
PLANO DE TRABALHO
Nº __/2017 do Acordo de Cooperação Técnica Nº __/2017

entre o Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação
Baiano – IFBAIANO e a Prefeitura Municipal de Lauro de

Freitas – PMLF

1. Dados Institucionais

1.1. IF BAIANO

Nome: Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano.

Sigla: IF Baiano

CNPJ N°: 10.724.903/0001-79

Endereço: Rua do Rouxinol, 115, Imbuí

Cidade: Salvador CEP: 40.170-110 UF: BA

Caixa Postal: Telefone: 71-3186-0011 Fax: 

E-mail: gabinete@ifbaiano.edu.br

Site Internet: www.ifbaiano.edu.br

Natureza Jurídica: Autarquia Federal

Atividade Econômica Predominante: Educacional Técnica e Tecnológica

Representante Legal: Geovane Barbosa do Nascimento

1.2. ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

Nome: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas Sigla: PMLF

CNPJ N°: 13927819/0001-40

Endereço: Av. Santos Dumont, Km 1,5, Estrada do Coco, 1791

Cidade: Lauro de Freitas CEP: 42700-000 UF: Ba

Caixa Postal: Telefone:  71 3288-
8612/8613/ (8719-semed)

Fax: -

E-mail: gaprepmlf2017@gmail.com/semed.laurodefreitas@gmail.com

Site Internet:

Natureza Jurídica: Administração Pública - Prefeitura

Atividade Econômica Predominante: Administração Pública

Representante Legal: Moema Isabel Passos Gramacho
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1.3. COORDENADOR(A) DO PROJETO – IF Baiano

Nome: José Rodrigues de Souza Filho Cargo: Pró-reitor da PRODIN

CPF: 94580740530 RG Nº: 0497185849 Órgão Expedidor: SSP/BA

Endereço: Rua do Rouxinol, nº 115 – Bairro: Imbuí.

Cidade: Salvador CEP: 41720-052 UF: BA

Caixa Postal: Telefone: 31860020 Fax: 

E-mail: prodin@ifbaiano.edu.br

1.4. COORDENADOR(A) DO PROJETO – ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

Nome: Idaci Ferreira da Conceição Cargo: Coordenadora

CPF: 354.537.885-34 RG Nº: 3.021.714-87 Órgão Expedidor: SSP-Ba

Endereço: R. Arnaldo Sáles, 305 - Jardim Taruma - Itinga

Cidade: Lauro de Freitas CEP: 42700-000 UF: Ba

Caixa Postal: - Telefone: (71) 9 88442748 Fax: -

E-mail: cidadeeducadora.lf@gmail.com

2. Dados do Projeto

2.1. TÍTULO

Universidade de Verão: Conexões Democráticas para uma Cidade Educadora 

2.2. OBJETO

Participar das atividades da Universidade de Verão que tem como objetivo promover o

processo de construção de conhecimento nos diversos espaços formais e não formais

de aprendizagem na cidade, aumentando a autoestima de estudantes e professores,

potencializando a política de Cidade Educadora, numa perspectiva territorial e global,

contribuindo para  o  desenvolvimento  de uma cultura  de Universidade de Verão na

Bahia e no Brasil.
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2.3. PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Início: 13 de janeiro de 2018

Término: 23 de janeiro de 2018

2.4. JUSTIFICATIVA

A Prefeitura  Municipal  de  Lauro  de  Freitas  promove  a  Universidade  de  Verão  em

parceria  com  o  Governo  do  Estado  e  Institutos  de  Educação  Superior  da  Bahia,

especificamente: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Universidade Federal

da Bahia, Universidade Federal do Oeste da Bahia, Fundação Universidade Federal do

Vale do São Francisco, Universidade Federal do Sul da Bahia, Universidade do Estado

da Bahia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Universidade Estadual Santa

Cruz,  Universidade  Estadual  de  Feira  de  Santana,  Instituto  Federal  de  Educação,

Ciência e Tecnologia Baiano, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da

Bahia, com a pretensão de ser, simultaneamente, uma experiência acadêmico-científica

e  lúdico-cultural,  que  permita  a  abordagem  de  diferentes  temas  em  áreas  de

conhecimento  de  interesse  local  e  global,  bem como  uma  imersão  na  diversidade

brasileira e de Lauro de Freitas em seus aspectos históricos, geográficos, econômicos,

sociais, culturais e esportivos.

Além disso, deseja educar para uma cidade educadora com ênfase na reflexão sobre

os caminhos da educação básica que constitui um dos nossos principais interesses e

terá lugar especial na Universidade de Verão de 2018. Gênero, uso das TIC´s, inclusão

de crianças e jovens com deficiência, meio ambiente, identidade, linguagens, raciocínio

lógico...  esses e outros temas devem ser discutidos, com a presença de teóricos e

professores da rede municipal e estadual de ensino. 

A  Univerão  consistirá  em  um  meio  para  o  fortalecimento  do  intercâmbio  e  do

compartilhamento  de  conhecimentos  entre  instituições  de  ensino,  população  e

instituições locais permitindo que haja uma maior integração entre as IES, estudantes,

professores e a população em geral.  
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O  público  da  Univerão  será  constituído  por  estudantes  brasileiros  e  estrangeiros,

professores,  trabalhadores, estudantes  e  cidadãos  laurofreitenses  e  de  qualquer

localidade, interessados na sua formação; em vivenciar os desafios enfrentados pelas

cidades e em desfrutar da hospitalidade e outras potencialidades da cidade de Lauro de

Freitas. 

Esse plano de trabalho revela o modo de participação de cada parceiro indicado no

termo  de  cooperação  viabilizando  o  envolvimento  entre  a  Prefeitura  de  Lauro  de

Freitas, Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação Baiano – IFBAIANO, para

a realização da Universidade de Verão (Univerão) 2018, em Lauro de Freitas, tendo

como tema central “Conexões Democráticas para uma Cidade Educadora”.  

2.5. IDENTIFICAÇÃO E ESTIMATIVA DA CLIENTELA A SER BENEFICIADA

O público é constituído por homens, mulheres, crianças e jovens em idades variadas

que  serão  envolvidas  com  atividades  diversas  como  cursos,  oficinas,  experiências

científicas, atividades esportivas, culturais, etc. São estudantes, professores e cidadãos

em geral, laurofreitenses e de qualquer localidade, interessados em participar de ações

de formação ou vivenciar experiências artísticas, esportivas, de lazer. 

Estima-se a presença de milhares de pessoas, envolvidas nos eventos de natureza

acadêmica  e  cultural.  Além  disso,  diversas  comunicações  devem  ser  transmitidas

simultaneamente para todo o país através de canais de comunicação on line.

3. Metas a serem Atingidas

a) Contribuir com a educação ao longo da vida a partir da oferta de 3 conferências, 60

minicursos, 30 oficinas, 15 comunicações e 20 rodas de saber com temas de inte-

resse local e global;

b) Organização  de  um  espaço  exclusivo  para  debate  sobre  a  educação  básica  e

apresentação de trabalhos de professores da Rede;

c) Realização de 20 atividades ligadas ao conhecimento nas comunidades de Lauro de

Freitas, com ao menos 3 horas cada uma delas. 

d) Conectar universidade e comunidade;
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e) Fortalecer a educação do município de Lauro de Freitas como lócus para a contri-

buição ao nível da Bahia e do Brasil;

f) Vivenciar a diversidade e favorecer a interculturalidade;

g) Contribuir com a integração dos Institutos de Educação Superior (IES) públicos do

Estado da Bahia e disseminar as suas melhores práticas e produções no campo do

saber acadêmico-científico; Fomentar a cidadania ativa, a cultura da paz e o desen-

volvimento pessoal;

h) Criar alternativas qualificadas para diversificação do verão da Bahia.

4. Informações Acadêmicas dos Cursos

4.1. RESULTADOS ESPERADOS

 Dar apoio com a realização de mini-cursos, oficinas e rodas de saber durante a

realização da Universidade de Verão;

 Oferecer atividades de extensão à população de Lauro de Freitas no contexto da

Universidade de Verão.

4.2. INDICADORES

Realização das seguintes atividades: 

1. Mini-curso - Lixo em Ambientes Marinhos;

2. Oficina - Boas Práticas no Beneficiamento de Pescados;

3. Comunicação - Projeto Fundo da Folia e o Parque Marinho da Barra/BTS;

4. Rodas de Saber - ação "Coleta de Lixo Marinho" na Praia de Buraquinho.

4.3. MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E DE EXECUÇÃO

Os  mecanismos  utilizados  para  execução,  acompanhamento  e  avaliação  serão  os

seguintes:

De responsabilidade do IF Baiano:

(1) Identificar  e  encaminhar  professores  para  realização  das  atividades  na

Universidade de Verão;

(2) Elaborar ementa, carga horária, nº de vagas dos cursos, oficinas oferecidos;

(3) Promover certificação dos estudantes que participarem dos cursos e oficinas;

(4) Divulgar a Univerão junto aos estudantes e portal do IF Baiano;
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De responsabilidade da Prefeitura:

(5) Fornecer o apoio logístico e de transporte necessários para a realização da

atividade;

(6) Controlar as inscrições dos alunos e pessoas da comunidade participantes das

atividades;

(7) Elaborar relatório das atividades após a realização da Univerão;

5. Etapas e Cronograma Físico

Ano 2017 (out, nov e dez) e 2018 (jan e fev)

Atividades out nov dez jan fev

1. Identificar professores e propostas para
a Univerão

X X

2. Divulgar Univerão junto aos estudantes
e portal do IF Baiano.

X X

3. Realizar  cursos,  oficinas,  rodas  de
saber, etc. na Univerão 

X

4. Fazer  certificação  dos  alunos  que
participarem  dos  cursos  e  oficinas
promovidos pelo IF Baiano.

X

5. Criar  condições  logísticas  para  a
realização das atividades (PLF)

X X

6. Elaborar relatório das atividades (PLF) X

6. Disposição Geral

As atividades a serem desenvolvidas por meio deste Plano de Trabalho deverão ser

realizadas em consonância com o Acordo de Cooperação Técnica n° 01/2017 entre o

Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação Baiano – IFBAIANO  e a Prefeitura

de Lauro de Freitas.
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                   Salvador, ___ de dezembro de 2017

________________________________       __________________________________
      Geovane Barbosa do Nascimento                    Moema Isabel Passos Gramacho
               Reitor do IFBAIANO                             Prefeita Municipal de Lauro de Freitas

TESTEMUNHAS:

________________________________________
Nome:
CPF:

________________________________________
Nome:
CPF:
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