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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

  A Reitoria do IF Baiano, referenciada nos princípios modernos da 

administração pública e nos valores democráticos que orientam a instituição, vem a 

público prestar os esclarecimentos necessários a respeito de questionamentos 

apresentados por Conselheiro representante do segmento Técnico-Administrativo de 

Educação (TAE) sobre a criação do Campus Alagoinhas; sobre o estudo de demanda 

para oferta de cursos no referido Campus; e sobre a Audiência Pública realizada na 

Câmara Municipal de Alagoinhas, que apreciou o estudo de demanda e aprovou a 

indicação dos cursos a serem ofertados no Campus Alagoinhas.  

 

  Registra-se, preliminarmente, que os questionamentos apresentados já 

foram respondidos durante a Audiência Pública realizada no dia 24 de agosto de 2016, 

na Câmara Municipal de Alagoinhas, bem como através de documento encaminhado 

pelo Diretor-Geral Pro Tempore do Campus Alagoinhas, em 29 de agosto de 2016. 

 

  No entanto, mantendo nosso compromisso com a transparência, 

esclarecemos que a criação do Campus Alagoinhas do IF Baiano ocorreu por 

intermédio da Expansão III da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – 

RFEPT, anunciada no ano de 2011 pela Presidente Dilma Rousseff. Portanto, a 

escolha do município de Alagoinhas para receber um Campus da RFEPT foi baseada 

em critérios estabelecidos pelo Governo Federal e, certamente, contou com a anuência 

do Reitor à época, bem como com o apoio de lideranças políticas, organizações sociais 

e sociedade civil do território de identidade Litoral Norte e Agreste Baiano.  

 

  Ressalta-se que o território de identidade Litoral Norte e Agreste Baiano 

é composto por 22 municípios, e sua população é estimada em 700 mil habitantes, 

sendo que 35% dessa população é rural, e conta com mais de 36 mil estabelecimentos 



 

da agricultura familiar e cerca de 70 quilombos ou comunidades remanescentes de 

quilombos. O maior município deste território é Alagoinhas, com população estimada 

em 156 mil habitantes, seguido por Catu, com 56 mil habitantes, aproximadamente.  

 

  Quanto ao estudo de demanda para oferta de cursos no Campus 

Alagoinhas, esclarecemos que o mesmo foi concluído em 2014 e coordenado por 

servidor Técnico em Assuntos Educacionais, devidamente qualificado e lotado na 

Reitoria do IF Baiano. Este servidor coordenou também os estudos de demandas para 

oferta de cursos dos Campi Serrinha, Itaberaba e Xique-Xique, e utilizou a mesma 

metodologia de trabalho no estudo de demanda para oferta de cursos no Campus 

Alagoinhas. Estes documentos estão à disposição de quem tiver interesse, pois são 

documentos públicos. 

 

  De acordo com o estudo de demanda realizado no território de identidade 

Litoral Norte e Agreste Baiano, os cursos que apresentaram maior relevância 

sociocultural e econômico-produtiva para serem ofertados no Campus Alagoinhas 

foram: Agricultura, Agropecuária, Agroindústria, Cervejaria, Fruticultura, Segurança do 

Trabalho, Petróleo e Gás, Petroquímica e Zootecnia.  

 

  Destaca-se que a demanda de cursos nos eixos de Recursos Naturais e 

Produção Alimentícia (Agricultura, Agropecuária, Zootecnia, Agroindústria, Alimentos, 

Agroecologia, Floresta) em nosso Estado é algo mais que pertinente, pois, para além 

da dimensão territorial com potencial agroindustrial, a Bahia é o estado com maior 

número de agricultores familiares do Brasil. 

 

  Com objetivo de evitar sombreamentos de cursos ofertados pelo Campus 

Catu do IF Baiano e por outras instituições de ensino, foi sugerida e aprovada, em 

audiência pública realizada no dia 24 de agosto de 2016, na Câmara Municipal de 

Alagoinhas, com base no referido estudo de demanda, a oferta inicial dos seguintes 

cursos no Campus Alagoinhas: Técnico em Agroindústria Subsequente; Técnico em 

Agroindústria PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a 

Educação Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos), com ênfase 

em Panificação e Confeitaria; Técnico em Agroecologia Integrado ao Ensino Médio; e o 

Curso Superior de Licenciatura em Física.  

 



 

  No Campus Catu, são ofertados seis cursos técnicos de nível médio 

(Agropecuária, Agrimensura, Alimentos, Cozinha, Química e Petróleo e Gás) e dois 

cursos superiores (Licenciatura em Química e Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas). Portanto, mesmo se desconsiderando a demanda 

crescente por cursos profissionalizantes ofertados pela Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, em vez de sombreamento, há agora maior diversidade de 

cursos ofertados nos Campi Alagoinhas e Catu. 

 

  Quanto à área do Campus Alagoinhas, dispomos atualmente de 

69.365,23 m2 em perímetro urbano e, embora o curso Técnico de Agroecologia não 

demande grande espaço, estamos avaliando a possibilidade de utilização de outras 

áreas através de parcerias com pecuaristas da região ou cessão de áreas públicas, a 

exemplo da utilização da Fazenda Experimental da extinta EBDA (Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agrário) Aramari, que dispõe de rio perene, área agricultável com 

cerca de 172 ha e mais 640 ha de reserva legal, além de instalações zootécnicas, 

equipamentos agroindustriais e agrícolas, mobiliários, salas de aulas com capacidade 

para reunir 60 alunos, refeitório, uma agroindústria, câmara fria, alojamentos masculino 

e feminino e uma casa onde podem residir cerca de 200 estudantes em regime de 

alternância. Entre as vantagens de utilização da fazenda supracitada, destacam-se a 

possibilidade de ofertar residência estudantil para centenas de estudantes que se  

encontram em vulnerabilidade socioeconômica.  

 

  Assim, em que pese considerar a proximidade geográfica entre os Campi 

Catu e Alagoinhas do IF Baiano, acreditamos que a criação do Campus Alagoinhas não 

diminuiu nem diminuirá a importância e o potencial do Campus Catu. Ao contrário, 

estamos oportunizando maior diversidade de cursos de livre escolha para milhares de 

jovens e adultos do território de identidade Litoral Norte e Agreste Baiano.  

 

  Acreditamos também que não podemos perder de vista o que é, de fato, 

essencial para a autarquia IF Baiano: trabalhar em prol do cumprimento de sua missão 

institucional e com foco em garantir a satisfação dos estudantes e egressos, e o 

reconhecimento da sociedade pelos serviços prestados pela Instituição. 
 

  Salvador, 19 de outubro de 2017. 
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