas associadas: 

1. Implantação da gestão por processos 
2. Elaboração dos regimentos internos 
3. Atualização do organograma 
4. Atualização dos macroprocessos finalísticos e de sustentação de acordo com a estratégia 

institucional adotada 
5. Implantação da gestão por competências 
6. Revisão e atualização de documentos normativos 



7. Elaborar e implantar sistema de acompanhamento e avaliação do PPPI, mediante 
instrumentos diversificados que propiciem uma visão sistêmica e global da sua 
aplicabilidade e resultados 

 
 

Indicador 19 Percentual de processos mapeados 

Área responsável PRODIN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 30% 50% 70% 80% 90% 

 
 
Objetivo 08 - Aprimorar as políticas de capacitação e qualificação de servidores 

 Investir em qualificação e capacitação técnica e gerencial continuada em todos os 
níveis (operacional, tático e estratégico), com foco no desenvolvimento de competências. 

Iniciativas Estratégicas associadas: 

1. Implantação da política de capacitação e qualificação de servidores 
2. Aprimoramento da gestão da admissão e desligamento de servidores 
3. Aprimoramento da gestão de benefícios e pagamentos de servidores 
4. Aprimoramento da avaliação de desempenho institucional 
5. Aperfeiçoamento dos processos de remoção, redistribuição e concurso público 
6. Promover a formação de servidores em cursos de Pós-graduação oferecidos pelo IFBaiano 

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

 
 
 

Indicador 20 Execução Orçamentária para Capacitação (EOC) 

Área responsável DGP e PROPLAN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 95% 99% 99% 99% 99% 

 
 

Indicador 21 Servidores Capacitados 

Área responsável DGP 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 20% 22% 25% 30% 35% 

 
 



Indicador 22 Titulação do Corpo Docente (TCD) 

Área responsável DGP 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 4% 4% 4,1% 4,15% 4,2% 

 
 
Objetivo 09 - Promover condições que favoreçam um clima organizacional de bem-
estar. 

Iniciativas Estratégicas associadas: 

1. Implantação de programa institucional de qualidade de vida no trabalho 
2. Desenvolvimento de ações de motivação de servidores no ambiente de trabalho 

 

Indicador 23 Índice na Pesquisa de Clima 

Área responsável  DGP 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta - 50% 52% 54% 56% 

 
 
Objetivo 10 - Aperfeiçoar o planejamento orçamentário 

 Melhorar a gestão orçamentária, com foco na racionalização, eficiência, eficácia, 
economicidade e efetividade dos recursos investidos, visando à consecução da missão, 
objetivos e metas institucionais. 

Iniciativas Estratégicas associadas: 

1. Diretrizes para alocação orçamentária 
2. Captação de recursos extraorçamentários 

3. Garantir a infraestrutura para  utilização das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) nas aulas de cursos presenciais e EAD 

 

Indicador 24 Cumprimento de Metas Associadas ao Orçamento (CMAO) 

Área responsável PROPLAN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 98,5% 98,6% 98,7% 98,9% 99% 

 
 
Objetivo 11 - Garantir a qualidade da execução orçamentária 



 Desenvolver ações de aperfeiçoamento da execução orçamentária, com foco na 
eficiência, na transparência e no controle. 

 

Iniciativas Estratégicas associadas: 

1. Aperfeiçoamento da gestão orçamentaria 
2. Aperfeiçoamento do Plano de Compras  

3. Viabilizar  a  infraestrutura  física   e   tecnológica,   bem   como   os materiais 
necessários ao desenvolvimento das políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Indicador 25 Gasto Corrente por Aluno (GCA) 

Área responsável PROPLAN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta R$ 17.600,00 R$ 17.500,00 R$ 17.400,00 R$ 17.200,00 R$ 17.000,00 

 
 

Indicador 26 Gastos com Pessoal (GCP) 

Área responsável DGP 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 75,5% 76% 76,5% 77% 77,5% 

 

Indicador 27 Gastos com Outros Custeios - Excluído Benefícios e Pasep (GOC) 

Área responsável PROPLAN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 22,3% 21,8% 21,3% 20,8% 20,3% 

 
 

Indicador 28 Gastos com Investimentos (CGI) 

Área responsável PROPLAN 

Ano 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 

 
 
4.1.3 Internacionalização 

 Em uma sociedade globalizada, a integração entre as diferentes culturas e 

modos de vidas nos faz perceber a importância de considerar a diversidade e a 

percepção do outro. Nesse sentido, a internacionalização em uma instituição de 



educação atua na perspectiva de promover interações culturais, intercâmbios, troca 

de conhecimentos, tecnologias e inovação. 

 O IF Baiano, diante da grandeza do trabalho a ser realizado em diálogo com o 

potencial dessa área, busca desenvolver atividades e projetos em parceria com outras 

instituições visando à mobilidade acadêmica, ao desenvolvimento de pesquisas 

colaborativas, ao intercâmbio de experiências culturais, sociais e linguíticas, respeitando 

a diferença entre os povos e valorizando a cultura da paz. 

 A partir disso, o IF Baiano vislumbra na cooperação técnico-científica um dos 

principais pilares do seu próprio processo de internacionalização, considerando que essas 

parcerias possuem o potencial necessário para desenvolver ações que envolvam o 

processo formativo tanto de estudantes quanto de servidores. 

 Atualmente, a internacionalização está ligada à Coordenação Geral de Parcerias 

Nacionais e Internacionais (COPIN). Ela conta com um assessor internacional que é o 

responsável por pensar e desenvolver as ações da área com o apoio da Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional (PRODIN). Além disso, conta com o apoio do Comitê 

de Internacionalização, coordenado por regulamento, responsável por sistematizar 

acordos e convênios internacionais de ensino e de mobilidade docente e discente 

viabilizando ações estratégicas em busca de um melhor desempenho institucional, 

contribuindo com o desenvolvimento e alcance da visão institucional. 

 Para o período de vigência deste PDI, as ações de internacionalização estão 

concentradas  no fortalecimento do ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, 

na valorização da diversidade linguística e cultural, na realização de testes de 

proficiência para estudantes e servidores e na pactuação de cooperações técnicas e 

acadêmicas para a realização de intercâmbios, pesquisa e extensão. 

 

4.1.4 IF Baiano e o meio ambiental 

 O compromisso do IF Baiano com as questões ambientais é fundamentado no que 

determina o art. 225 da Constituição de que todos(as) têm direito ao meio ambiente 



ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações. 

 O IF Baiano aproxima-se dos contextos locais e regionais com o intuito de 

identificar os conflitos para construir um processo formativo envolvendo ensino, pesquisa 

e extensão que promova mudanças de comportamento individual e coletivo, e esta é uma 

busca constante da nossa instituição. 

 Assim, os PPC em todas as modalidades ofertadas pelo IF Baiano já apontam para 

o que, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) - Meio Ambiente, é o 

grande desafio para a educação: contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos 

a decidir e atuar na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com 

o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. Para isso é necessário que, mais 

do que informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com atitudes, com 

formação de valores, com o ensino e aprendizagem de procedimentos. 

 O IF Baiano compreende a educação ambiental como parte do processo educativo 

mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo às instituições 

educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas 

educacionais que desenvolvem. 

 Para tanto tem como meta atender aos princípios básicos da educação ambiental: 

 I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

 II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da 

sustentabilidade; 

 III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, 

multi e transdisciplinaridade; 



 IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

 V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

 VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; 

 VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais 

e globais;  VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade 

individual e cultural. 

 Esses princípios norteiam as ações dos IF Baiano através da prática educativa, dos 

projetos, da pesquisa, da extensão e dos editais de fomento e todas que envolvam tanto a 

comunidade interna quanto externa. 

 Destinar adequadamente todos os resíduos gerados no âmbito dos Campi e 

Reitoria do IF Baiano será sem dúvida um passo fundamental para se tornar uma 

instituição modelo e contribuir para que as comunidades de seu entorno adotem também 

medidas para o gerenciamento ambientalmente adequado dos seus resíduos, além de 

atender a Lei 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 A implantação de uma política interna permitirá a adequação de outros 

instrumentos que instituem a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos 

e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua 

destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá 

outras providências, em todos os Campi e Reitoria. 

 Desse modo, observamos que o IF Baiano deve desenvolver ações que apontam 

sua preocupação com o meio ambiente e com a formação de seus discentes a criação de 

diversos curso de pós-graduação em nível de especialização e mestrado reafirmam este 

compromisso e garantem que a verticalização da educação tem sido promovida e o tema 

meio ambiente é discutido de forma bastante ampla. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


