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APRESENTAÇÃO

(Sugerimos que este espaço anteceda a introdução e seja redigida pelo

Reitor da Instituição.)
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1. INTRODUÇÂO

O Instituto Federal do Espírito Santo na busca de um projeto institucional

comprometido com  a sua missão, seus valores e suas estratégias, elaborou o

presente planejamento para o período de 2009/2013, na perspectiva de

encontrar elementos para subsidiar o fortalecimento das políticas de ensino,

pesquisa, extensão e gestão administrativa. Sendo assim, o Plano de

Desenvolvimento Institucional ficou sob a responsabilidade de uma Comissão,

composta por membros da reitoria e de todos os campi,  que centrou esforços

no intuito de realizar um trabalho que proporcionasse discussões em todos os

segmentos da Instituição, respeitando as especificidades, as estratégias e as

ações, procurando estimular a comunidade acadêmica a se motivar e envolver-

se com as questões institucionais.

O Plano, que permitirá a Instituição planejar e executar o fazer acadêmico de

forma democrática e aberta aos interesses da sociedade, dá prosseguimento a

um  processo de mudança cultural que valoriza o planejamento. Foi elaborado

conforme as recomendações do Decreto 5.773 e será um instrumento de

política Institucional capaz de conduzir os caminhos a serem seguidos pelo

Instituto nos próximos cinco anos, aproveitando suas potencialidades e

oportunidades de ambientes acadêmico, tecnológico e científico.

O modelo de planejamento, em proposição é do tipo estratégico e participativo,

pautando suas ações pelos seguintes princípios norteadores: (Art.3º do

Estatuto)

I. compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética,

preservação do meio ambiente, transparência e gestão democrática;

II. verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a

extensão;

III. eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do

conhecimento científico e tecnológico e suporte aos arranjos

produtivos locais, sociais e culturais;
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IV. inclusão de pessoas com deficiências e necessidades educacionais

especiais;

V. natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da

União.

Para garantir a excelência na aplicabilidade do Plano com as reais

necessidades da comunidade acadêmica, torna-se de fundamental importância

administrar desafios, não apenas na mudança estrutural, mas no esforço para

consolidar um modelo de gestão centrado na participação coletiva, respeitando

a pluralidade das idéias e das aptidões, fortalecendo a ética nas relações com

o mundo científico, social, econômico, cultural e artístico.
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2. PERFIL INSTITUCIONAL



                                                 Plano de Desenvolvimento Institucional 2009–2013

Versão 1.6 16

2. PERFIL INSTITUCIONAL

Em dezembro do ano de 2008, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da

Silva, sancionou a Lei n.º 11.892, que criou 38 institutos federais de educação,

ciência e tecnologia no país. Os Institutos Federais são instituições de

educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi,

especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e

tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.

No Espírito Santo, o Cefetes e as Escolas Agrotécnicas de Alegre, de Colatina

e de Santa Teresa se integraram em uma estrutura única: o Instituto Federal do

Espírito Santo. Dessa forma, as Unidades de Ensino do Cefetes (Vitória,

Colatina, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Cariacica, Aracruz,

Linhares e Nova Venécia) e as Escolas Agrotécnicas de Alegre, Santa Teresa

e Colatina são agora campi do Instituto.

2.1 História das Autarquias que constituem o Instit uto Federal do Espírito

Santo

2.1.1 Evolução histórica do Cefetes

HISTÓRICO DO CEFETES

Em todo o período colonial brasileiro, a mentalidade escravocrata depreciava a

atividade manual e a considerava trabalho desqualificado, estabelecendo na

educação uma dualidade que, até certo ponto, permanece até nossos dias: a

teoria deveria ser ministrada para a elite, enquanto os negros e pobres

deveriam se voltar para esse tipo de mão-de-obra considerada inferior . Foi

essa a postura ideológica vigente, nesse período, sobretudo no que diz

respeito à educação dada pelos padres jesuítas, em vigor até sua expulsão

pelo Marquês de Pombal na segunda metade do século XVIII. Posteriormente,

em todo o período de vigência do Império brasileiro e do início da República, a

educação profissional caracterizou-se pela formação para o trabalho, mas com

escolas que expressavam um cunho assistencialista que não se desvinculava

do interesse em disciplinar os segmentos populares, devido ao temor que a
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elite sentia com o exemplo dos movimentos de oposição à ordem político-

social, tão freqüentes na Europa do século XIX. Ao menos em parte, esse

posicionamento só começará a mudar com o decreto 7566 de Nilo Peçanha em

23 de setembro de 1909, estabelecendo as bases do ensino profissionalizante

no Brasil e fundando as Escolas de Aprendizes Artífices, origem dos atuais

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

O Brasil do início do século XX era marcado, no que diz respeito ao quadro

político, por um forte domínio das oligarquias cafeeiras, as quais ocupavam

destacada posição desde a queda da Monarquia no final do século XIX.

Fundamentada na “Política dos Governadores”, a ação oligárquica visava

perpetuar no poder as elites regionais responsáveis pela produção de café, em

particular os grupos representados pelos Partidos Republicanos Mineiro e

Paulista, cujos membros se revezaram por mais de trinta anos na ocupação da

Presidência da República.

No plano econômico, o café ainda ocupava o lugar mais destacado, permitindo

a inserção do Brasil no mercado internacional, bem como contribuindo para o

acúmulo do capital necessário à grande onda de industrialização que seria

desencadeada a partir da segunda década do século XX. Foi dentro desse

quadro que, em 1909, Nilo Peçanha levou ao plano prático uma política de

promoção do Ensino Profissionalizante, a qual não excluía de seu foco de

intervenção o Estado do Espírito Santo, onde uma instituição destinada à

formação técnica também seria fundada, qual seja, a Escola de Aprendizes e

Artífices do Espírito Santo.

Diante das peculiaridades econômico-sociais brasileiras do limiar do século XX,

a formação técnica proposta naquele momento objetivava muito mais a

prevenção da marginalização de órfãos, menores abandonados e pessoas que,

de um modo geral, se encontravam numa situação de exclusão social, do que

propriamente formar pessoal qualificado a fim de subsidiar a expansão

industrial. Ainda não havia no Brasil demanda por pessoal técnico

especializado, de modo que o norte da política educacional nessa dimensão

era distinto do atual ou das décadas imediatamente posteriores à primeira do

século XX.
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Em 23 de setembro de 1909, o governo Nilo Peçanha oficializou a criação da

Escola de Aprendizes e Artífices - instituição precursora do ensino técnico no

Espírito Santo e que depois de muitas transformações daria origem ao Instituto

Federal do Espírito Santo sendo regulamentada pelo Decreto 9.070, de 25 de

outubro do ano seguinte para formar profissionais artesãos, voltados para o

trabalho manual.

Sob a denominação de Liceu Industrial de Vitória, a partir de 1937, passou a

formar profissionais voltados para a produção em série realizada, entretanto,

artesanalmente. Transformado em Escola Técnica de Vitória em 25 de

fevereiro de 1942, a partir do mês de dezembro do mesmo ano passou a

funcionar onde está localizado atualmente, no bairro Jucutuquara. Havia

internato e externato, oficinas e salas de aula para atender aos cursos de artes

de couro, alfaiataria, marcenaria, serralheria, mecânica de máquinas, tipografia

e encadernação.

A denominação Escola Técnica Federal do Espírito Santo (ETFES) se deu em

3 de setembro de 1965 e seu organograma foi baseado em um modelo

empresarial.

A denominação CEFETES só se deu a partir de 13 de março de 1999, o que

possibilitou sua expansão de forma mais acelerada e a implantação de cursos

em nível técnico conhecidos como pós-médio. Tornou-se uma Instituição de

Ensino Superior em 2004 por força dos decretos 5.224 e 5.225, substituídos

pelo decreto 5.773, o que vem possibilitando a paulatina oferta de cursos de

graduação.

Conta, em sua estrutura com as outrora Unidades Descentralizadas de Ensino

e a partir da publicação da Lei 11.892/2008 Campus Colatina (1993), Campus

Serra (2001), Campus Cachoeiro de Itapemirim (2005), Campus São Mateus e

Campus Cariacica (2006).

Recentemente, como parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

- instituído pelo atual governo federal- e após a realização de pesquisas,

audiências públicas e parcerias estabelecidas com prefeituras municipais e

governo do estado, foram implantadas os Campi Linhares, Aracruz, Nova
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Venécia, que já se encontram em atividade desde o segundo semestre de

2008, com a discussão em pauta e os encaminhamentos necessários para a

implantação dos Campi Venda Nova do Imigrante, Ibatiba, Caramuru, Piúma,

Guarapari e Vila Velha.

2.1.2 Evolução histórica da Escola Agrotécnica Federal de Alegre

HISTÓRICO DO CAMPUS DE ALEGRE

O programa de ensino agrícola de grau elementar e médio foi

institucionalizado, no Brasil, pela Lei Orgânica do Ensino Agrícola, Decreto Lei

nº 9.613, de 20/08/1946, e artigos 2º e 4º do Decreto Federal n.º 22.470, de

20/01/1947, que apresentava a seguinte inovação: criação de escolas

agrícolas, que deveriam funcionar em regime de internato, onde seriam

ministradas as quatro séries do 1º ciclo (Ginásio Agrícola) e as três séries do 2º

ciclo, atribuindo-se aos concluintes o diploma de Técnico em Agricultura.

Objetivando atingir as metas desse Decreto, em 07/05/1953, foi firmado um

convênio entre o Governo da União e do Estado do Espírito Santo, para a

formação de uma escola agrícola no Município de Alegre. Foi escolhida, para

esse fim, a Fazenda da "Caixa D'Água", com área de 327,8 ha situada em

Rive, Distrito de Alegre. Em 17/12/1974, conforme Lei Estadual n.º 2.949, o

Estado doou à União Federal a área de terra onde está situada a atual Escola.

Em 29/06/1953, pela Portaria n.º 825, da Superintendência do Ensino Agrícola

e Veterinário - SEAV, Ministério da Agricultura, foi nomeado como primeiro

Diretor da Escola, o Engenheiro Agrônomo Ivan Neves de Andrade, que iniciou

a construção das instalações necessárias ao seu funcionamento.

A Escola funcionou como Centro de Treinamento Rural nos dois primeiros anos

do Governo Estadual de Carlos Lindenberg e, em 02/03/1962, foram iniciadas

as atividades escolares.

Em decorrência da Lei n.º 4.024, de 20 de dezembro de 1961 (Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional), as Escolas Agrícolas passaram a ser

denominadas de     Colégios Agrícolas, ministrando as três séries do 2º ciclo

(Colegial) e conferindo aos concluintes o diploma de Técnico Agrícola. Assim,
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em 13/02/1964, pelo Decreto n.º 53.558, foi estabelecida a designação da

Escola como Colégio Agrícola de Alegre.

A partir do Decreto n.º 83.935, de 04 de setembro de 1979, publicado no DOU

de 05/09/1979, foi substituída a denominação de Colégio Agrícola de Alegre –

CAA para Escola Agrotécnica Federal de Alegre – EAFA.

A Escola Agrotécnica Federal de Alegre teve declarado regularidade dos

estudos pela Portaria n.º 20, de 29/08/1980, da Secretaria de Ensino de 1º e 2º

Graus do Ministério da Educação e Cultura, depois vinculada à Secretaria de

Ensino de 2º Grau, do Ministério da Educação, conforme item I da Portaria n.º

833 de 01/12/1986.

A Escola Agrotécnica Federal de Alegre-ES é uma Autarquia instituída pela Lei

8.731 de 16 de novembro de 1993, vinculada ao Ministério da Educação e do

Desporto, nos termos do Art. 20, Anexo I do Decreto n.º 2.147 de 14 de

fevereiro de 1997, através da Secretaria de Educação Média e Tecnológica.

Em 1997 foi implantado o Curso Pós-Técnico em Piscicultura, que em 2001,

evoluiu para Técnico de Aquicultura. Em 1999, foram implantados os Cursos

Técnicos em Agroindústria e Informática, e em 2000, o Curso Técnico em

Cafeicultura. Todos os cursos técnicos oferecidos pela Instituição foram

reconhecidos pelo MEC, mediante portaria n.º 219, de 11 de novembro de

2003, encontrando-se inseridos no Cadastro Nacional de Cursos Técnicos –

CNCT.

No ano de 2005, a EAFA teve aprovado pelo MEC seu primeiro Curso Superior

de Tecnologia, o Tecnólogo em Aquicultura, decorrente da evolução do então

Curso Técnico em Aquicultura. O curso superior de Tecnologia em Aquicultura

terá seu reconhecimento solicitado pela Instituição em meados do ano de 2007.

No ano de 2007 foi implementado do Programa Nacional de Integração da

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de

Jovens e Adultos – PROEJA, mediante a oferta do Curso Técnico em

Informática.  Em 2009 a Educação de jovens e adultos passa a ser ampliada

pela oferta do Curso Técnico em Agroindústria. Em período noturno.
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No fim do ano de 2008, a Escola Agrotécnica Federal de Alegre atravessa mais

um período de mudanças. Através da Lei 11.892, publicada no DOU no dia

30/12/08, a Escola Agrotécnica Federal de Alegre,  é transformada, juntamente

com a Escola Agrotécnica Federal de Colatina, a Escola Agrotécnica Federal

de Santa Teresae o Centro Federal de Educação e Tecnologia do Espírito

Santo em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito

Santo.

2.1.3 Evolução histórica da Escola Agrotécnica Federal de Itapina

HISTÓRICO DO CAMPUS ITAPINA

A história do Campus Itapina teve seu início através do Termo de Acordo

celebrado entre a União e o Governo do Estado do Espírito Santo para a

instalação de uma escola de iniciação agrícola à margem esquerda do Rio

Doce, no município de Colatina, em 15/11/49. O projeto de Construção desta

Escola de Iniciação Agrícola visava a formação de Operários Agrícolas, onde

se ministrariam as 1ª e 2ª séries do primeiro ciclo ginasial.

Tal iniciativa foi viabilizada fundamentada no decreto-lei 9.613 de 20/08/46 - Lei

Orgânica do Ensino Agrícola, cujo artigo 1º - Título I diz: “Esta lei estabelece as

bases de organização e de regime do ensino a agrícola, que é o ramo do

ensino até o segundo grau, destinado essencialmente à preparação

profissional dos trabalhadores da agricultura”.

Com base no Decreto-Lei 9.613 de 20/08/1946 foi publicado o Decreto n.º

22.470 de 20/01/1947 que estabelecia acordos para a instalação de escolas

destinadas ao ensino agrícola.

Para que o projeto tivesse continuidade, o Governo do estado firmou contrato

de parceria com o Governo Federal, através da SEAV – Superintendência do

Ensino Agrícola e Veterinário, onde o estado participou com 1/3, o Governo

Federal com 2/3. A construção dos prédios foi iniciada em 1952.

Dadas às dificuldades financeiras e de infra-estrutura, subsidiadas com verbas

do governo federal e estadual a Escola foi erguida e em 20 de abril de 1956, no

governo de Juscelino Kubitschek, a Escola de Iniciação Agrícola foi
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inaugurada. Era subordinada à superintendência do Ensino Agrícola e

Veterinário do Ministério da Agricultura.

Quanto à organização curricular, as Leis orgânicas do Ensino organizaram o

ensino secundário em dois ciclos: O primeiro ciclo – ginasial e o segundo –

colegial. A atuação da Escola de Iniciação Agrícola de Colatina, em 1956, foi aí

inserida, ministrando o curso de Iniciação Agrícola na formação de Operários

Agrícolas.

As atividades didático-pedagógicas eram teóricas e práticas. Os conteúdos

teóricos abordavam Cultura geral, Agricultura, Zootecnia e Indústrias Rurais.

As atividades práticas, desenvolvidas no campo abrangiam Agricultura,

Zootecnia, Indústrias Rurais e Mecânica Agrícola.

Em dezembro de 1961 entra em vigor a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, Lei 4024/61. Com a promulgação da Lei a Escola passou a lecionar o

curso Ginasial Agrícola, com duração de quatro anos, o que habilitava o

formando em Mestre Agrícola. A organização curricular previa a existência de

disciplinas obrigatórias fixadas pelo Conselho Federal de Educação, até o

número de cinco, cabendo aos Conselhos Estaduais completar esse número

(Pimenta & Gonçalves, 1992).

A Escola de Iniciação Agrícola de Colatina, através do Decreto 53.558/64,

passou a ser denominada Ginásio Agrícola de Colatina, destinado a formar

mestres agrícolas. O ginásio recebia discentes que haviam freqüentado o curso

primário e ministrava as 4 séries do primeiro ciclo (ginasial), orientados para o

ensino agrícola.

A metodologia utilizada no interior deste colégio era marcada pela aplicação

prática no campo, de conhecimentos teóricos ministrados por docentes de

formação essencialmente prática. No campo, os discentes tinham um período

determinado de 3 a 4 horas de trabalho sob monitoria de um docente ou

funcionário do Ginásio. A clientela era formada de homens e mulheres. Às

mulheres, além da formação geral e agrícola, cabiam-lhes conhecimentos de

economia do lar, puericultura, trabalhos manuais, noções de etiqueta e

culinária.
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Mesmo havendo divergências no currículo cumprido, a certificação de homens

e mulheres nesse período, emitida pela Escola era de Conclusão do Curso

Ginasial Agrícola – Mestre Agrícola.

Em 1967, através do Decreto 60.731, os Ginásios Agrícolas passaram a ser

subordinados ao Ministério da Educação e da Cultura, vinculados à Diretoria de

Ensino Agrícola (DEA) e posteriormente, em 1970, à diretoria de Ensino Médio

(DEM).

Condizente com o modelo desenvolvimentista adotado pelo governo, as

escolas procuravam se ajustar às demandas decorrentes do surgimento de

grandes empresas voltadas para o desenvolvimento de tecnologias agrícolas, o

MEC implanta o sistema escola-fazenda. Em Colatina isto se efetivou em 1969.

Sua base metodológica fundamentava-se na educação para o trabalho, cuja

premissa filosófica era: “aprender a fazer e fazer para aprender”.

Esse sistema caracterizava-se pela conjugação do ensino com a produção.

Todas as tarefas, desde a plantação até a comercialização eram feitas pelos

discentes que assim preparados, poderiam futuramente administrar uma

propriedade agrícola. A produção se constituía como elemento de extrema

importância no interior desse sistema e o trabalho, o componente fundamental

de sua estrutura filosófica.

Em 1973, através do Decreto 72.434, foi criada a Coordenação Nacional do

Ensino Agrícola – COAGRI, no Ministério da Educação e da Cultura que, em

1975 ganha autonomia administrativa e financeira e passa a denominar

Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário.

Ressaltamos que anterior à Reforma do Ensino, o Colégio Agrícola de Colatina

já estava no sistema Escola-Fazenda. O que ocorreu com a promulgação da

Lei 5692/71 foi a profissionalização compulsória e obrigatória.

A Portaria Ministerial n° 27 de 14/12/77 autorizou o funcionamento do curso

técnico em Agropecuária no nível de 2° grau no Giná sio Agrícola de Colatina.

Em sua justificativa de implantação encontram-se a fundamentação do curso:

“em face do grande contingente estudantil da região que favorece a ampliação
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da matrícula; da necessidade de oferecer curso profissionalizante que atenda o

setor primário e ao fato do Ginásio estar localizado em região de predomínio

agropecuário, apresentando amplas perspectivas de mercado de trabalho para

o egresso do ensino de 2° grau”, conforme processo n.º 257.386/77 – MEC.

O currículo pleno do Curso Técnico em Agropecuária, atendendo a Lei 5692/71

era composto de Núcleo Comum, obrigatório em âmbito nacional, e uma parte

diversificada conforme as necessidades e possibilidades concretas às

peculiaridades locais.

A denominação Escola Agrotécnica Federal de Colatina adveio com o Decreto

83.935 de 04/09/79, cujo teor alterou a denominação dos estabelecimentos de

ensino subordinados à COAGRI. O curso foi regularizado pela Portaria n.º 67

de 29/08/80.

Em 1982 surge a Lei Federal 7044/82 que altera os dispositivos legais quanto à

obrigatoriedade da profissionalização da Educação, tornando-a facultativa. A

Escola Agrotécnica Federal de Colatina permanece na mesma estrutura de

oferta de curso profissionalizante.

Com o decreto n.º 93.613/86 foi extinta a COAGRI e criada a Secretaria de

Ensino de 2º Grau – SESG, que absorveu as atividades do referido órgão,

ficando responsável pela administração das Escolas Agrotécnicas Federais. O

Decreto n.º 99.244/90 que reorganizou a Administração Federal alterou a

SESG para a Secretaria de Educação Tecnológica – SENETE, que em 1992

passou a denominação de Secretaria de Educação Média e Tecnológica.

A partir de 17 de novembro de 1993, a EAF.Colatina foi transformada em

autarquia, a partir do qual contou com um período de 03 anos, a contar daquela

data para promover sua normalização.

Em 1996 com a Lei 9394/96 a Escola inicia um novo processo e reestruturação

aderindo então a partir e 2007 ao processo de Reforma da Educação

Profissional, promovida pelo Ministério da Educação.

Este processo foi sofrendo alterações de acordo com as políticas

governamentais, porém a estrutura básica da metodologia de Escola-fazenda
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nunca deixou de permear as organizações curriculares da Escola. Mudou o

contexto e a forma, mas a filosofia permaneceu.

A partir de 29 de dezembro de 2008, através da Lei 11.892, publicada no DOU

no dia 30/12/08, a Escola Agrotécnica Federal de Colatina é transformada,

juntamente com a Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa, a Escola

Agrotécnica Federal de Alegre e o Centro Federal de Educação e Tecnologia

do Espírito Santo em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Espírito Santo.

2.1.4 Evolução histórica da Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa

HISTÓRICO DO CAMPUS SANTA TERESA

A origem da Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresadata de 1940, quando

foi criado pelo Decreto-Lei n.º 12.147, de 06 de setembro, do Interventor

Federal no Estado do Espírito Santo, Major João Punaro Bley.

Foi inaugurada a 8 de setembro de 1941, sob a denominação de Escola Prática

de Agricultura (EPA), com a finalidade de ministrar dois cursos práticos e

intensivos, de um ano de duração, a trabalhadores rurais - Administrador de

Fazenda e Prático Rural.

Em 1948, a 10 de março, por força do Convênio firmado entre a União e o

Estado, passou para a supervisão da Superintendência do Ensino Agrícola e

Veterinário - SEAV – do Ministério da Agricultura, para ministrar os cursos

previstos na Lei Orgânica do Ensino Agrícola - Decreto-Lei n.º 9.613, de 20 de

agosto de 1946, com a denominação de Escola Agrotécnica do Espírito Santo,

nome que perdurou até 1956.

Nos primeiros anos, isto é, de 1948 a 1951, iniciou-se com os cursos de

Iniciação Agrícola e de Mestria Agrícola. A partir de 1952, passou a ministrar,

juntamente com os mencionados cursos, o de Técnico em Agricultura, que teve

sua denominação alterada para Técnico Agrícola.
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Em 1956, face à renovação do Convênio em apreço, passou a chamar-se de

Escola Agrotécnica de Santa Teresa.

O nome Colégio Agrícola de Santa Teresa, foi-lhe dado pelo Decreto n.º

53.588, de 13 de fevereiro de 1964, publicado no Diário Oficial da União (DOU)

do citado mês.

O nome atual, Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa- ES, foi

estabelecido pelo Decreto nº 83.935, de 4 de setembro de 1979, publicado no

D.O.U., de 05/09/79, transformada em Autarquia através da Lei N.º 8.731, de

16/11/1993, publicado no D.O.U., de 17/11/1993, vinculada a Secretaria de

Educação Média e Tecnológica-SEMTEC.

Em 1976 este Curso passou a diplomar Técnico em Agropecuária até 1994.

Em 1994 a Escola passou a ministrar também o curso de Especialização

Técnica em Zootecnia e a partir de 1997, o curso de Especialização Técnica

em Olericultura e Jardinagem, que duraram até 2004. O curso Técnico em

Agroturismo teve início em 2000, perdurando até 2005.

De 1995 até 2003, passou a diplomar Técnico Agrícola com Habilitação em

Agropecuária. A partir do segundo semestre de 2003 a denominação do curso

passou para Técnico em Agropecuária com Habilitação em Agricultura,

Agroindústria, Agropecuária e Zootecnia (concomitante e subseqüente). Em

1999, iniciou-se o curso Técnico em Meio Ambiente na modalidade

subseqüente no período noturno.

A partir de 2007, a Escola passou a oferecer a Educação para Jovens e

Adultos – PROEJA, com o Curso Técnico em Agropecuária com Habilitação em

Agroindústria Integrado ao Ensino Médio no período noturno.

A partir de 29 de dezembro de 2008, através da Lei 11.892, publicada no DOU

no dia 30/12/08, a Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa,  é

transformada, juntamente com a Escola Agrotécnica Federal de Colatina, a

Escola Agrotécnica Federal de Alegre e o Centro Federal de Educação e

Tecnologia do Espírito Santo em Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Espírito Santo.
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2.2 Missão

O Ifes é uma instituição de educação profissional pública, gratuita e de

qualidade que integra a  Rede Federal de Educação Tecnológica vinculada ao

Ministério da Educação (MEC) através da Secretaria de Educação Profissional

de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), cuja missão é:

 “Promover educação profissional e tecnológica de excelência, por meio do

ensino, pesquisa e extensão, com foco no desenvolvimento humano

sustentável.”

2.3 Finalidades

O Instituto Federal tem as seguintes finalidades e características: (Art.4º do

Estatuto)

I. ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis

e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na

atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase

no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;

II. desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções

técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades

regionais;

III. promover a integração e a verticalização da educação básica à

educação profissional e educação superior, otimizando a infra-

estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;

IV. orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais,

identificados com base no mapeamento das potencialidades de

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do

Instituto Federal;
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V. constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências,

em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o

desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica;

VI. qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino

de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo

capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das

redes públicas de ensino;

VII. desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e

tecnológica;

VIII. realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico

e tecnológico; e

IX. promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de

tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio

ambiente.

2.4 Objetivos

De acordo com o Art. 5º de seu estatuto o Instituto Federal do Espírito Santo

tem os seguintes objetivos:

I. ministrar educação profissional técnica de nível médio,

prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes

do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e

adultos;

II. ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores,

objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a

atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas

áreas da educação profissional e tecnológica;

III. realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de

soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à

comunidade;
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IV. desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação

com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na

produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e

tecnológicos;

V. estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de

trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do

desenvolvimento socioeconômico local e regional; e

VI. ministrar em nível de educação superior:

a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de

profissionais para os diferentes setores da economia;

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de

formação pedagógica, com vistas na formação de docentes para

a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e

matemática, e para a educação profissional;

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de

profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do

conhecimento;

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e

especialização, visando à formação de especialistas nas

diferentes áreas do conhecimento; e

e)  cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado,

que contribuam para promover o estabelecimento de bases

sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no

processo de geração e inovação tecnológica.

2.5 Inserção Regional

Os Campi do Ifes ocupam posição de referência educacional e se integram

com a sociedade nos municípios em que estão localizados. Dispõem de ampla

infra-estrutura física, laboratórios, equipamentos, bibliotecas, salas de aula e
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parques desportivos. Atendem os níveis básico, técnico e tecnológico de

educação profissional e a educação superior

A área de abrangência dos campi do Ifes compreende todo o território do

Estado do Espírito Santo, com concentrações nas microrregiões em que se

localizam os respectivos campi. Abrange também vários municípios dos

estados que fazem limite com o Estado do Espírito Santo.

Para que se compreenda a grande responsabilidade social e de inclusão do

Ifes, pela capacitação de trabalhadores e pela formação de profissionais

qualificados para a atuação no mercado, é oportuno apresentar,

sinteticamente, uma caracterização do Estado do Espírito Santo que se

apresenta dividido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em quatro

mesorregiões, as quais por sua vez se subdividem em microrregiões.

O Decreto Estadual n° 5.120 de 01/12/95 estabelece  a divisão do Estado em

12 microrregiões e a Lei Complementar n° 318 de 17/ 01/05, reestrutura a

Região Metropolitana da Grande Vitória.

.
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A seguir o mapa do Estado do Espírito Santo com as localizações dos Campi

do Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes
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2.5.1 Microrregião Metropolitana da Grande Vitória

A Microrregião Metropolitana da Grande Vitória (onde estão presentes os

campi de Vitória, Serra e Cariacica,) é formada pelos municípios de Cariacica,

Fundão, Guarapari, Vila Velha, Vitória, Serra e Viana. Estão previstos novos

campi para Vila Velha e Guarapari.

Uma peculiaridade desta microrregião é a ausência de concentração

demográfica na capital Vitória, cujo contingente populacional é inferior ao de

algumas cidades do entorno metropolitano - Cariacica, Vila Velha e Serra.

A concentração da população capixaba na microrregião acaba por exercer a

função de centralização regional num espaço de tomada de decisões,

informações, transações comerciais, financeiras e de prestação de serviços

públicos, além de ser o vetor de difusão cultural e tecnológica.

Por outro lado, essa concentração, econômica e populacional, tem provocado

externalidades negativas relativas a deficiências no sistema de transportes,

déficit habitacional e degradação da qualidade do ar e das águas. Além disso,

a maior geração de lixo (lixo doméstico, entulhos de obras, lixo hospitalar, etc.)

levou à formação dos famosos "lixões" e à falta de espaço para aterros

sanitários

Duas das maiores bases industriais do país situam-se nesta região. É o caso

das usinas de pelotização de minério de ferro da Companhia Vale do Rio Doce,

situada em Vitória, e da produção de aço da Companhia Siderúrgica de

Tubarão, situada na Serra. Tais empresas incluem-se entre as maiores, mais

competitivas e rentáveis do país.

Apesar das grandes plantas industriais localizadas nesta microrregião (entre

tais destaca-se também a Chocolates Garoto), o setor de comércio e serviços é

o mais significativo da economia regional, com destaque para os serviços na

área de comércio exterior e distribuição de produtos em larga escala. Seu

dinamismo se apoia, principalmente, na logística de comércio exterior e de

apoio à economia urbano-industrial da Grande Vitória.
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O crescimento das atividades turísticas ganha relevância com a diversificação

da oferta de turismo e lazer, mas potencializa-se como centro de negócios,

notadamente, na expansão das atividades de petróleo e gás natural.

2.5.2 Microrregião administrativa do Pólo Colatina

A microrregião administrativa do Pólo Colatina (onde estão presentes os campi

de Colatina e Itapina)  é formada pelos municípios de Alto Rio Novo, Baixo

Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Marilândia e Pancas.

Esta microrregião tem sua base produtiva focada no café conilon, que é a força

impulsionadora da dinâmica econômica, sendo responsável em larga escala

pela geração de ocupações e renda. Destaca-se, ainda, a pecuária extensiva e

a fruticultura irrigada como integrantes dos agronegócios de grandes

potencialidades.

Outras vocações identificadas na microrregião podem ser definidas como

oportunidades de novos investimentos , tais como: beneficiamento /

industrialização do café, agroindústrias processadoras de polpa de frutas

tropicais, indústria de alimentos em geral, beneficiamentos e extração de

rochas ornamentais, confecções, aquicultura e piscicultura, além da

ovinocaprinocultura.

O município de Colatina se destaca, tanto por apresentar grande concentração

populacional, como por ser o de maior representação em termos econômicos.

Esta microrregião, além de estar inserida na área de prioridade para o

desenvolvimento regional como extensão do Semi-árido Nordestino, abriga

dois pólos industriais em processo de consolidação: o de confecções, em

Colatina, e o de extração e beneficiamento de granito, em Baixo Guandu o que

lhe confere maior possibilidade de atração de investimentos, através de

incentivos fiscais e econômicos administrados pelo órgão.

2.5.3 Microrregião Central Serrana

A microrregião denominada Central Serrana (onde está presente o campus de

Santa Teresa) é constituída pelos seguintes municípios: Itaguaçu, Itarana,
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Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e São Roque do

Canaã. Está previsto um novo campus para Santa Maria de Jetibá (Caramuru).

O setor agropecuário é o mais importante neste espaço econômico sub-

regional, fundamentalmente nas atividades mais importantes para geração de

renda e postos de trabalho como o cultivo de café (principalmente, arábica) e

de olerícolas. A existência de tais culturas é proporcionada, além do clima, pela

topografia acidentada e predominantemente de montanhas da microrregião, já

que a produção é realizada em pequenas áreas com uso intensivo de adubos,

fertilizantes, além de microtratores, devido às características do relevo.

Esta microrregião, juntamente com a Sudoeste Serrana, é uma das maiores

produtoras de hortícolas do Espírito Santo.

Também no município de Santa Maria de Jetibá destaca-se a avicultura.

Ressaltam-se ainda a silvicultura, a fruticultura e uma pecuária mista

(considerada de baixa produtividade), culturas secundárias na geração de

renda.

A silvicultura é importante por duas razões: tanto pelo fornecimento de

matérias-primas para as agroindústrias locais, quanto pelo impedimento da

exploração das florestas nativas.

O turismo de montanha é uma atividade com grande potencialidade,

associando ecologia, Agroturismo e tradições de culturas européias marcantes

em festividades de extensa atratividade. Tal é o caso de Santa Teresa, primeira

cidade fundada por imigrantes italianos no Brasil.

2.5.4 Microrregião Litoral Norte

A microrregião Litoral Norte (onde está presente o campus de São Mateus) é

composta pelos municípios de São Mateus, Conceição da Barra, Pedro

Canário e Jaguaré.

A microrregião comporta duas porções distintas: a faixa litorânea, que

compreende a orla marítima e seus elementos naturais e paisagísticos; e a
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parte interior, nos limites dos municípios que a compõem, cuja atividade

econômica relaciona-se à agricultura empresarial intensiva.

O município de São Mateus funciona como núcleo emanador da lógica

empresarial para a agricultura do Norte capixaba, intermediando fluxos de

mercadorias e renda, além de interesses em relação à metrópole, capturando

nesse processo economias sediadas no Sul da Bahia.

A faixa litorânea sedia a economia da pesca artesanal, desempenhando

também a função de área de lazer e geração de renda, através da exploração

de atividades de turismo, com destaque para as possibilidades do rio Cricaré,

para a presença histórica e cultural do sítio de São Mateus e para o carnaval

de Conceição da Barra, que confere a este município fama em âmbito regional

e nacional. Nessas condições, a preservação ambiental e dos sítios

paisagísticos e ecológicos funciona como pressuposto para a sustentação

dessas funções econômicas.

O setor agropecuário possui as seguintes atividades: cafeicultura; cultivo de

pimenta-do-reino; fruticultura tropical (mamão, melancia, coco-da-baía, coco-

anão, maracujá, laranja e limão); pecuária de corte e leiteira; silvicultura;

heveicultura; piscicultura; carcinicultura; suinocultura; cultivo de cana-de-

açúcar; de palmito; culturas alimentares (feijão, milho, arroz e mandioca);

cultivo de abóbora; de pupunha; de macadâmia.

As agroindústrias mais destacadas estão na produção de álcool e açúcar,

palmito em conserva, leite e derivados, amidos especiais, processamento da

macadâmia, torrefação do café e fábricas de aguardente.

2.5.5 Microrregião administrativa do Pólo Cachoeiro

O Polo Cachoeiro (onde está presente o campus de Cachoeiro) é  formado

pelos municípios de Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro

de Itapemirim, Castelo, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente

Kennedy, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.

A atividade industrial desta microrregião é a mais desenvolvida do Sul do

estado. Nela pode-se destacar a localização do maior pólo de exploração de



                                                 Plano de Desenvolvimento Institucional 2009–2013

Versão 1.6 37

mármore e granito do estado, atividade esta que no primeiro semestre deste

ano esteve em quarto lugar dentre os produtos capixabas com o maior valor

exportado.

Outro destaque é o dinamismo alcançado pelo seu setor de comércio e

serviços, graças a sua integração com a capital do estado e com o estado do

Rio de Janeiro. Isso ocorre devido à extensa malha rodoviária (federal e

estadual) que corta a microrregião.

No entanto, as potencialidades das reservas de petróleo e gás no litoral sul têm

sido a grande novidade no cenário energético por conta de sucessivas

descobertas off shore, nos campos de Jubarte e Cachalote. As oportunidades

que se apresentam na escalada da produção de petróleo e gás dão conta de

pacotes de investimentos para fornecedores e prestadores de serviços em

pontos estratégicos da região para apoio às grandes operadoras. Além disso,

as receitas de royalties têm beneficiado municípios como Presidente Kennedy.

Apesar de seu importante parque industrial, a principal sustentação de sua

economia é a atividade agropecuária, notadamente, cafeicultura (com produção

de café dos tipos arábica e conilon) e pecuária leiteira. Em segundo plano

aparecem o cultivo de cana de açúcar, uma fruticultura em processo crescente

de diversificação e as tradicionais culturas de subsistência, como arroz, milho e

feijão. Apesar da predominância do gado leiteiro na região, as agroindústrias

existentes, além do beneficiamento do leite, também o fazem com a carne

bovina e a carne de frango.

2.5.6 Microrregião do Caparaó

A microrregião do Caparaó (onde está presente o campus de Alegre)  é

formada pelos municípios de Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio

Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz freire e São José do

Calçado. Está previsto um novo campus para Ibatiba.

Sua dinâmica econômica é dada pelo setor agropecuário e de serviços. A

agropecuária é de base familiar, diversificada, alicerçada na cafeicultura

(arábica e conilon), na bovinocultura de leite e na olericultura. Todas  as
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atividades desenvolvidas pela agricultura familiar demandam a apreensão e

uso de técnicas e tecnologias que busquem a melhoria da produção e da

produtividade, em total sintonia com a sustentabilidade sócio-ambiental. É de

se destacar ainda, o rápido e sistêmico crescimento da silvicultura.

A prestação de serviços é variada, crescente, sendo necessário investimentos

educacionais na melhoria e ampliação de atividades fim, destacadamente na

administração e gerenciamento, na tecnologia da informação, na

comercialização e no associativismo, alteração de sua qualidade e jeito de

vida.

Em segundo plano, mas também em expansão, tem-se a atividade turística,

alicerçada nas belezas naturais, no clima e na gastronomia, favorecendo o eco

e o agroturismo, que interage em diversas faces com o agronegócio,

especialmente a produção agroindustrial, historicamente de natureza artesanal.

O desenvolvimento regional passa, sem dúvida, pela profissionalização dos

atores, nos seus mais diversos níveis, o que certamente será facilitado pela

tradição existente de construções coletivas, sendo a presente microrregião

representada pelo primeiro consórcio territorial constituído no Brasil, o

“Território do Caparaó”.

Além da potencialização da cafeicultura através de processos e cultivos mais

rentáveis, o desenvolvimento desta microrregião dependeria, principalmente,

de uma modernização tecnológica na pecuária leiteira e na produção de

olerícolas. Destaca-se também a necessidade de um reflorestamento integrado

aos projetos urbano-industriais

2.5.7 Microrregião do Noroeste 2

A microrregião Noroeste 2 (onde está presente o campus Nova Venécia) é

formada pelos municípios de Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Boa

Esperança, Vila Valério, Águia Branca e São Domingos do Norte.

Evidenciam-se alguns problemas de polarização nessa microrregião: a porção

sul, de Nova Venécia para baixo, é fortemente polarizada pela cidade regional

de Colatina, que exerce influência sobre os municípios de São Domingos do
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Norte e São Gabriel da Palha; a parte nordeste, especialmente Boa Esperança,

é atraída pela cidade regional de São Mateus.

O setor agropecuário está em processo de diversificação com o café, estando

presentes a cafeicultura e a pecuária de corte e leiteira, em atividades que

atraem empreendimentos agro-industriais, sobretudo: laticínios e derivados;

beneficiamento de carne e couro; e torrefação de café.

Além disso, a diversificação avança com a fruticultura de clima tropical

(abacaxi, acerola, citros, coco-anão, coco-da-baía, goiaba, graviola, manga e

maracujá), assim como as culturas de arroz, banana, cana-de-açúcar, feijão,

bem como o cultivo de macadâmia, mandioca, milho, urucum e pimenta-do-

reino. Também nestas atividades há potencialidades para a agroindústria no

processamento de polpa de frutas, de condimentos (urucum e pimenta-do-

reino), além das usinas sucroalcooleiras.

Na produção agrícola a relação de trabalho predominante é a parceria (fora do

período de colheita do café), caracterizando-se pelo esquema de partilha, a

meação. Nos estabelecimentos maiores, onde os proprietários detêm poder de

renda mais significativo, existem assalariados temporários (diaristas), o que

constitui um dos maiores gargalos da cafeicultura local.

As atividades de comércio e serviços estão centradas em funções tradicionais

das pequenas cidades, destacando-se em termos numéricos: mercearias,

bares, lojas de confecção e armarinhos.

2.5.8 Microrregião Sudoeste Serrana

A microrregião Sudoeste Serrana (onde está sendo construído o campus

Venda Nova do Imigrante) é formada por sete municípios: Domingos Martins,

Venda Nova do Imigrante, Afonso Cláudio, Marechal Floriano, Conceição do

Castelo, Brejetuba e Laranja da Terra.

A dinâmica da economia desta região é comandada pelo setor agropecuário,

principalmente no que diz respeito à geração de renda e empregos. Neste

aspecto as principais atividades do setor são a olericultura e a cafeicultura. Em

segundo plano aparece a avicultura.
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Na cafeicultura destaca-se o café arábica, principalmente o arábica bebida fina

cultivado em Venda Nova do Imigrante, cujos incrementos de qualidade têm

funcionado como elementos de diferenciação competitiva, o que proporciona

melhores preços e inserção em mercados externos mais seletivos.

As áreas produtoras de hortaliças caracterizam-se pela dominância de

pequenas propriedades, de mão-de-obra de base familiar e de localização

próxima ao mercado consumidor da Grande Vitória, dividindo com a

cafeicultura a primazia da importância agrícola nos principais municípios

produtores. A maior concentração da produção está em altitudes entre 600 e

1.200m, onde predominam agricultores de origens alemã e italiana, em terras

frias, ou de temperaturas amenas, acidentadas e chuvosas.

Além da agropecuária, destaca-se o turismo, que se constitui numa vocação

natural da região. Trata-se de um turismo de montanha, especificamente o

agroturismo, voltado para atrativos climatológicos, ambientais e todo bucolismo

do mundo rural e suas raízes da colonização européia.

Quanto à preservação ambiental, destaca-se o Consórcio Santa Maria/Jucu,

cujo objetivo é apoiar os municípios locais na conservação das nascentes de

rios e na implementação de outras práticas de conservação ambiental.

2.5.9 Microrregião Pólo Linhares

A microrregião Pólo Linhares (onde estão presentes os campi Aracruz e

Linhares) é composta pelos municípios de Linhares, Aracruz, Rio Bananal,

Sooretama, João Neiva e Ibiraçu.

Geograficamente, excetuando Aracruz e Rio Bananal, os demais municípios

situam-se ao longo da BR-101 Norte.

Sob o ponto de vista comparativo, os municípios de Linhares e Aracruz são

aqueles considerados mais importantes, tanto em extensão territorial, quanto

em população e dimensão econômica.

Os arranjos produtivos locais são relativamente diversificados, tanto no

seguimento industrial quanto nas atividades agropecuárias.
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No Pólo Linhares destacam-se três Arranjos Produtivos Locais (APL):

Produção de Celulose, Arranjo Moveleiro e o seguimento de Petróleo e Gás.

A produção de celulose se inicia nos gigantescos maciços florestais de

eucaliptos plantados em grandes áreas do norte capixaba, que suprem a

principal matéria-prima para empresa Aracruz Celulose, sediada em Aracruz,

líder mundial na produção de pastas derivadas de fibras curtas de eucalipto.

Essa cadeia é composta de inúmeros fornecedores de suprimentos e

prestadores de serviços associados à produção de celulose. No futuro próximo

vislumbram-se investimentos para construção da maior empresa mundial de

produção de papel toalha, guardanapos, papel higiênicos, dentre outros

derivados da celulose.

O arranjo moveleiro, localizado no município de Linhares é composto

principalmente por micros e pequenas empresas produtoras de móveis,

responsável por empregar grande contingente de trabalhadores.

A cadeia produtiva de Petróleo e Gás, sobretudo para a produção de gás

natural e GLP, encontra-se em fase de expansão. No município de Linhares

localiza-se a Unidade de Processamento de gás em Cacimbas que processa

todo o gás oriundo do norte do Espírito Santo. Como parte do Plano de

Antecipação da Produção de Gás – Plangás da Petrobras, que objetiva

aumentar a oferta de gás natural na região Sudeste do Brasil, esperam-se

investimentos significativos na região, destacando-se a construção de dutos

terrestres para transporte de gás, instalação de estaleiro para construção naval

off-shore e de terminal portuário de transporte de gás natural e GLP, sendo que

os dois últimos empreendimentos se localizarão em Barra do Riacho, município

de Aracruz.

A agropecuária desta microrregião tem como destaque: cafeicultura, fruticultura

tropical (mamão, citros, maracujá, coco-da-baía, graviola, goiaba, manga e

acerola), cultivo de cana-de-açúcar, pecuária de corte, pecuária de leite,

heveicultura, cultivo de banana e pimenta-do-reino, avicultura,

reflorestamento/silvicultura, cultivo de arroz, feijão, milho e mandioca .
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Há no Pólo Linhares agroindústrias especializadas na produção de derivados

do côco, de laticínios, de carne e de sucos industrializados.

A participação do turismo na economia local é ainda pequena, entretanto, as

prefeituras desejam implementar políticas que incentivem o desenvolvimento

do turismo regional.

Com relação ao meio ambiente, os problemas são mais ou menos comuns a

todos os municípios, a saber: degradação do solo, esgotamento dos recursos

hídricos, aração morro a baixo, uso intensivo de adubos químicos, corretivos de

solo e agrotóxicos, devastação das pequenas áreas de floresta atlântica,

necessidade de proteção das nascentes e mananciais, reflorestamento das

margens.

2.5.10 Microrregião Metrópole Expandida Sul

A microrregião Metrópole Expandida Sul (onde será instalado o campus Piúma)

é formada pelos municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Itapemirim,

Marataízes e Piúma.

No que diz respeito à geração de renda e empregos, sua principal atividade é o

turismo litorâneo, destacando-se os municípios de Anchieta, Marataízes e

Piúma, servidos de várias praias, freqüentadas por turistas provenientes,

principalmente, dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Entretanto, esta potencialidade não é explorada em sua integralidade devido a

carências de infra-estrutura.

A diversificação dos atrativos turísticos poderia contribuir para cativar demanda

mesmo nas baixas temporadas. As belezas naturais da região, associadas ao

legado do beatificado Padre José de Anchieta nos planos cultural e religioso,

expresso em monumentos e estruturas arquitetônicas, são partes integrantes

do Patrimônio Histórico Artístico Brasileiro.

Outras atividades importantes para a economia da região são a pecuária, a

cafeicultura, o cultivo de cana-de-açúcar e a fruticultura. No caso da banana,

além de sua produção estar concentrada na região, um importante pólo de
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comercialização tem-se desenvolvido com a localização da maior parte das

empresas compradoras em Alfredo Chaves e Iconha.

Merece destaque também a pesca artesanal, nos municípios litorâneos, pela

geração de ocupações produtivas. Os empreendimentos relativos à aquicultura

tropical, favorecidos por uma disponibilidade hídrica satisfatória, aliada a

elevadas temperaturas, possibilitam a geração de renda em pequenas

propriedades rurais.

A presença da Samarco Mineração no setor industrial é muito importante, pois,

como produtora de minério de ferro aglomerado, a empresa exporta por seu

próprio porto (Ubu), também situado na região, com importantes nexos no

mercado mundial, sobretudo na China.

2.6 – Objetivos e Metas da Instituição

Texto introdutório em construção
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2.6 – Objetivos e Metas da Instituição

I – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Ano

Metas Ações 2009 2010 2011 2012 2013

Desenvolver e implementar o projeto de gerenciamento de
processos x x

Elaborar os organogramas da Reitoria e dos Campi com a
inclusão das áreas de pesquisa, extensão e produção nas
unidades

xAperfeiçoar processo de gestão visando a
eficiência e eficácia administrativa

Elaborar o Regimento Geral x

Implantar novas tecnologias Adquirir e atualizar sistemas para os setores administrativos x x x x x

Instituir comissão para elaborar Plano  de Desenvolvimento
da Comunicação Social x

Avaliar e reformular a utilização dos meios de comunicação
internos e externos existentes x

Implantar setores de Comunicação nos Campi x

Criar sites institucional e dos campi x

Desenvolver uma política de Comunicação
Social

Capacitar servidores nas novas tecnologias e meios de
informação que venham atender as demandas de formação
pessoal e profissional

x x x x x
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2.6 – Objetivos e Metas da Instituição

II- GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS Ano

Metas Ações 2009 2010 2011 2012 2013

Atualizar e implementar Plano de Capacitação de Servidores
Docentes

x

Atualizar e Implementar Plano de Desenvolvimento dos
Integrantes da Carreira dos Técnico-Administrativos em
Educação com base na Lei n.º 11.091 e nos Decretos n.º
5824 e 5825/06

x

Realizar convênios com Instituições de ensino superior com
o intuito de viabilizar o acesso dos servidores a cursos de
graduação e pós-graduação

x x x x x

Implementar programas de capacitação para gestores x x

Aperfeiçoar e consolidar o Curso de Ambientação
Institucional para novos servidores

x x

Promover a capacitação continuada dos
servidores

Promover eventos internos que propiciem a formação
continuada, a interação entre os servidores e o intercâmbio
de informações e saberes

x x x x x
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2.6 – Objetivos e Metas da Instituição

II- GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS Ano

Metas Ações 2009 2010 2011 2012 2013

Realizar a avaliação de desempenho profissional x x x x x

Promover a valorização, motivação e bem
estar dos servidores Alocar servidores técnico-administrativos em educação em

sua área de atuação, respeitadas as  legislações pertinentes
e observadas as necessidades dos campi

x x x x x

Implementar política de remoção de
servidores  entre campi Elaborar resolução de acordo com a legislação vigente x x

Dimensionar a necessidade de contratação x x x

Promover gestões junto aos órgãos superiores competentes,
visando obter a recomposição e a adequada estrutura do
quadro de pessoal, condizente com as necessidades da
instituição

x x xContratar novos servidores de acordo com
a expansão de oferta de vagas/cursos

Realizar Concursos Públicos x x x
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2.6 – Objetivos e Metas da Instituição

III- POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES Ano

Metas Ações 2009 2010 2011 2012 2013

Ampliação de programas de assistência estudantil para
discentes (bolsas de estudo, auxílio transporte, alimentação
nos campi agrícolas, isenção de taxas e monitorias)

x x

Desenvolver programa de apoio social ao
discente

Desenvolvimento de projetos de estágios para discentes por
meio de  estabelecimento de parcerias/convênios com
entidades públicas e privadas

x x x x x

Estruturar atividades artístico-culturais como parte do
processo pedagógico educativo e da cidadania

x x x x x

Promover eventos de caráter técnico-científico x x x x x

Instituir programas de esportes, lazer e entretenimento x x x x x

Promover a participação discente em atividades educativas
junto a comunidade local

x x x x x

Fortalecer e apoiar a participação discente
em eventos técnicos, sociais, científicos,
esportivos, artísticos e culturais

Estruturar sistemática de procedimentos para participação
dos discentes em eventos tais como feiras, congressos,
seminários, entre outros pertinentes à sua área de atuação

x x
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2.6 – Objetivos e Metas da Instituição

III- POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES Ano

Metas Ações 2009 2010 2011 2012 2013

Criar Núcleos de apoio atendimento a portadores de
necessidades educacionais especiais em todos os campi x x

Adequar a infra-estrutura  institucional visando a
acessibilidade a todos x x x

Promover a capacitação dos servidores envolvidos no
atendimento de pessoas portadoras de necessidades
especiais

x x x x x

Proporcionar a inserção e permanência de
pessoas com necessidades especiais de
forma a garantir às mesmas o direito a
educação

Adequar programas e metodologias de ensino e
aprendizagem de acordo com a legislação pertinente x x x x x

Firmar parcerias com as prefeituras dos municípios
abrangidos pelos campi, com o intuito de viabilizar o
transporte dos discentes até seu campus.

x x x x x

Desenvolver programas de nivelamento das disciplinas
básicas a cada início de período letivo x x x x x

Aprimorar o atendimento ao discente ingressante x x x x x

Proporcionar estímulo a permanência dos
discentes na instituição

Promover o acompanhamento do discente portador de
necessidades especiais de aprendizagem envolvendo a
orientação educacional e atendimento psicológico

x x x x x
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2.6 – Objetivos e Metas da Instituição

III- POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES Ano

Metas Ações 2009 2010 2011 2012 2013

Instituir políticas de acompanhamento dos
egressos

Criar e fomentar mecanismos de acompanhamento e apoio
aos egressos x x x x x

Firmar parcerias com órgãos de fomento,
visando a captação de recursos para a
oferta de bolsas de iniciação científica
para estudantes do nível técnico e de
graduação

Buscar parcerias junto ao CNPq, Capes e outras agências
de fomento x x x x x

Disponibilizar aos discentes e a seus familiares consultas via
internet, relacionadas à sua vida acadêmica

x x x

Efetivar o uso das ferramentas disponíveis para consulta da
vida acadêmica do discente x x x x

Divulgar informações de interesse dos discentes no sítio de
seu campus

x x

Desenvolver sistemática de atendimento
ao discente e seus familiares de forma
presencial e à distância

Atender o discente levando em consideração a sua
integralidade de maneira não segmentada

x x x x x
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2.6 – Objetivos e Metas da Instituição

III- POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES Ano

Metas Ações 2009 2010 2011 2012 2013

Avaliar os serviços prestados aos
discentes

Realizar a avaliação dos serviços prestados ao discente em
conjunto com a Comissão Própria de Avaliação - CPA

x x x x x

IV- ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA Ano

Metas Ações 2009 2010 2011 2012 2013

Ampliar e diversificar a oferta de cursos e
vagas na instituição

Implantar novos cursos e ampliar vagas de acordo como
disposto no art. 8º da Lei 11.892/08 x x x x x

Ampliar a oferta de vagas na modalidade à distância x x x x x

Disponibilizar infra-estrutura física e tecnológica necessária
ao desenvolvimento de projetos e de cursos de educação
profissional de nível técnico, tecnológico, graduação e pós-
graduação a distância

x x x x x

Implantar e reeditar cursos de graduação,
pós-graduação na modalidade à distância
direcionados  ao desenvolvimento técnico-
científico e social do Estado bem como
promover cursos de extensão na
modalidade EAD para os servidores do
Ifes, direcionados à sua capacitação em
metodologias de EAD e tecnologias da
informação e comunicação

Ampliar e estruturar a equipe de profissionais do CEAD na
proporção de abertura de novos cursos, turmas ou áreas de
atuação

x x x x x



                                                 Plano de Desenvolvimento Institucional 2009–2013

Versão 1.6 51

2.6 – Objetivos e Metas da Instituição

IV- ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA Ano

Metas Ações 2009 2010 2011 2012 2013

Avaliar e acompanhar os pólos municipais de apoio
presencial como garantia da manutenção permanente da
qualidade do atendimento às necessidades dos estudantes

x x x x x

Manter a constante capacitação de toda a equipe envolvida
nas ações da EAD (docentes, tutores, técnicos
administrativos e equipe de material didático) nas diversas
demandas identificadas tais como: planejamento, execução
e controle do processo de ensino-aprendizagem

x x x x x

Incentivar os docentes do Ifes, por meio da capacitação,
quanto ao uso da tecnologia da informação e comunicação
como ferramenta de apoio ao processo de ensino
aprendizagem da modalidade presencial.

x x x x x

Implantar e reeditar cursos de graduação,
pós-graduação na modalidade à distância
direcionados  ao desenvolvimento técnico-
científico e social do Estado bem como
promover cursos de extensão na
modalidade EAD para os servidores do
Ifes, direcionados à sua capacitação em
metodologias de EAD e tecnologias da
informação e comunicação

Disseminar a modalidade de educação a distância em todos
os Campi do Ifes x x x x x

Elaborar o Projeto Político Pedagógico x

Acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento do
Projeto Político Pedagógico x x x x xElaborar, Implementar e Avaliar o Projeto

Político Pedagógico – PPP

Construir metodologias adequadas para avaliação e controle
do PPP x x



                                                 Plano de Desenvolvimento Institucional 2009–2013

Versão 1.6 52

2.6 – Objetivos e Metas da Instituição

IV- ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA Ano

Metas Ações 2009 2010 2011 2012 2013

Ampliar políticas de apoio estudantil,
visando a redução da evasão escolar

Elaborar estudos sobre as causas da evasão, adotando
estratégias que culminem na redução significativa da evasão
e da reprovação de discentes

x x x x x

Aprimorar a qualidade dos cursos
oferecidos pela instituição levando-se em
consideração todos os aspectos
curriculares e operacionais

Realizar revisão periódica  dos projetos pedagógicos dos
cursos oferecidos x x x x x

Incentivar o corpo docente e discente no desenvolvimento
de atividades, projetos e outros relacionados com a
pesquisa e a extensão

x x x x x

Realizar pesquisas que promovam o desenvolvimento
humano, cooperando com as políticas públicas de inclusão
social

x x x x x

Promover pesquisa aplicada no sentido de aperfeiçoar os
meios de exploração dos recursos naturais, a fim de utlizá-
los de forma sustentável, agindo para a preservação do
meio ambiente

x x x x x

Promover a criação de grupos de
pesquisa em articulação com o ensino e a
extensão

Criar meios para a promoção sistemática da pesquisa
científica para a disseminação de uma atitude investigativa
entre discentes e docentes

x x x x x
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2.6 – Objetivos e Metas da Instituição

IV- ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA Ano

Metas Ações 2009 2010 2011 2012 2013

Promover a criação de grupos de
pesquisa em articulação com o ensino e a
extensão

Desenvolver pesquisas aplicadas que contribuam para
soluções técnicas viáveis para o processo produtivo regional x x x x x

Fomentar a incubação de empresas que possuam
componentes de inovação e desenvolvimento tecnológico x x x x xImplementar ações que proporcionem a

criação de programas de
empreendedorismo, visando o
estabelecimento de uma relação interativa
e estimuladora da geração de
conhecimentos ou de inovações
tecnológicas

Promover  a oferta de cursos de extensão que possibilitem a
difusão de práticas inovadoras e empreendedoras x x x x x
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2.6 – Objetivos e Metas da Instituição

V- INFRA-ESTRUTURA Ano

Metas Ações 2009 2010 2011 2012 2013

Adequar as instalações físicas através de construções e
reformas,  às necessidades das áreas de ensino, de
pesquisa, de extensão e produção considerando a
ampliação da oferta de cursos e de vagas

x x x x x

Adquirir e adequar os equipamentos considerando as
evoluções tecnológicas e a ampliação da oferta de cursos e
de vagas

x x x x x

Adquirir recursos diversos (jogos educativos, mapas, globos,
CDs, datashow e etc.) para a melhoria da qualidade do
processo ensino-aprendizagem

x x x x x

Oferecer aos discentes e servidores
instalações e equipamentos de forma a
alcançar a qualidade de ensino, a
qualidade de vida e o respeito ao meio
ambiente

Atualizar continuamente o acervo bibliográfico nas diversas
áreas de conhecimento x x x x x

Dotar os setores administrativos de equipamentos de
tecnologia  capazes de proporcionar a eficácia das
atividades

x x x x x
Proporcionar estrutura adequada aos
serviços administrativos afim de aumentar
a eficiência e eficácia

Adequar as instalações físicas as necessidades da estrutura
organizacional administrativa da instituição x x x x x
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2.6 – Objetivos e Metas da Instituição

V- INFRA-ESTRUTURA Ano

Metas Ações 2009 2010 2011 2012 2013

Proporcionar estrutura adequada aos
serviços administrativos afim de aumentar
a eficiência e eficácia

Adequar o mobiliário as necessidades da estrutura
organizacional administrativa da instituição

x x x x x
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2.7 Área de Atuação Acadêmica

Para os efeitos da Lei 9.394/96 e suas regulamentações depreende-se que:

• a educação escolar compõe-se de níveis - educação básica e educação

superior;

• as etapas da educação básica são educação infantil, ensino fundamental e

ensino médio;

• a educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas - cursos

seqüenciais por campo de saber, de graduação , de pós-graduação,

compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de

especialização, aperfeiçoamento e outros, de extensão;

• cursos de tecnologia, bacharelado e licenciatura são modalidades da

graduação;

• a educação profissional e tecnológica, a educação especial e a educação

de jovens e adultos são consideradas modalidades de ensino;

• a educação profissional e tecnológica será desenvolvida na forma articulada

com o ensino médio (integrada ou concomitante) ou na forma subsequente;

• os cursos de educação profissional e tecnológica serão organizados por

eixos tecnológicos;

• as instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus

cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade,

condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não

necessariamente ao nível de escolaridade.

O Ifes, em atendimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação e observando

o disposto no art. 5º de seu Estatuto  apresenta, a seguir, a descrição atual da

oferta de cursos e programas .
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2.7 Área de Atuação Acadêmica

C a m p u s  d e  A l e g r e

O r g a n i z a ç ã o  D i d á t i c o - P e d a g ó g i c a  2 0 0 9 / 1

Turmas em Turnos

de

Funcionamento

Nível/
Modalidade

de

Ensino

Cursos

Matutino Vespertino Noturno Integral

Número

de

Turmas

Número

de

Vagas

Autorizadas

Agropecuária (I) - - - 3 3 110

Agroindústria (I) - - - 1 1 35

Agropecuária (C) 2 - - 7 9 35

Agroindústria (C) - - - 1 1 0

Cafeicultura (S) - - - 1 1 35

Informática (S) 1 1 - - 2 28

Técnico
Integrado,

Concomitante
e

Subsequente

Total 3 1 0 13 17 253

Agroindústria - - 1 - 1 35

Informática 1 1 - - 2 -
Técnico

Integrado
PROEJA

Total 1 1 - - 3 35

Aquicultura - - - 3 3 35Educação
Superior

Tecnologia
Total - - - 3 3 35

Total Geral do Campus 4 2 1 16 23 323

C a m p u s  d e  A r a c r u z

O r g a n i z a ç ã o  D i d á t i c o - P e d a g ó g i c a  2 0 0 9 / 1

Turmas em Turnos

de

Funcionamento

Nível/
Modalidade

de

Ensino

Cursos

Matutino Vespertino Noturno Integral

Número

de

Turmas

Número

de

Vagas

Autorizadas

Mecânica 1 - - - 1 40

Química 1 - - - 1 40
Técnico

Integrado com
Ensino Médio

Total 2 - - - 2 80

Química - 2 2 - 4 128

Mecânica - 2 2 - 4 128
Técnico

Concomitante

Total - 4 4 - 8 256

Total Geral do Campus 2 4 4 - 10 336



                                                 Plano de Desenvolvimento Institucional 2009–2013

Versão 1.6 58

2.7 Área de Atuação Acadêmica

C a m p u s  C a c h o e i r o

O r g a n i z a ç ã o  D i d á t i c o - P e d a g ó g i c a  2 0 0 9 / 1

Turmas em Turnos

de

Funcionamento

Nível/
Modalidade

de

Ensino

Cursos

Matutino Vespertino Noturno Integral

Número

de

Turmas

Número

de

Vagas

Autorizadas

Eletromecânica 1 - - - 1 40

Informática 1 - - - 1 40
Técnico

Integrado com
EM

Total 2 0 0 0 2 80

Eletromecânica - 4 4 - 8 29

Informática 2 - 3 - 5 29

Mineração - 3 3 - 6 29

Mineração com Ênfase em Rochas - 1 1 - 2 -

Técnico
Concomitante

Total 2 8 11 0 21 87

Total Geral do Campus 4 8 11 0 23 167

C a m p u s  C a r i a c i c a

O r g a n i z a ç ã o  D i d á t i c o - P e d a g ó g i c a  2 0 0 9 / 1

Turmas em Turnos

de

Funcionamento

Nível/
Modalidade

de

Ensino

Cursos

Matutino Vespertino Noturno Integral

Número

de

Turmas

Número

de

Vagas

Autorizadas

Portos - - 2 - 2 36Técnico
Concomitante

Transporte Ferroviário - 2 2 - 4 36

Portos 2 - - - 2 36

Transporte Ferroviário - 3 - - 3 36
Técnico

Integrado com
EM

Total 2 3 0 0 5 72

Engenharia de Produção - - - 1 1 40Educação
Superior

Bacharelado Total 0 0 0 1 1 40

Engenharia de Produção - - - 1 1 30

Engenharia de Ferrovias - - - 1 1 40
Pós

Graduação
Lato Sensu

Total - - - 2 2 70

Total Geral do Campus 2 5 04 3 20 254
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2.7 Área de Atuação Acadêmica

C E A D

O r g a n i z a ç ã o  D i d á t i c o - P e d a g ó g i c a  2 0 0 9 / 1

Nível/
Modalidade

de

Ensino

Cursos Número de Pólos

Número

de

Turmas

Número

de

Vagas

Autorizadas

Informática (e-tec) 01 01 50Técnico
Subsequente Total 01 01 50

Analise e Desenvolvimento de
Sistemas (UAB)

13 13 320Educação
Superior

Tecnologia
Total 13 13

Total Geral do Campus 14 14 370

C a m p u s  C o l a t i n a

O r g a n i z a ç ã o  D i d á t i c o - P e d a g ó g i c a  2 0 0 9 / 1

Turmas em Turnos

de

Funcionamento

Nível/
Modalidade

de

Ensino

Cursos

Matutino Vespertino Noturno Integral

Número

de

Turmas

Número

de

Vagas

Autorizadas

Ensino Médio - - - - - -Ensino

Médio Total - - - - - -

Construção de Edifícios - 2 1 - 3 -

Informática 1 2 1 - 4 19

Segurança do Trabalho 2 0 2 - 4 29

Técnico
Concomitante

Total 3 4 4 - 11 48

Edificações 4 5 - - 9 61

Administração 4 4 - - 8 76
Técnico

Integrado com
EM

Total 8 9 - - 17 137

Segurança do Trabalho - - - - - 29Técnico
Integrado

Proeja Total - - - - - 29

Tecnólogo em Redes de Computadores - - - - - 22

Tecnologo em Saneamento Ambiental - - - - - 25

Educação
Superior

de
Tecnologia Total - - - - - 47

Especialização PROEJA - - - - - -Pós
Graduação
Lato Sensu Total - - - - - -

Total Geral do Campus 11 13 4 - 28 261
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2.7 Área de Atuação Acadêmica

C a m p u s  I t a p i n a

O r g a n i z a ç ã o  D i d á t i c o - P e d a g ó g i c a  2 0 0 9 / 1

Turmas em Turnos

de

Funcionamento

Nível/
Modalidade

de

Ensino

Cursos

Matutino Vespertino Noturno Integral

Número

de

Turmas

Número

de

Vagas

Autorizadas

Ensino Médio 4 5 0 - 9 -Ensino
Médio Total 4 5 0 - 9 -

Agropecuária Concomitante 3 2 0 - 5 45

Zootecnica Concomitante 1 2 0 - 3 45

Agropecuária Subsequente 3 3 0 - 6 35

Técnico
Concomitante

e
Subsequente

Total 7 7 0 - 14

Técnico Agrícola - Agropecuária 3 0 0 - 3 45Técnico
Integrado

com
EM

Total 3 0 0 - 3 45

Técnico em Alimentos 0 0 1 - 1 40Técnico
Integrado
PROEJA Total 0 0 1 - 1 40

Total Geral do Campus 14 12 1 - 27 295

C a m p u s  L i n h a r e s

O r g a n i z a ç ã o  D i d á t i c o - P e d a g ó g i c a  2 0 0 9 / 1

Turmas em Turnos

de

Funcionamento

Nível/
Modalidade

de

Ensino

Cursos

Matutino Vespertino Noturno Integral

Número

de

Turmas

Número

de

Vagas

Autorizadas

Administração 1 1 0 - 2 80Técnico
Integrado com

EM Total 1 1 0 - 2 80

Administração 0 1 2 - 3 93

Automação Industrial 0 2 2 - 4 122
Técnico

Concomitante

Total 0 3 4 - 7 215

Total Geral do Campus 1 4 4 - 9 295
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2.7 Área de Atuação Acadêmica

C a m p u s  N o v a  V e n é c i a

O r g a n i z a ç ã o  D i d á t i c o - P e d a g ó g i c a  2 0 0 9 / 1

Turmas em Turnos

de

Funcionamento

Nível/
Modalidade

de

Ensino

Cursos

Matutino Vespertino Noturno Integral

Número

de

Turmas

Número

de

Vagas

Autorizadas

Edificações 1 1 0 - 2 80

Mineração 1 1 0 - 2 80
Técnico

Integrado com
Ensino Médio

Total 2 2 0 - 4 160

Edificações 0 1 2 - 3 93

Mineração 0 1 2 - 3 93
Técnico

Concomitante

Total 0 2 4 - 6 186

Total Geral do Campus 2 4 4 - 10 346

C a m p u s  S a n t a  T e r e s a

O r g a n i z a ç ã o  D i d á t i c o - P e d a g ó g i c a  2 0 0 9 / 1

Turmas em Turnos

de

Funcionamento

Nível/
Modalidade

de

Ensino

Cursos

Matutino Vespertino Noturno Integral

Número

de

Turmas

Número

de

Vagas

Autorizadas

Ensino Médio 0 0 0 - 0 -Ensino
Médio Total 0 0 0 - 0 -

Agropecuária (C) 7 6 0 - 13 0

Meio Ambiente (S) 0 0 3 - 3 40

Agropecuária (S) 2 2 0 - 4 40

Agropecuária - Agricultura (S) 1 1 0 - 2 0

Agropecuária - Zootecnia (S) 0 0 0 - 0 0

Agropecuária - Agroindústria (S) 0 0 0 - 0 40

Técnico
Concomitante

e
Subsequente

Total 10 9 3 - 22 120

Agropecuária 0 0 2 0 30Técnico
Integrado com

EM Total 0 0 2 - 0 30

Agropecuária 2 2 0 - 4 160Técnico
Integrado
PROEJA Total 2 2 0 - 4 160

Total Geral do Campus 12 11 5 - 26 310
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2.7 Área de Atuação Acadêmica

C a m p u s  S ã o  M a t e u s

O r g a n i z a ç ã o  D i d á t i c o - P e d a g ó g i c a  2 0 0 9 / 1

Turmas em Turnos

de

Funcionamento

Nível/
Modalidade

de

Ensino

Cursos

Matutino Vespertino Noturno Integral

Número

de

Turmas

Número

de

Vagas

Autorizadas

Eletrotécnica 1 0 0 - 1 36

Mecânica 1 0 0 - 1 36

Técnico

Integrado com
EM

Total 2 0 0 - 2 72

Eletrotécnica 0 3 3 - 6 166

Mecânica 0 2 3 - 5 165
Técnico

Concomitante

Total 0 5 6 - 11 331

Especialização PROEJA 0 0 1 - 1 35Pós Graduação
Lato Sensu Total 0 0 1 - 1 35

Aperfeiçoamento PROEJA 0 0 1 - 1 44Aperfeiçoamento

Técnico Total 0 0 1 - 1 44

Total Geral do Campus 2 5 8 - 15 482

C a m p u s  S e r r a

O r g a n i z a ç ã o  D i d á t i c o - P e d a g ó g i c a  2 0 0 9 / 1

Turmas em Turnos

de

Funcionamento

Nível/
Modalidade

de

Ensino

Cursos

Matutino Vespertino Noturno Integral

Número

de

Turmas

Número

de

Vagas

Autorizadas

Automação Industrial 4 0 4 - 8 64

Informática 0 3 2 - 5 32
Técnico

Concomitante

Total 4 3 6 - 13 96

Automação Industrial 0 4 0 - 4 27

Informática 0 0 4 - 4 32
Técnico

Integrado
PROEJA

Total 0 4 4 - 8 59

Analise e Desenvolvimento de Sistemas 6 0 0 - 6 -

Tecnólogo em Redes de Computadores 0 6 0 - 6 40
Educação
Superior

Tecnologia
Total 6 6 0 - 12 40

Engenharia de Controle e Automação 0 0 4 - 4 22

Sistemas de Informação 1 0 0 - 1 40
Educação
Superior

Bacharelado
Total 1 0 4 - 5 62

Especialização PROEJA 0 0 1 - 1 41Pós Graduação
Lato Sensu Total 0 0 1 - 1 41

Total Geral do Campus 11 13 15 - 39 298
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C a m p u s  V i t ó r i a

O r g a n i z a ç ã o  D i d á t i c o - P e d a g ó g i c a  2 0 0 9 / 1

Turmas em Turnos

de

Funcionamento

Nível/
Modalidade

de

Ensino

Cursos

Matutino Vespertino Noturno Integral

Número

de

Turmas

Número

de

Vagas

Autorizadas

Ensino Médio 1 0 0 - 1 6Ensino
Médio Total 1 0 0 - 1 6

Eletrotécnica 0 0 4 - 4 29

Edificações 4 0 0 - 8 36

Geoprocessamento 0 0 4 - 4 27

Estradas 0 0 4 - 4 20

Mecânica 0 4 4 - 8 36

Metalurgia 0 4 1 - 5 36

Química - Subsequente 0 2 2 - 4 29

Segurança do Trabalho 0 0 4 - 4 36

Transporte de Cargas 0 0 4 - 4 20

Técnico
Concomitante

e
Subsequente

Total 4 10 27 - 45 269

Estradas 0 6 0 - 6 32

Mecânica 1 0 0 - 1 40

Eletrotécnica 7 7 0 - 14 32

Técnico
Integrado com

EM

Total 8 13 0 - 21 104

Edificações 0 0 2 - 2 25

Segurança do Trabalho 0 4 0 - 4 18

Metalurgia 0 0 6 - 6 16

Técnico
Integrado
PROEJA

Total 0 4 8 - 12 59

Tecnológo em Processos Metalúrgicos 0 0 4 - 4 20

Tecnológo em Manutenção Eletromecânica 0 0 2 - 2 9

Tecnólogo em Saneamento Ambiental 4 3 0 - 7 12

Educação
Superior

Tecnologia

Total 4 3 6 - 13 41

Licenciatura em Química 4 0 0 - 4 29

Licenciatura em Matemática 3 0 0 - 3 37
Educação
Superior

Licenciatura
Total 7 0 0 - 7 66

Engenharia Elétrica 4 0 0 - 4 29

Engenharia Metalúrgica 4 0 0 - 4 29

Engenharia Sanitária Ambiental 1 0 0 - 1 32

Educação
Superior

Bacharelado

Total 9 0 0 - 9 90

Engenharia Sanitária 1 0 0 - 1 32

Especialização PROEJA 1 0 0 - 1 35
Pós Graduação

Lato Sensu

Total 2 0 0 - 2 67

Mestrado em Engenharia Metalúrgica e
Materiais 1 0 0 - 1 15Pós Graduação

Stricto Sensu
Total 1 0 0 - 1 15

Total Geral do Campus 36 30 41 - 111 717
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2.8  Responsabilidade Social da Instituição

A criação dos Institutos Federais afirma a Educação Profissional como uma

política pública a partir das seguintes características: manutenção com

recursos de origem pública, comprometimento com o social fundamentalmente

no enfoque da igualdade, na diversidade e a articulação com outras políticas

como as de trabalho, renda, desenvolvimento local e ambiental.

Observando essa importância percebe-se que se antes o foco era o fazer

pedagógico visando ao desenvolvimento econômico, hoje esse foco é a

qualidade social, sem deixar a intencionalidade do primeiro. No Instituto

Federal do Espírito Santo, além de lidar com os conhecimentos científico-

tecnológicos o discente também deve ter condições de interpretar os aspectos

sociais da realidade em que se encontra e de intervir nessa realidade.

No plano do desenvolvimento econômico, o Instituto Federal do Espírito Santo

tem como norte de suas ações educativas a contribuição para o

desenvolvimento local e regional, levando em consideração os arranjos

produtivos1. Na dimensão do ensino busca-se o direcionamento dos cursos

para a formação de profissionais que venham suprir as necessidades locais e

regionais. Tem sua atuação fundamentada, ainda, numa demanda da

sociedade brasileira em que se conjugam fatores de ordem econômica e

sociocultural. Tal necessidade diz respeito à dificuldade constatada no Brasil

em relação à oferta de profissionais qualificados na área das Ciências Naturais

– Química, Física e Biologia – e Matemática.

Para além das demandas econômicas, a gênese do Instituto Federal do

Espírito Santo leva em consideração como premissas para suas ações

aspectos de ordem sócio-política que visam a formação integral do cidadão.

Frente ao quadro de extrema precariedade social, a atuação do Instituto

Federal do Espírito Santo não poderia passar ao largo das ações voltadas para

a inclusão, tendo em vista a melhoria das condições de vida de jovens e

adultos por meio de sua qualificação profissional e conseqüente ampliação das

                                                          
1  Lei 11.892/2008
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possibilidades de ingresso no mercado de trabalho. Um exemplo, são os

cursos de extensão comunitária para a população carcerária.

Em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o Ifes

propõe um trabalho de formação profissional para apenados com o Projeto

Formando Profissionais, Transformando Cidadãos . Considerando que esses

cidadãos estão cumprindo pena em regime semi aberto objetivamos a

construção, em parceria com a classe empresarial, de laboratórios e oficinas

nos prédios do sistema penal.

Podemos citar também, os cursos de formação profissional para portadores de

necessidades especiais alunos da APAE (Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais).

Os cursos de qualificação profissional estão alicerçados em dois pilares: cursos

que possibilitam a obtenção da renda mediante oferta  de seus serviços de

forma autônoma e, ao mesmo tempo, dando-lhe a possibilidade de emprego

após cumprimento da pena imputada.
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3. GESTÃO INSTITUCIONAL
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3.  GESTÃO INSTITUCIONAL

3.1 Organização Administrativa

3.1.1 Estrutura Organizacional e Instâncias de Deci são

Para administrar seu quadro de pessoal e sua infra-estrutura física, o Instituto

Federal do Espírito Santo – Ifes contará com as seguintes estruturas

administrativas:

I - Órgãos colegiados:

a) Conselho Superior;

b) Colégio de Dirigentes;

c) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;

d) CPA (Comissão Própria de Avaliação).

II - Órgãos executivos:

a) Reitoria

- Gabinete;

- Secretaria;

b) Pró-reitorias

- Pró-reitoria de Ensino;

- Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação;

- Pró-reitoria de Extensão e Produção;

- Pró-reitoria de Administração;

- Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional.

c) Diretorias  Sistêmicas

- Diretoria de Desenvolvimento Institucional;

- Diretoria de Gestão de Pessoas;

- Diretoria de Tecnologia da informação.

d) Campi

- Campus Aracruz;
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- Campus Cariacica;

- Campus Cachoeiro de Itapemirim;

- Campus Colatina;

- Campus de Alegre;

- Campus Itapina;

- Campus Linhares;

- Campus Nova Venécia;

- Campus Santa Teresa;

- Campus São Mateus;

- Campus Serra;

- Campus Vitória.

Campi em implantação: Campus Caramuru, Campus Guarapari, Campus

Ibatiba, Campus Piúma, Campus Venda Nova do Imigrante e Campus Vila

Velha.

IIII – Órgão de Controle:

a) Auditoria Interna.

IV – Órgãos Representativos:

a) CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente);

 b) CIS/PCCTAE (Comissão Interna de Supervisão/Plano de Carreira dos

Cargos Técnico-Administrativos em Educação);

c) Comissão de Ética;

d) Ouvidoria;

e) DCE
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3.1.2 Organograma Institucional e Acadêmico

Os órgãos de apoio às atividades acadêmicas estão distribuídos em

coordenações educacionais e setores das áreas administrativas, ligados às

estruturas dos campi, das Pró-reitorias e da Reitoria.

Na condição de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, a

instituição amplia cargos e funções em sua estrutura instituindo um novo

formato de gestão sempre pautada pelos princípios participativo e democrático,

cujas competências das unidades administrativas e as atribuições dos

respectivos dirigentes estarão pontuadas no Regimento Geral do Ifes.

3.1.3  Órgãos Colegiados

3.1.3.1 Conselho Superior

O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, será composto por

representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-

administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da

Educação e do Colégio de Dirigentes e pelos ex-Reitores do Instituto Federal,

assegurando-se, assim, a representação paritária dos segmentos que

compõem a comunidade acadêmica.

O Conselho Superior tem como função definir as políticas institucionais, nos

campos administrativo, econômico-financeiro, de ensino, de pesquisa e de

extensão, além de aprovar as contas e deliberar sobre a aplicação dos

recursos institucionais e demais assuntos de interesse que sejam levados a

sua apreciação. Compete ao Conselho Superior:

 I. Aprovar as diretrizes para atuação do Instituto Federal e zelar

pela execução de sua política educacional;

 II. aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à

comunidade escolar para a escolha do Reitor do Instituto

Federal e dos Diretores Gerais dos Campi, em consonância com

o estabelecido nos Art. 12 e 13, da Lei N.º 11.892/2008;
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 III. aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de ação, e

apreciar a proposta orçamentária anual;

 IV. aprovar o Projeto Político-Pedagógico (PPP), a Organização

Didática, o Regulamento Interno e as Normas Disciplinares;

 V. aprovar normas relativas à acreditação e à certificação de

competências profissionais, nos termos da legislação vigente;

 VI. autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadêmico;

 VII. apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão

anual, emitindo parecer conclusivo sobre a propriedade e

regularidade dos registros;

 VIII. deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições por

prestação de serviços em geral a serem cobrados pelo Instituto

Federal;

 IX. autorizar a criação de currículos, a alteração curricular e a

extinção de cursos no âmbito do Instituto Federal, bem como o

registro de diplomas;

 X. aprovar a Estrutura Administrativa e o Regimento Geral do

Instituto Federal, observados  os parâmetros definidos pelo

Governo Federal e legislação específica; e, finalmente,

 XI. deliberar sobre questões outras submetidas a sua apreciação.
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Composição e processo de escolha do Conselho Superi or
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3.1.3.2 Colégio de Dirigentes

O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, será composto pelo Reitor,

pelos Pró-Reitores e pelo Diretor Geral de cada um dos campi que integram o

Instituto Federal. Compete ao Colégio de Dirigentes:

 I. Apreciar e recomendar a distribuição interna de recursos;

 II. Apreciar e recomendar as normas para celebração de acordos,

convênios e contratos, bem como para elaboração de cartas de

intenção ou de documentos equivalentes;

 III. Apresentar a criação e alteração de funções e órgãos administrativos

da estrutura organizacional do Instituto Federal;

 IV. Apreciar e recomendar o calendário de referência anual;

 V. Apreciar e recomendar  normas de aperfeiçoamento da gestão; e

 VI. Apreciar os assuntos de interesse da administração do Instituto

Federal a ele submetido.

3.1.3.3 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Em construção
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Composição  e processo de escolha do Conselho de En sino, Pesquisa e

Extensão
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3.1.3.4 Comissão Própria de Avaliação (CPA)

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo foi instituída visando atender ao que

preceitua a Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), constituindo-se em um

órgão colegiado permanente de coordenação do processo de autoavaliação do

Instituto.

A CPA atuará com autonomia em relação aos conselhos e demais órgãos

colegiados existentes no Instituto. Esta Comissão tem por finalidade a

implantação do processo interno de avaliação do Instituto, a sistematização e a

prestação de informações solicitadas pela Comissão Nacional de Avaliação da

Educação Superior (CONAES).

Ao promover a avaliação interna do Instituto, a Comissão Própria de Avaliação

deverá observar as diretrizes definidas pela Comissão Nacional de Avaliação

da Educação Superior, utilizar procedimentos e instrumentos diversificados,

respeitando as especificidades de suas atividades, e assegurar:

I. A análise global e integrada das dimensões, estruturas, relações,

compromissos sociais, atividades, finalidades e responsabilidades

sociais de seus órgãos;

II. o respeito à identidade e à diversidade de seus órgãos;

III. a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo

do Instituto, bem como da sociedade civil organizada, por meio de

suas representações.

3.1.4 Órgão de Controle

3.1.4.1 Auditoria Interna

A Unidade de Controle Interno tem pôr finalidade assessorar, orientar,

acompanhar e avaliar os atos de gestão. Compete a Unidade de Auditoria

Interna do Ifes:



                                                 Plano de Desenvolvimento Institucional 2009–2013

Versão 1.6 75

I - prestar assessoramento técnico ao Conselho Superior e orientar os

Órgãos e Unidades Administrativas da Instituição;

II - acompanhar e avaliar as auditorias realizadas pelos órgãos de

controle interno e externo, buscando soluções para as eventuais falhas,

impropriedades ou irregularidades detectadas, junto às unidades/setores

envolvidos, com objetivo de saná-las;

III - acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no

âmbito da entidade visando a comprovar a conformidade de sua

execução;

IV - assessorar os gestores da entidade no acompanhamento da

execução dos programas de governo, visando comprovar o nível de

execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do

gerenciamento;

V - verificar a execução do orçamento da entidade visando comprovar a

conformidade da execução com os limites e destinações estabelecidas

na legislação pertinente;

VI - verificar o desempenho da gestão da entidade visando a comprovar

a legalidade e a legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto a

economicidade, à eficácia, eficiência da gestão orçamentária, financeira,

patrimonial, de pessoal e de mais sistemas administrativos operacionais;

VII - orientar os dirigentes da entidade quanto aos princípios e normas de

controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas;

VIII - examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual

da entidade e tomadas de contas especiais;

IX - buscar condições para o exercício do controle social sobre as ações

de sua entidade, quando couber, bem como a adequação dos

mecanismos de controle social em funcionamento no âmbito de sua

organização;
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X - testar a consistência dos atos de aposentadoria, pensão, admissão;

XI - acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos de

Controle de Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas

da União;

XII - elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI

do exercício seguinte, bem como o Relatório Anual de Atividade da

Auditoria Interna RAAAI, a serem encaminhados ao Órgão ou Unidade

de Controle Interno a que estiver jurisdicionada, respeitando os prazos

estabelecidos pela Secretaria Federal de Controle/Controladoria Geral

da União;

XIII - verificar e opinar sobre as contas dos responsáveis pela aplicação,

utilização ou guarda de bens e valores, e de todo aquele que der causa a

perda, subtração ou dano de valores, bens e materiais de propriedade da

Instituição;

XIV - verificar a consistência e a segurança dos instrumentos de

controle, guarda e conservação dos bens e valores da Instituição ou

daqueles os quais ela seja responsável;

XV - analisar e avaliar os procedimentos contábeis utilizados, com o

objetivo de opinar sobre a qualidade e fidelidade das informações

prestadas;

XVI - efetuar exames preliminares das áreas, operações, programas e

recursos nas entidades a serem auditadas, considerando-se a legislação

aplicável, normas e instrumentos vigentes, bem como o resultado das

últimas auditorias;

XVII - elaborar Relatórios de Auditoria assinalando as eventuais falhas

encontradas para fornecer aos dirigentes subsídios necessários à

tomada de decisões;

3.1.5 Órgãos Representativos
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 Em construção

3.1.5.1 CPPD

3.1.5.2 CIS

3.1.5.3  Comissão de Ética

As atribuições da Comissão de Ética Profissional dos Servidores do Ifes são

subtraídas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder

Executivo Federal, anexo ao decreto 1.171/94 e do decreto de 26 de maio de

1999 .

• atuar como elemento de ligação com a Comissão de Ética Pública da

Presidência da República;

• supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração

Federal e comunicar à Comissão de Ética Pública situações que possam

figurar descumprimento de suas normas;

• orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no    tratamento

com as pessoas e com o patrimônio público;

• conhecer de consultas, denúncias ou representações formuladas contra o

servidor público, a repartição ou o setor em que haja ocorrido a falta

suscetível de censura;

• instaurar, de ofício, processo sobre ato, fato ou conduta que considerar

passível de infringência a princípio ou norma ético-profissional;

• fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira

dos servidores, os registros sobre a conduta ética destes, para o efeito de

instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos

próprios da carreira do servidor público;

• aplicar pena de censura ao servidor que infringir as normas de conduta

ético-profissional;
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• remeter à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, cópia do procedimento administrativo resultante da

análise de fato ou ato submetido à sua apreciação;

•  produzir e divulgar ementa das suas decisões;

• tomar o compromisso solene, do cidadão recém-empossado ou investido

em função pública, de acatamento e observância às regras estabelecidas

no código de ética, anexo ao decreto 1.171/94.

3.1.5.4 Ouvidoria

3.1.5.5  DCE

3.1.6  Autonomia da Instituição em Relação à Manten edora

Como integrante da Rede Federal de Educação Tecnológica, o Ifes possui

autonomia financeira e pedagógica em relação ao Ministério da Educação.

Dentro do âmbito de sua atuação territorial, cada campus contará com

autonomia para criação e extinção de cursos, mediante autorização do

colegiado competente para a matéria acadêmica. Dentro de uma concepção de

sistema, a gestão orçamentária e financeira se dará de forma descentralizada.

Lei N.º 11.892, de 2008.

Art. 1o  Fica instituída, no âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Federal

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da

Educação e constituída pelas seguintes instituições:

I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais;

II - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR;

III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca –

CEFET-RJ, e de Minas Gerais – CEFET-MG;

IV - Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais.
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Parágrafo único.  As instituições mencionadas nos incisos I, II e III do caput

deste artigo possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.

3.1.6.1 Natureza da Instituição

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, com

sua reitoria sediada na cidade de Vitória (ES) e seus campi nas cidades de

Vitória, Serra, Colatina (2), Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, São Mateus,

Aracruz, Linhares, Nova Venécia, Alegre, Santa Teresa, Venda Nova do

Imigrante (em implantação) , Ibatiba (em implantação), Caramuru (em

implantação), Vila Velha (em implantação), Guarapari (em implantação), Piúma

(em implantação), foi instituído nos termos da Lei Nº 11.892, de 29 de

dezembro de 2008, e criado mediante a integração do Centro Federal de

Educação Tecnológica do Espírito Santo – Cefetes e de suas 9 Unidades

Descentralizadas de Ensino, da Escola Agrotécnica Federal de Alegre – EAFA,

da Escola Agrotécnica Federal de Itapina – EAFI e da Escola Agrotécnica

Federal de Santa Teresa– EAFST, além dos seis campi em implantação.

O Instituto Federal do Espírito Santo, é uma instituição especializada na oferta

de educação profissional e tecnológica, nas suas diferentes modalidades de

ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos

com práticas pedagógicas contextualizadas. É regido pela lei acima

mencionada, pelas disposições constantes em seu Estatuto, por seu

Regimento e Organização Didática e pelas legislações em vigor. As atividades

desenvolvidas no Instituto são supervisionadas pela Secretaria de Educação

Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação – SETEC/MEC.

3.1.6.2  Autonomia Administrativa

A autonomia administrativa do Instituto Federal do Espírito Santo, está

condicionada ao atendimento do que prescreve o Direito Administrativo, por

meio das suas diversas fontes, ou seja, a lei, a doutrina, a jurisprudência e o

costume. No âmbito da lei, as mais importantes são a Constituição Federal, a

Lei Nº 8.666/93 e respectivas alterações e a Lei Nº 8.112/90 e respectivas

alterações.
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3.1.6.3 Autonomia Patrimonial

Segundo prevê o Art. 17º, da Lei de criação dos Institutos Federais de

Educação, Ciência e Tecnologia, o patrimônio dos mesmos é composto da

seguinte maneira:

I - pelos bens e direitos que compõem o patrimônio de cada uma das

instituições que o integram, os quais ficam automaticamente transferidos, sem

reservas ou condições, ao novo ente;

II - pelos bens e direitos que vier a adquirir;

III - pelas doações ou legados que receber; e

IV - por incorporações que resultem de serviços por ele realizados.

Parágrafo único.  Os bens e direitos do Instituto Federal serão utilizados ou

aplicados, exclusivamente, para a consecução de seus objetivos, não podendo

ser alienados a não ser nos casos e condições permitidos em lei.

3.1.6.4  Autonomia Financeira

O  Ifes, uma autarquia federal, possui  capacidade de administrar-se com

relativa independência e não de maneira absoluta, visto que há a fiscalização

do ente criador, para a realização de atividade tipicamente pública, sendo uma

das formas de materialização da descentralização administrativa. Criado por lei

específica, com personalidade jurídica de direito público interno, para a

consecução de atividades típicas do poder público, que requeiram, para uma

melhor execução a gestão financeira, administrativa e distribuição de atividades

descentralizadas. Possui personalidade jurídica de direito público, patrimônio e

receitas próprias, que requerem, para seu melhor funcionamento, gestão

administrativa e financeira descentralizada.

Nosso orçamento obedece às disposições da Lei 4.320/64 (art. 110). Na

prática, os créditos orçamentários constam do orçamento  da União como

transferências intragovernamentais e aprovados por decreto do Poder

Executivo no início de cada exercício financeiro , dentro dos limites dos

referidos créditos. Estão sujeitas à licitação nos termos da Lei 8.666/93.
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3.1.6.5  Autonomia Didático-Pedagógica e Disciplina r

A Organização Didática do Ifes será elaborada com o objetivo de dar suporte

pedagógico ao desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem.

Nesse processo de elaboração serão envolvidos todos os segmentos da

Comunidade Escolar dos Campi, visando ao atendimento da Política Nacional

da Educação Profissional e Tecnológica, no que se refere à normatização

didática dos diferentes níveis e modalidades de ensino ofertadas pelo Ifes por

meio de seus Cursos Técnicos de Nível Médio e Cursos Superiores, tanto na

modalidade presencial, como a distância. O processo envolverá etapas de

integração e discussão das Organizações Didáticas oriundas das Instituições

que formaram o Ifes. A Organização didática também tratará das normas

disciplinares, apoiando, assim, o desenvolvimento das atividades acadêmicas.

3.1.7 Relações e Parcerias com a comunidade, instit uições e empresas

As parcerias com a comunidade ocorrem nos diversos campi e ocorrem nos

seguintes formatos: convênios para oferta de estágios e acordos de

cooperação técnica. Estas Coordenadorias articulam também programas de

inclusão social com os conselhos comunitários, prefeituras e entidades

representativas da sociedade civil organizada. Constituídos como mecanismos

de integração e desenvolvimento do Ifes, as parcerias representam o convívio

social do Ifes com instituições congêneres e organismos nacionais e

internacionais, permitindo o intercâmbio de conhecimentos técnicos, científicos

e culturais.

Em anexo estão as empresas/instituições parceiras do Ifes.

3.2  Organização e Gestão de Pessoas

A Carta de Brasília da Gestão Pública, assinada em maio de 2008 pelo Ministro

do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, e o presidente do

Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Administração, Paulo César

Medeiros, registra as principais preocupações e diretrizes que devem orientar

as estratégias e as ações em prol da construção de um pacto para melhorar a
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gestão pública. Nela, um dos tópicos que merece destaque é a gestão de

pessoas, por ser este um elemento estruturador da gestão

Uma vez que a Carta de Brasília está norteando as novas políticas que buscam

a excelência gerencial, faz-se necessário garantir neste PDI que as estratégias

e políticas na área de organização e gestão de pessoal do Instituto Federal do

Espírito Santo sejam convergentes com essa nova perspectiva

Na política de Gestão de desenvolvimento de pessoal do Ifes pretende-se criar

condições para o crescimento pessoal e profissional, proporcionando

oportunidade de conhecimento, desenvolvimento de habilidades e de

competências, por meio de compromisso com a instituição e com a sociedade.

Busca-se através das estratégias definidas para os próximos 05 (cinco) anos,

propiciar um ambiente harmônico, humanístico nas relações de trabalho e

convívio social.

3.2.1 Corpo Docente

O quadro de docentes do Ifes é, hoje, formado por 965 servidores efetivos e

substitutos, distribuídos nos 12 (doze) campi em funcionamento, segundo o

perfil apresentado na Tabela 1 a seguir.
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Tabela 1 – Docentes Efetivos e Substitutos

Titulação Regime de Trabalho
Campus

G E M D PD Total 20 H 40 H D.E Total

Alegre 2 15 27 9 0 53 0 9 44 53

Aracruz 11 5 6 5 0 27 0 10 17 27

Cachoeiro 8 15 22 2 0 47 2 21 24 47

Cariacica 6 9 8 8 1 32 2 17 13 32

Colatina 20 35 28 3 0 86 10 23 53 86

Itapina 2 12 19 9 0 42 0 0 42 42

Linhares 4 0 13 0 0 17 0 13 4 17

Nova Venécia 12 7 8 0 0 27 3 7 17 27

Santa Teresa 1 17 19 14 0 51 2 0 49 51

São Mateus 9 10 13 2 0 34 6 0 28 34

Serra 23 17 32 8 0 80 19 21 40 80

Vitória 130 138 147 54 0 469 124 136 209 469

Total 228 280 342 114 1 965 168 257 540 965

Legenda
G - Graduação E - Especialização M - Mestrado D - Dout orado PD - Pós Doutorado

3.2.1.1 Requisito de Titulação

Conforme dispõe o Art. 113º, Seção XVI da Lei 11.784/2008, que trata da

Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, no seu

parágrafo segundo, o requisito de escolaridade para ingresso no cargo de

Docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico é a habilitação específica

Titulação do Corpo Docente - Efetivos e Substitutos  - Sistema Ifes

24%

29%

35%

12% 0%

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

Pós Doutorado
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obtida em Licenciatura ou habilitação legal equivalente. No caso do novo cargo,

de Docente Titular do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, criado pela citada

lei, o requisito é ser detentor do título de doutor ou de livre-docente.

3.2.1.2 Critérios de Seleção e Contratação

De acordo com a legislação supracitada, exigir-se-á para a investidura nos

cargos de Docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico aprovação em

concurso público de provas e títulos, que constará de prova objetiva ou escrita,

prova de desempenho didático e prova de títulos.

3.2.1.3 Plano de Carreira e Regime de Trabalho

Os docentes desse Instituto estão enquadrados na Carreira de Magistério do

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, criada a partir Lei 11.784/2008.

Quanto ao regime de trabalho docente, o Art. 112º da referida lei estabelece 3

(três) tipos de regimes, a saber:

• tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho;

• tempo integral de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois)

turnos diários completos;

• dedicação exclusiva (DE), com a obrigação de prestar 40 (quarenta) horas

semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos, e impedimento

do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.

3.2.1.4 Procedimento para Substituição Eventual

Para atender à necessidade temporária de pessoal docente, a Lei N.º

8.745/1993 possibilita a contratação de docente substituto, cujo contrato é por

tempo determinado de até 1 ano, sendo passível de prorrogação uma única

vez.

O recrutamento e a seleção de docentes substitutos devem ser feitos através

de processo seletivo simplificado, constituído de uma prova de desempenho

didático e de prova de títulos, de modo a selecionar docentes com
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competências técnicas e didáticas necessárias para uma atuação de qualidade

na área específica.

3.2.1.5 Políticas de Qualificação

Com a nova Política Nacional de Desenvolvimento Pessoal, instituída pelo

Decreto Nº 5.707/2006, o Ministério do Planejamento vem incentivando os

órgãos a adotarem na sua gestão da capacitação o Sistema de Gestão por

Competências, que é orientado para o desenvolvimento de um conjunto de

conhecimentos, habilidades e atitudes necessário ao bom desempenho da

função do servidor, visando ao alcance dos objetivos da instituição.

A Lei 11.892/2008 traz, em seu Artigo 7º, os objetivos a serem alcançados

pelos Institutos Federais que, analisados sob a ótica da gestão por

competências, permitem que sejam elencadas algumas competências

institucionais necessárias à consecução de tais objetivos:

I. Ser capaz de ministrar educação profissional técnica de nível

médio nas modalidades educação integrada ao ensino médio e

educação de jovens e adultos;

II. Ser capaz de ministrar cursos de formação inicial e continuada

de trabalhadores nas áreas da educação profissional e

tecnológica;

III. Ser capaz de realizar pesquisas aplicadas ao desenvolvimento

de soluções técnicas e tecnológicas;

IV. Ser capaz de desenvolver atividades de extensão em

articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais;

V. Ser capaz de estimular e apoiar processos educativos que

levem à geração de trabalho e renda;

VI. Ser capaz de ministrar cursos superiores de graduação em

tecnologia, licenciatura e engenharia;

VII. Ser capaz de ministrar cursos de pós-graduação lato sensu;
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VIII. Ser capaz de ministrar cursos de pós-graduação stricto

sensu de mestrado e doutorado.

Neste sentido, com vistas à estruturação de um plano de capacitação dos

docentes, os gestores devem identificar as competências que o Instituto

Federal  Espírito Santo já possui e apontar as lacunas existentes, ou seja, as

competências que ainda precisam ser desenvolvidas. Através desse

diagnóstico é possível partir para a construção de um Projeto de Capacitação.

Esse projeto deverá ser construído com base nas instruções da Portaria

Normativa SRH/MP Nº 3, de 6 de junho de 2008.

Anteriormente, em setembro de 2004 foi desenvolvido o “Projeto de

Capacitação dos Servidores”. Este Projeto  sistematizava a política permanente

de capacitação e aperfeiçoamento de pessoal .

Seu objetivo geral é o de capacitar os servidores por meio de projetos e

programas de desenvolvimento de pessoas, atendendo às demandas de

capacitação identificadas. E os específicos são:

• Identificar as necessidades de capacitação, junto à comunidade acadêmica

por meio da aplicação de instrumento de pesquisa de demanda;

• Utilizar os recursos orçamentários disponíveis visando o Desenvolvimento

Institucional;

• Possibilitar à Instituição e aos seus servidores desenvolvimento contínuo e

sistemático por meio da aquisição de competências relativas à sua função.

Este projeto será revisado e avaliado ,de acordo com  as ações previstas em

seu programa, para adequação a Portaria Normativa SRH/MP Nº 3.

3.2.2 Corpo Técnico-Administrativo

O quadro de servidores técnico-administrativos em educação do Instituto

Federal do Espírito Santo é formado, hoje, por 683 servidores distribuídos nos

12 (doze) campi, segundo perfil abaixo:



                                                 Plano de Desenvolvimento Institucional 2009–2013

Versão 1.6 87

Titulação Regime de Trabalho
Campus

FI FC EMI EMC G A E M D Total 30 H 40 H Total

Alegre 3 3 6 50 21 0 16 2 0 101 1 100 101

Aracruz 0 0 0 8 7 0 0 0 0 15 0 15 15

Cachoeiro 0 0 0 8 20 0 10 1 0 39 0 39 39

Cariacica 0 0 0 22 8 0 0 3 0 33 0 33 33

Colatina 1 2 0 6 16 0 11 9 1 46 0 46 46

Itapina 3 3 10 31 12 0 15 0 0 74 1 73 74

Linhares 0 0 0 6 6 0 3 4 0 19 0 19 19

Nova Venécia 0 0 0 7 9 0 6 1 0 23 0 23 23

Santa Teresa 2 1 6 45 10 0 21 0 0 85 0 85 85

São Mateus 0 0 0 5 14 0 6 0 0 25 0 25 25

Serra 0 2 0 19 12 0 0 0 0 33 0 33 33

Vitória 3 4 0 72 65 3 34 9 0 190 1 189 190

Total 12 15 22 279 200 3 122 29 1 683 3 680 683

Legenda
FI Fundamental Incompleto G Graduação
FC Fundamental Completo A Aperfeiçoamento
EMI Ensino Médio Incompleto E Especialização
EMC Ensino Médio Completo M Mestrado

D Doutorado
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3.2.2.1 Requisitos de Titulação

No caso dos servidores técnico-administrativos em educação, o requisito para

ingresso nos cargos segue o disposto no Anexo II, da Lei 11.091/2005, redação

dada pela Lei 11.233/2005, que trata do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação (PCCTAE).

3.2.2.2  Critérios de Seleção e Contratação

Conforme dispõe o Artigo 9º, do PCCTAE, o ingresso em cargos da carreira

técnico-administrativa dar-se-á mediante concurso público de provas ou provas

e títulos, obedecendo ao disposto nos parágrafos do referido artigo. O Edital do

Concurso de Seleção deve ser organizado de modo a buscar profissionais que

detenham determinadas competências gerais e técnicas.

3.2.2.3 Plano de carreira e regime de trabalho

Titulação do Corpo Técnico-Administrativo - Ifes 20 09

2% 2% 3%
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Fundamental Completo

Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio Completo

Graduação

Aperfeiçoamento

Especialização

Mestrado
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Conforme relatado anteriormente, os servidores técnico-administrativos são

enquadrados no PCCTAE.

Quanto ao Regime de Trabalho, a Medida Provisória Nº 2.174-28/2001, no seu

Art. 5º, faculta ao servidor requerer a redução da jornada de trabalho de oito

horas diárias e quarenta horas semanais para seis ou quatro horas diárias e

trinta ou vinte horas semanais, respectivamente, com remuneração

proporcional, calculada sobre a totalidade da remuneração. Para a concessão

da redução, deverá ser observado o interesse da gestão.

3.2.2.4 Políticas de Qualificação

Também para o corpo técnico-administrativo, deverá ser adotada a metodologia

da gestão por competências, da forma como foi descrita para o corpo docente,

em 3.2.1.5.

Assim, deverão ser identificadas as competências técnico-administrativas que o

Instituto Federal do Espírito Santo  já possui, buscando suprir as eventuais

lacunas através do diagnóstico das necessidades de aprendizagem dos seus

servidores, para, a partir daí, dar início à construção do Projeto de

Capacitação. Esse Plano deverá ser criado à luz das instruções da Portaria

Normativa SRH/MP N.º 3, de 6 de junho de 2008.

3.2.3 Corpo Discente

A preocupação com o acesso e a permanência nas instituições federais de

ensino profissional e tecnológico vem historicamente de uma condição

assistencialista aos meninos sem família ou com família em condições

financeiras e sociais precárias. Basta, para isso, voltar os olhos à história em

andamento do próprio Instituto Federal no Espírito Santo.

Busca-se, atualmente, que as ações realizadas não sejam meramente

assistencialistas visto que a própria exclusão educacional é gerada

amplamente por descasos de políticas públicas consistentes que enfrentem a

desigualdade social historicamente constituída.
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Na Política de Atendimento aos Discentes do Ifes, vale ressaltar o

comprometimento da Instituição com o fortalecimento da assistência ao

discente em diversos aspectos, capazes de estimular a permanência e o

acesso, favorecendo a integração desse acadêmico e a melhoria da qualidade

de vida. E para que se cumpra o princípio da igualdade de condições de

acesso e permanência para todo e qualquer estudante, será necessário a

qualificação e manutenção de programas de assistência estudantil, concebida

como direito e como política de inclusão social dos diferentes segmentos da

população, visando a universalidade da cidadania.

A assistência Estudantil no âmbito do Ifes é de responsabilidade da

Coordenadoria de Assistência ao Educando ,órgão integrante da administração

dos campi, criada com a finalidade de apoiar a política estudantil através de

ações e programas visando melhorar as condições de permanência estudantil

no Ifes.

A Coordenadoria de Assistência ao Educando possui, de acordo com a

característica e estrutura de cada campus, instâncias cooperativas que podem

receber nomeações distintas mas representam o serviço social, o gabinete

médico-odontológico, o setor de alimentação e nutrição, o setor de

acompanhamento do educando, o setor de cultura, esporte e lazer

O Ifes através de  sua Coordenadoria de Assistência ao Educando , mantém

um conjunto de ações de apoio às políticas estudantis realizadas através de

programas específicos e de acordo com sua dotação orçamentária, que têm

como objetivo principal criar condições necessárias para a permanência dos

seus estudantes na instituição. Além disso, buscam contribuir na melhoria de

seu desempenho acadêmico, viabilizando aos seus estudantes:

• As condições básicas para sua permanência na instituição;

• Os meios necessários ao seu pleno desempenho acadêmico, desenvolvendo

junto aos discentes valores de responsabilidade e convívio interpessoal.

• A prevenção da retenção e da evasão escolar, quando decorrentes de

dificuldades sócio-econômicas.
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Assim, promove a necessária associação entre a política da qualidade de

ensino às políticas estudantis, buscando atingir sua plenitude acadêmica, em

termos de formação acadêmica,  assistência social, alimentação, saúde,

esporte, lazer e cultura.

3.2.3.1 Formas de Acesso

O acesso aos cursos oferecidos pelo Ifes ocorre por meio de processo seletivo,

mediante inscrição em períodos divulgados em editais, mídia (jornal, TV, rádio,

internet), visita a municípios da região de abrangência, etc. A seleção é

realizada por meio de avaliação de conhecimentos adquiridos no nível de

escolaridade mínima exigida. Outras formas de acesso ocorrem por meio de

transferências, aproveitamento de curso, convênios.

3.2.3.2 Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro

Em função das especificidades de cada campus os Programas de Apoio

Pedagógico e Financeiro podem não ser oferecidos em toda a rede Ifes.

PROGRAMAS DE APOIO À FORMAÇÃO ACADÊMICA

Suas ações se dão através da oferta de bens e serviços, de modo a favorecer

a freqüência do discente e, consequentemente, sua maior e melhor

participação na vida acadêmica. São oferecidos diversos programas para

melhorar a formação acadêmica dos estudantes da instituição dentre os

principais citamos:

Viagens de Estudo: Este programa visa proporcionar aos estudantes do Ifes a

interação acadêmica entre a teoria e a prática. É o momento que o estudante

vai as organizações e a comunidade conhecer a realidade e confrontar o

conhecimento repassado pelas diversas disciplinas de seu curso. A viagem de

estudo é uma atividade extracurricular relacionada com a formação acadêmica

do corpo discente, que oportuniza o conhecimento prático em disciplina

integrante do Currículo do Curso, devendo estar previstas em seu Plano de

Ensino. Para este Programa o Ifes dispõe ônibus e microônibus, bem como de

recursos próprios para contratação de veículos.
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Participação Discente em Eventos Científicos: Tem a finalidade de difundir os

resultados das produções científicas, bem como viabilizar a abertura de

horizontes de atuação profissional e de engajamento em pesquisas. Este

programa tem por objetivo viabilizar a participação efetiva de discentes do Ifes

em eventos científicos regionais e nacionais, incluindo congressos, simpósios,

encontros, entre outros. Oferece passagem em ônibus convencional e auxílio

para estadia e alimentação a cada discente, com valor fixado.

PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Serviço Social é a instância responsável pela elaboração, coordenação e

execução de programas na área social desenvolvendo atividades que atendam

as demandas sociais apresentadas por estudantes do Ifes.

Realizados através de ações que favorecem a promoção do estudante e o

atendimento as demandas sociais resultantes da realidade social diferenciada,

proporcionando alternativas, que perpassam por um processo educativo, e

possibilitam a superação, contribuindo, assim para sua permanência e

manutenção na instituição A prestação dos serviços assistenciais é definida a

partir de critérios sócio econômicos culturais e contexto familiar, por meio de

indicadores sociais atualizados e validados, considerandos os recursos

disponíveis e a demanda envolvida. Os Programas são:

Bolsas de Monitoria : Oferece bolsas de monitoria aos discentes que

apresentam bom rendimento nas disciplinas para prestarem reforço escolar e

monitorar as atividades nos laboratórios no horário inverso ao de aula.

Bolsa Administrativa : Oferece ao discente em vulnerabilidade social

comprovada através da análise socioeconômica e do contexto familiar a

oportunidade para prestar serviços nos setores administrativos da Instituição

em horário inverso ao de aula com o objetivo de garantir a continuidade do

processo ensino-aprendizagem. Os bolsistas no desenvolvimento de suas

atividades devem cumprir uma carga horária de 20 horas semanais;

Bolsa de Auxílio Transporte: Oferece ao discente em vulnerabilidade social

comprovada através da análise socioeconômica e do contexto familiar, o valor
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referente ao passe escolar possibilitando a permanência e conclusão do curso.

Aos discentes da zona rural onde não há transporte coletivo poderá ser

oferecido o transporte por meio de parcerias com prefeituras municipais.

Bolsas de Estudo : Oferece ao discente em vulnerabilidade social comprovada

através da análise socioeconômica e do contexto familiar bolsas de estudo com

recursos em rubrica própria;

Acompanhamento a Casos Sociais: Atendimento à crises situacionais que

necessitam de encaminhamento para atendimento específico. É realizada a

identificação da necessidade e o encaminhamento, quando necessário, aos

serviços de atendimento psicológico, e de saúde do Ifes  e da comunidade

externa.

Concessão de Benefícios Diversos: atendimento nas situações emergenciais e

de crise, mediante avaliação sócio econômica, através de: passagens, vale

alimentação etc.

Isenção de Taxas: Concessão de isenção nas taxas cobradas pelo Ifes como

diploma, apostilas confeccionadas pela Instituição, cópias de materiais

referentes ao curso.

Orientação Social: Orientação dos discentes sobre questões legislativas,

previdenciárias, assistenciais e de saúde.

Seguro: de acordo com a dotação orçamentária e com a atividade de cada

campus poderá ser oferecido aos estudantes seguro contra acidentes.

Aos discentes em regime de internato poderá ser oferecido ainda:

Apoio à alimentação estudantil: gratuitamente refeições com um cardápio

elaborado por pessoal técnico qualificado, visando uma alimentação

balanceada, diversificada e saudável;

Apoio à moradia: alojamentos com capacidade média para quatro (4) pessoas

e;

 Serviços de lavanderia.
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PROGRAMA DE APOIO À INFORMÁTICA

O Ifes disponibiliza para uso da comunidade discente microcomputadores

através dos laboratórios de Informática e das bibliotecas da rede. Além de

microcomputadores possui ainda, salas para trabalhos em grupos com

computadores, quadros brancos, mesas de reuniões.

3.2.3.3 Programa de Atendimento a Pessoas com Neces sidades

Educativas Especiais

Visando promover o acesso e a inclusão das pessoas com necessidades

educacionais especiais em todas as ofertas educacionais do Ifes fundamentado

nos princípios do direito ao exercício da cidadania e da integração ao mundo

do trabalho, algumas ações se tornam necessárias.

A primeira implementada foi a criação do NAPNEE – Núcleo de Apoio a

Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais. Esse núcleo deverá ter

como objetivo principal a busca do cumprimento do princípio da igualdade de

condições de acesso e permanência para discentes portadores de

necessidades especiais e da política de inclusão social de diferentes

segmentos da sociedade.

O Ifes, por meio de programas específicos viabilizará política de capacitação

inclusiva permanente para docentes e técnicos administrativos em educação,

incluindo a  participação dos envolvidos  nos programas do MEC - TEC NEP e

INCLUIR, bem como desenvolvimento de atividades de extensão e pesquisa.

O Programa de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educativas

Especiais será detalhado no item 5.2 juntamente com o Programa de

Acessibilidade do IFES.

3.2.3.4 Estímulos à permanência

Os discentes contam com diversos mecanismos de (re)construção do

conhecimento. Eles são assistidos por monitores - discentes dos cursos do

Ifes. Esses monitores trabalham sob orientação de seus docentes, em horários

definidos nos três turnos.
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Na perspectiva do apoio psico-pedagógico, a Instituição trabalha com uma

equipe multidisciplinar que reúne pedagogos(as),psicóloga, assistente social e

médico.

Vislumbra-se implementar:

• Criação e operacionalização de mecanismos para redução da evasão,

abandono e repetência;

• Maior integração da escola com a família do estudante, promovendo um

intercâmbio de informações mais intenso, para melhorar o

acompanhamento da aprendizagem e a assistência ao discente de uma

forma geral ;

• Criação de mecanismos de nivelamento para todos os níveis de ensino e

suas modalidades

• Criar programa para melhoria da qualidade de vida (discussão de temas,

orientações etc.);

• Promoção de ações socioeducativas;

• Promoção de debates sobre trabalho e o mercado;

• Promoção de ações de interesse dos estudantes.

3.2.3.5 Organização Estudantil

Observadas as Leis nº 7398/85 e nº 7395/85, a Instituição oferece apoio e

assessoramento aos movimentos estudantis, no que diz respeito ao reforço à

sua organização e dinamização por meio de uma política de incentivo à

formação e o fortalecimento de entidades que representam o interesse dos

discentes e ex-discentes, garantindo sua autonomia de ação e preservando

seu papel formador de lideranças, buscando desenvolver uma cultura

empreendedora, promover sua inserção no mercado de trabalho, além de

favorecer o desenvolvimento das habilidades necessárias à convivência.
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Nesse sentido destaca-se a participação dos discentes nos Grêmios

estudantis, Centros Acadêmicos, na Cooperativa-Escola e na Associação de

Ex-discentes. Além dessas organizações ainda há um projeto de realização de

Eventos Religiosos, organizado pelos discentes, em função de suas crenças.

A instituição ainda promove e incentiva ações ligadas às atividades culturais,

esportivas, de integração e recepção de calouros e garante a participação

estudantil nos conselhos deliberativos, consultivos e comissões temáticas da

Instituição.

3.2.3.6 Acompanhamento de Egressos

A política de acompanhamento de egressos do Ifes centra-se em uma

perspectiva de educação continuada, incentivando a volta à instituição em

cursos de Extensão e Semanas de Estudo, Happy Hours, atividades de

esporte, educação física e lazer.

Objetiva, entre outras coisas, a realizar o encaminhamento do egresso aos

postos de trabalho a partir de solicitações das empresas e a promover a

retroalimentação dos currículos com base em informações fornecidas pelos ex-

discentes sobre as suas dificuldades e facilidades encontradas no mundo do

trabalho.

Uma equipe de apoio, institucionalmente constituída, tem como objetivo

organizar o cadastro de egressos do Ifes. Cada campus possui uma

Coordenação de Integração Escola – Empresa que organiza, coordena,

orienta, acompanha e avalia as atividades relativas ao intercâmbio da

instituição com o setor produtivo.
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Corpo Discente Regularmente Matriculado em 2009/1

Nível

Modalidade  de Ensino

Quantitativo

de

Alunos

%

Ensino Médio 534 4,52

Educação Profissional Técnica de Nível Médio -  proeja 992 8,39

Educação Profissional Técnica de Nível Médio - integrado 2.540 21,49

Educação Profissional Técnica de Nível Médio - concomitante 4.623 39,11

Educação Profissional Técnica de Nível Médio - subsequente 625 5,29

Educação Superior - Tecnólogo 1.213 10,26

Educação Superior – Bacharelado 435 3,68

Educação Superior – Licenciatura 168 1,42

Pós Graduação – Lato Sensu 665 5,63

Pós Graduação – Stricto Sensu 24 0,20

Total 11.819 100%

Corpo Discente Regularmente Matriculado - Modalidad e de Ensino

4,52%
8,39%

21,49%

39,11%

5,29%

10,26%

3,68%

1,42%
5,63% 0,20%

Ensino Médio

Médio Proeja

Médio Integrado

Médio Concomitante

Médio Subsequente

Tecnólogo

Bacharelado

Licenciatura

Pós Graduação - Lato
Sensu
Pós Graduação - Stricto
Sensu



                                                 Plano de Desenvolvimento Institucional 2009–2013

Versão 1.6 98

4. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA
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4. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

4.1 Plano para Atendimento às Diretrizes Pedagógica s

4.1.1 Perfil do Egresso

Devido às rápidas mudanças expostas e exigidas pela sociedade atual, cumpre

ao Ifes propor respostas, mesmo que transitórias, à relevante questão de como

preparar o profissional para a complexa sociedade contemporânea.

Faz-se então necessária a organização política e educacional para a promoção

de uma formação contínua e abrangente de profissionais inseridos numa

realidade mutante, em que as competências requeridas passam pela

capacidade de liderança, iniciativa, comunicação, atualização permanente,

visão geral e específica do seu ofício.

Considerando as especificidades e diversidades das modalidades/ níveis/

etapas de ensino ofertados pelo Ifes, apresenta-se o perfil de egressos por

nível de ensino, sem a pretensão de trazer à luz os conhecimentos específicos

que cada curso encaminha.

4.1.1.1 Perfil de egressos da Formação Inicial e Co ntinuada e da

Educação Profissional Técnica de Nível Médio

O egresso dos cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos

de nível médio, além de demonstrar o domínio das competências técnicas

específicas de sua área, deverá estar apto a:

• exercer a cidadania, mostrando-se autônomo, corajoso e independente com

capacidade para enfrentar desafios, assumir responsabilidade, intervir e

tomar decisões visando o desenvolvimento local;

• responsabilizar-se pelo seu crescimento pessoal e profissional, visando o

prosseguimento dos estudos, como processo contínuo;

• demonstrar capacidade de trabalhar em equipe como membro atuante e

inserido no contexto;
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• agir com compromisso ético, primando por ideais afirmativos para a vida

pessoal e para a convivência profissional, zelando e aplicando a legislação

e as normas técnicas em vigor;

• desenvolver o pensamento crítico e a  capacidade de abstração;

• comunicar-se, adequadamente, utilizando a linguagem falada e escrita

• pesquisar, analisar, interpretar situações que prescindam de opinião

profissional;

• mostrar-se dinâmico e flexível, posicionando-se sempre adequadamente

frente ao mundo do trabalho;

• ser criativo e curioso com capacidade de pensar as múltiplas alternativas de

soluções para os problemas do cotidiano ou situações imprevistas;

• ter visão empreendedora, com capacidade de conquistar e garantir o seu

espaço na sociedade e nela se auto-realizar;

• compreender os avanços científicos, sociais e tecnológicos;

• estar apto a projetar transformações e a comprometer-se com com as

transformações da sociedade;

• ter iniciativa e autonomia Intelectual;

• respeitar as regras de convivência democrática;

• desempenhar com qualidade e responsabilidade tarefas e operações

técnicas específicas de sua profissão.

4.1.1.2 Perfil de egressos dos Cursos Superiores de  Graduação

Os profissionais quando formados, além das competências propostas para sua

formação, deverão estar aptos a:

• trabalhar em equipe;

• demonstrar capacidade de liderança;
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• fomentar o desenvolvimento pessoal e profissional de sua equipe de

trabalho;

• demonstrar espírito empreendedor;

• elaborar, implementar, treinar e aplicar a utilização das normas

operacionais, de controle do meio ambiente e de segurança do trabalho;

• realizar atividades referentes aos procedimentos tecnológicos;

• emitir laudo e parecer técnico de sua especialização;

• otimizar os processos produtivos de sua área de atuação;

• gerenciar processos e equipes;

• realizar pesquisa visando o desenvolvimento tecnológico;

• demonstrar autonomia intelectual;

• responsabilizar-se pela aprendizagem permanente;

• aplicar e difundir tecnologias;

• desenvolver competências profissionais sintonizadas com o respectivo setor

produtivo.

4.1.1.3 Perfil de egressos Curso de Pós–graduação

O profissional egresso dos cursos de pós-graduação do Ifes, ainda deverão

estar aptos a:

• contribuir com a política de desenvolvimento técnico-profissional de sua

área específica, bem como de formação/ de qualificação de profissional;

• planejar e supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços na

sua especialidade;

• contribuir para o desenvolvimento e a difusão da pesquisa técnico-científica.

4.1.2 Conteúdos Selecionados
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Os conteúdos definidos para a organização curricular da formação profissional

e o tratamento que a eles deve ser dado assumem papel central, uma vez que

a produção de conhecimento e o desenvolvimento de competências é resultado

da aprendizagem dos conteúdos. Esses conteúdos possibilitam ainda a

realização dos propósitos de formação da instituição e, assim, no seu conjunto,

a matriz curricular contempla os conteúdos necessários ao desenvolvimento de

competências exigidas para o exercício profissional e propondo-se a tratá-los

nas suas diferentes dimensões. Na sua dimensão conceitual: teorias,

informações, conceitos; na sua dimensão procedimental: saber fazer; na sua

dimensão atitudinal: na forma de valores e atitudes que estarão em jogo na

atuação profissional.

Nessa concepção, respeita-se a Legislação em vigor, em especial, a

disposição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, as

Diretrizes Curriculares Nacionais, o perfil do público-alvo, as peculiaridades

regionais, os objetivos dos cursos, conforme previsto nos projetos dos cursos,

e a possibilidade de adequação e reestruturação dos cursos sempre que

necessário

A organização curricular que sustenta a proposta de tratamento dos conteúdos

no Ifes envolve os conceitos de interdisciplinaridade, contextualização e

flexibilidade e atualização permanente, apresentados nas Diretrizes

Curriculares Nacionais.

A idéia de uma educação permanente ao longo da vida e a pretensão de

relacionar a aprendizagem escolar ao mundo no qual se está inserido implica

valorizar com os conteúdos o desenvolvimento da autonomia pessoal,

fomentando os hábitos sociais de trabalhar em grupo, de estudar e de buscar

informação e pesquisar.

Os conteúdos são selecionados a partir da sua relevância para o

desenvolvimento da competência  profissional requerida. Sendo legítimo

quando goza do aval social, por isso a constituição do currículo se baseará na

cultura de uma sociedade. Respaldando sua escolha nos critérios
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psicopedagógicos,  considerando, antes de mais nada, a que idéia de indivíduo

e de sociedade servem.

Dada a articulação entre o conteúdo e os métodos, ressalta-se a importância

do tratamento metodológico.

Na seleção dos conteúdos considerar-se-ão os seguintes aspectos:

• desenvolvimento das potencialidades educativas e afetivas que se quer

construir como perfil de saída;

• a funcionalidade, posto que visa à profissão, ajustando-se à Instituição,

sendo atualizado técnica e cientificamente;

• a flexibilidade, posto que permite o ajuste às particularidades dos discentes,

prevendo saídas e permitindo a integração com conteúdos afins;

• a coerência com os objetivos, as competências e os métodos propostos e

adotados e também com a formação do profissional em questão.

O contexto encaminhado requer  que o  conteúdo seja dinâmico, flexível e que

o espaço de sala de aula seja  de acolhimento e sistematização dos diversos

saberes. Sendo assim, esses saberes estarão presentes nas competências e

habilidades, porém com um permanente olhar voltado para a realidade

histórica, política, científica e social do discente e da realidade do mundo

produtivo. Em atenção especial ao desenvolvimento humano sustentável.

4.1.3 Princípios Metodológicos

A política referente às práticas pedagógicas desenvolvidas pelo Ifes caminha

em uma linha crítica, que se vinculam ao ensejo do desenvolvimento humano

sustentável, alicerçada nos seguintes paradigmas:

• criar e difundir culturas, conhecimentos, produção científica e tecnológica;

• desenvolver os currículos dos cursos na perspectiva da educação

continuada e da possibilidade de certificações intermediárias, observados
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os interesses individuais dos estudantes e a viabilidade pedagógica e

administrativa da Instituição;

• propiciar e promover ações/situações que estimulem o desenvolvimento do

raciocínio crítico;

• promover práticas pedagógicas reflexivas e dialéticas;

• formar, nas diversas áreas do conhecimento em atenção aos eixos

tecnológicos, profissionais compromissados com o desenvolvimento

socioeconômico e político regional e nacional;

• preservar, vinculando-os à vida cotidiana, ideais da ética, da

responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo;

• considerar como  constituinte do tripé,  a pesquisa científica, com vistas ao

desenvolvimento tecnológico e social;

• integrar os conhecimentos técnicos, sociais, políticos e científicos;

• priorizar o atendimento às necessidades regionais e nacionais da

comunidade, via serviços específicos, estabelecendo relações de parceria;

• valorizar e oferecer espaços para consolidação das atividades

extensionistas, considerando a sua relação com a socialização/ socialização

do conhecimento;

• considerar a singularidade humana, bem como seus múltiplos aspectos,

como ser social, biológico, psicológico, político e cultural, sujeito histórico.

Dessa forma, na implementação das Matrizes Curriculares dos cursos, o Ifes

pretende:

• promover o aprofundamento das ciências e da tecnologia no contexto

histórico das áreas de códigos e linguagens, sociedade e cultura, ciências

da natureza e matemática, buscando vigorosa e metodicamente a

construção do conhecimento por intermédio da livre discussão do ensino,
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da pesquisa e da extensão e da produção, fazendo da ação profissional

sempre uma ação retomada do passado para o presente e o futuro;

• privilegiar a produção e a construção permanente do conhecimento de

forma sistematizada e sistêmica, partindo da reflexão, do debate e da

crítica, numa perspectiva criativa e interdisciplinar;

• compreender o conhecimento como prática, reflexão, dúvida, compreensão

e crítica do que nos é oferecido pela observação e pela experiência do

mundo físico e social, bem como pelas mídias tecnológicas disponíveis.

Na organização curricular serão observados os fundamentos da estética da

sensibilidade, política da igualdade e a ética da identidade, como também os

princípios específicos de flexibilidade, autonomia, interdisciplinaridade e

contextualização, necessários para o desenvolvimento de um currículo por

competências, em conformidade com as diretrizes curriculares.

Para tanto buscar-se-á desenvolver espaços de relação entre as propostas

curriculares e o meio social, respeitando as peculiaridades dos sujeitos

envolvidos no processo ensino-aprendizagem e a visando a integração dos

cursos aos aspectos locais, atentando-se para o incentivo à tomada de

decisões conscientes como forma de reconhecimento do exercício da

autonomia dos referidos sujeitos.

Nesse sentido, reconhece-se que os saberes estabelecem entre si relação de

interdependência e, portanto, não podem ser vistos como isolados,

principalmente quando se trata das dimensões da prática e da teoria, que não

podem ser vistos como dicotômicos, posto que são complementares. Isso

evidencia a importância da contextualização, pois possibilita a aprendizagem

significativa e a percepção de que o conhecimento é dinâmico e se desenvolve

ao nosso redor.

Esses princípios pedagógicos visam contribuir para a formação da totalidade

humana em consonância com as novas demandas do mundo contemporâneo.

Entendendo-se assim a organização curricular, aponta-se para a observação

dos quatro eixos apontados pela Unesco que são “aprender a aprender,
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aprender a fazer, aprender a viver, aprender a ser“, que orientarão a seleção

dos conteúdos significativos numa organização por competências e

habilidades.

O Ifes assume o conceito de competência, conforme o definido no Parecer

CNE/CEB n.º 16/99, como sendo

                      “a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores,

conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz

de atividades requeridas pela natureza do trabalho.”

Desta forma, o enfoque das competências é voltado para o investimento da

capacidade de aprendizagem no desenvolvimento de maneiras próprias de

pensar e tomar decisões, preparando o cidadão para adquirir, ao final do

processo de formação, as competências necessárias para enfrentar os

desafios/situações que a vida lhe apresentar.

A formação na perspectiva de desenvolvimento de  competências requer do

docente o duplo e importante papel de ser orientador/mediador  quanto ao

desenvolvimento de competências e  e de ser catalisador de processos de

formação de valores e de habilidades cognitivas dos discentes que estão sob

sua responsabilidade orientador.

O ambiente de aprendizagem deverá também estar aberto para os saberes que

historicamente foram excluídos do espaço escolar, bem como para a promoção

permanente do diálogo entre os universos de conhecimento que sejam

oriundos da prática ou dos fundamentos científicos.

O desenho da matriz curricular apresenta-se na direção horizontal e vertical e,

em alguns casos, contempla ainda a direção transversal, exigindo do coletivo

de profissionais envolvidos maior empenho na organização do trabalho

metodológico.

O sentido vertical é concebido como um sistema estruturado por

módulos/períodos e componentes curriculares. Nesta direção se garante o

trânsito ascendente do estudante.
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No sentido horizontal prima-se pela lógica da coordenação dos vários

conteúdos, o que permite o desenvolvimento da interdisciplinaridade. A direção

transversal, por sua vez, atravessa todo o curso, onde estão presentes,

principalmente, os conteúdos voltados aos valores, atitudes, interesses

profissionais e outros.

Um curso ou programa visará oferecer ao discente referenciais teórico-práticos

que colaborem na aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes

e que promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa, o exercício da

cidadania e a qualificação para o trabalho. Por isso, a integração às políticas,

diretrizes, parâmetros e padrões de qualidade definidos para cada nível/ etapa/

modalidade de ensino e para o curso específico, atendendo às orientações do

Conselho Nacional de Educação-CNE, mostram-se indispensáveis.

 No sentido de práticas de organização curricular, tanto em sentido específico

dos cursos quanto no macro da instituição, podem ser relacionadas algumas

ações adotadas pelo Instituto Federal do Espírito Santo, como forma de

possibilitar a flexibilização dos currículos. São elas:

• Oferta de cursos similares em diversos campi;

• Celebração de convênios contemplando concomitância externa,

concomitância interna, intercomplementaridade ou interinstitucionalidade

com Governo do Estado, Prefeituras Municipais, Universidades Federais,

empresas e outros;

• Aceleração do curso, nos casos de concomitância interna/ externa, quando

há possibilidade para se cursar períodos letivos diferentes em turnos

diferentes;

• Permissão do ingresso de discentes especiais para cumprirem

componentes curriculares específicos, para os cursos de graduação;

• Oferta de matrícula por créditos nos cursos de graduação;

• Oferta de componentes curriculares optativos para os cursos de graduação;
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• Oferta de componentes curriculares optativos para os cursos técnicos

integrados com o ensino médio, como parte complementar das matrizes

curriculares;

• Modularização, nos cursos que sejam desenhados com possibilidade de

saídas intermediárias e de emissão de certificados quando exigidos pelo

mercado do trabalho;

• Interdisciplinaridade em diversos níveis e formas: interdisciplinaridade

pedagógica de componentes curriculares, interdisciplinaridade a partir de

projetos integrados ou metodologia de projetos, interdisciplinaridade de

projetos pedagógicos de cursos, etc.;

• Atividades complementares, inclusive para cursos de graduação em que

essas atividades não são obrigatórias;

• Parte comum do currículo básico para os cursos de engenharia.

4.1.4 Processo de Avaliação

A avaliação é parte integrante do processo educativo e, como tal, está prevista

nos documentos do Ifes visando diagnosticar questões relevantes, aferir os

resultados alcançados considerando os objetivos e competências propostos e

identificar mudanças no percurso que sejam eventualmente necessárias.

 No encaminhamento da avaliação é importante considerar o processo de

raciocínio, do pensamento da análise em oposição à memorização pura e

simples. Para isso encaminham-se metodologias de ensino que permitam aos

discentes produzir, criar, superar a mera reprodução, uma vez pretendida a

formação de um sujeito apto para intervir na sociedade de forma criativa,

reflexiva e  transformadora.

Assim, avaliação, entendida pelo Ifes como parte integrante do processo

ensino-aprendizagem apresenta caráter formativo, sendo concebida como

diagnóstica, contínua, inclusiva e processual; com priorização dos aspectos

qualitativos sobre os quantitativos, visando ao aprofundamento dos

conhecimentos e ao desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes.
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É desenvolvida através de métodos e instrumentos diversificados, tais como:

execução de projetos, relatórios, trabalhos individuais e em grupo, resolução de

problemas, fichas de observação, provas escritas, simulação, autoavaliação,

seminários e outros em que possam ser observadas as atitudes e os

conhecimentos construídos/ adquiridos pelo discente, em consonância com os

planos de cursos e programas de ensino.

O acompanhamento e a observação do docente e dos resultados dos

instrumentos de avaliação e autoavaliação aplicados explicitarão a aquisição

das competências, habilidades e atitudes, bem como os estudos posteriores

necessários para atingi-las.

Quanto ao registro da avaliação será observada a orientação do Regulamento

da Organização Didática do Ifes, de acordo com os níveis/ etapas e

modalidades e/ou especificidades do ensino ofertado.

Na seleção de métodos e instrumentos observar-se-á:

• A correspondência entre esses e as competências e os objetivos previstos;

• A contemplação dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores

requeridos para a formação do discente;

• A  integração dos novos conteúdos aos já conhecidos;

• A determinação do significado e o sentido da aprendizagem;

• A contemplação a autoavaliação dos discentes.

4.1.5 Estágios Supervisionados, Prática Profissiona l e Atividades

Complementares

O exercício profissional desenvolvido a partir da prática de estágios e

atividades complementares é entendido como um mecanismo institucional

permanente de articulação com segmentos produtivos a que estão vinculados

os cursos para definição da oferta de cursos, de vagas e para atualização

curricular.
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Constitui ainda a sustentação do ensino profissional, não só para a definição e

redefinição dos currículos, mas também para um melhor planejamento,

estruturação e desenvolvimento das atividades.

Quanto ao estágio, esteja previsto como obrigatório ou não, tanto nos cursos

técnicos quanto no ensino superior, pretende-se com essa prática proporcionar

a complementação do ensino e da aprendizagem, sendo o estágio então,

planejado, executado, acompanhado e avaliado em conformidade com os

currículos, programas e calendário escolar. Dessa forma, o estágio deve se

constituir em instrumento de integração, de aperfeiçoamento técnico-científico

e de relacionamento humano.

A oportunidade de conhecer e experimentar situações reais dentro das

organizações através do estágio possibilita um ganho extraordinário quanto ao

aprendizado, avaliação do mercado do trabalho, ampliação da visão do

universo de sua profissão, estabelecimento de relacionamentos profissionais e

até mesmo, a possibilidade de uma contratação pela empresa.

O Ifes trata das questões relativas ao estágio se resguardando nas

determinações legais, no Regulamento da Organização Didática, de acordo

com o nível/ etapa, destacando a obrigatoriedade de um acompanhamento

sistemático através da orientação de um docente selecionado para integrar a

escola e o discente à empresa, bem como a necessidade  da elaboração de

Relatório Final de Estágio, no qual o discente relata e analisa sua experiência,

tecendo suas considerações sobre a empresa. Essa atividade possibilita aos

discentes, diante de problemas detectados dentro da organização, aproveitam

a oportunidade para fazerem propostas para solução destes, aplicando e

consolidando seus conhecimentos teóricos a vivência prática.

Salienta-se que a interação Escola/Setor Produtivo, no Ifes, é implementada

pela Pró-Reitoria de Extensão, com algumas interseções de trabalho apoiadas

pela Pró-Reitoria de Ensino. Nesse sentido, os convênios estabelecidos

proporcionam uma maior proximidade entre os meios empresariais e

acadêmicos levando a uma maior reflexão quanto ao atendimento das

necessidades do mercado
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Quanto ao estabelecimento de articulação com o setor produtivo adota-se a

realização de seminários e reuniões nas empresas ou no próprio Ifes,

promovidos pela Pró-Reitoria de Extensão, com a participação da Pró-Reitoria

de Ensino e das coordenadorias de cursos.

Ao tratar do mercado de trabalho e dos planos de desenvolvimento

consideram-se importante as informações sobre a política do governo para os

setores em que a Instituição está inserida.

Para tanto,  adotam-se como fontes de pesquisa os Planos de desenvolvimento

da Região/ Estado e os Instrumentos e documentos que caracterizam esses

aspectos, sejam eles desenvolvidos e/ou divulgados por Prefeituras Municipais,

Governo do Estado, Bancos de desenvolvimento, Associações Comerciais,

Associações Industriais, Empresas.

Em relação a avaliação permanente dos egressos o Ifes adotará, a partir dos

órgãos/setores responsáveis, instrumentos de pesquisa sistematicamente a fim

de possibilitar uma análise respaldada em informações de cunho formal e

informal.

Serão utilizados questionários a serem preenchidos pelo discente estagiário e

pelo responsável pelo setor de trabalho (ou supervisor da área) onde o

discente/estagiário desenvolve suas atividades.

Na elaboração do instrumento, convém lembrar que os itens serão planejados

segundo a legislação da educação profissional e competências/ habilidades.

Em relação as atividades práticas e estágios para o Instituto Federal do Espírito

Santo é importante:

• incentivar permanentemente ações que reforcem a conexão entre teoria e

prática, entendendo-as como imprescindíveis à Educação Profissional e

Tecnológica;

• estudar e implementar ações que possibilitem a experimentação do

exercício profissional,  a partir de práticas asseguradas no/ pelo próprio
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Instituto Federal (nas Unidades Educativas de Produção, Laboratórios, etc.),

como aproveitamento de estágio;

• incentivar criação e gestão de cooperativa de discentes e ex-discentes,

como espaços de vivência e exercício profissional;

• incentivar a adoção de Monitoria enquanto espaço de construção de

conhecimento teórico-prático, em especial nos cursos de Licenciatura;

• incentivar permanentemente visitas técnicas, como possibilidade de

observação e de estudo do espaço profissional, sob constante supervisão

da Instituição, representado pela coordenadorias de cursos e docentes

responsáveis;

• Implantação e adoção de Empresas Juniores e de Incubadoras de

empresas como espaços de vivência profissional.

4.2 Práticas Inovadoras

O Instituto Federal do Espírito Santo apresenta, em relação à adoção e ao

desenvolvimento de materiais pedagógicos, as seguintes práticas:

• confecção e montagem de kits didáticos a partir da utilização de sucatas e

materiais reciclados;

• elaboração e construção de kits didáticos eletrônicos;

• elaboração de apostilas e manuais;

• adoção de livros oferecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático para

o Ensino Médio;

• adoção de revistas técnicas e artigos científicos;

• adoção e aprimoramento de medidores, como de ruídos e de calor, de

equipamentos de melhoramento e manejo de culturas e produção, em

especial no campo da aquicultura, para realizações de tarefas e/ou

simulações de situações-problema;
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• adoção, avaliação, adequação aprimoramento e desenvolvimento de

programas livres nos cursos de informática;

• desenvolvimento de recursos visuais, em especial para atendimento a

situações abstratas;

• produção de apostilas e materiais em mídia, para adoção nos cursos

oferecidos na modalidade de Educação à distância, para UAB e cursos

técnicos.

Podem ser citadas ainda, como ações inovadoras e avanços realizados pelo

Instituto Federal do Espírito Santo :

• desenvolvimento de projetos e modelos agropecuários;

• desenvolvimento de softwares, a partir dos trabalhos de discentes e

docentes, adotados nos ambientes de aprendizagem ou para solução de

problemas na comunidade;

• produção de recursos que considerem o desenvolvimento humano

sustentável;

• melhoramento de equipamentos para manejo de culturas e produção, em

especial no campo da aquicultura;

• desenvolvimento de programas livres para / nos cursos do eixo de

Informação e Comunicação

4.3 Oportunidades Diferenciadas de Integralização d os Cursos

Em relação a oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos, o Ifes

possibilita as seguintes práticas:

• nova opção de cursos superiores. Pode ser solicitada desde que

preenchidas devidas condições, pode ocorrer apenas uma vez e a

quantidade de vagas destinadas ao processo de mudança de opção de é

definida pela Coordenaria ou pelo Colegiado do Curso;
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• dupla matrícula: para discentes que cursam o Ensino Médio e um curso da

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, sob o regime de

concomitância interna, conforme estabelecido em cada plano de curso; para

o discente quando na situação de uma das matrículas for destinada apenas

para a realização de estágio e/ou conclusão do TCC – Trabalho de

Conclusão de Curso, após a conclusão de todos os módulos/semestres do

curso; nos casos em que uma das matrículas for destinada apenas para

cumprir dependência no último módulo/semestre do curso; quando uma

delas for destinada apenas para repetir dependência do penúltimo

módulo/semestre, após ter concluído com êxito o último módulo/semestre

do curso; quando uma delas for em curso de pós-graduação lato-sensu;

• processo de avaliação para fins de conclusão de estudos, no qual pode ser

solicitada avaliação para fins de conclusão de estudos e emissão do

correspondente diploma de Técnico os discentes remanescentes de cursos

técnicos que deixaram pendências em até 2 (dois) componentes

curriculares/disciplinas desde que comprove sua atuação em atividades

profissionais correlatas ao curso há pelo menos 1 (um) ano, ou por pelo

menos 2 (dois) anos dentro dos últimos 5 (cinco) anos;

• chamadas públicas contemplando discentes já integralizados, quem faltam

apenas cumprirem estágios ou trabalho de conclusão de curso, dando nova

oportunidade de término de curso;

• matrícula especial em componente curricular isolado para discentes

oriundos e ligados a outras Instituições congêneres para posterior

aproveitamento em seus cursos de origem

4.4 Avanços Tecnológicos

Para propiciar conhecimento relevante para o processo ensino-aprendizagem,

conforme os critérios de interdisciplinaridade e de flexibilização curricular, o Ifes

oferece para os seus discentes:
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• participação em eventos: atividade que envolve a participação dos

discentes em congressos, seminários, conferências, simpósios, colóquios e

similares, na qualidade de ouvintes;

• participação em sessões de defesa de trabalho acadêmico: atividade que

envolve a presença do discente em defesas de trabalho de conclusão de

curso, de monografias, de dissertações ou de teses;

• grupos de estudo: são atividades de discussão temática, sob a

responsabilidade de um docente ou grupo de docentes, com a finalidade de

complementação ou de aprofundamento do aprendizado e de exercícios de

aplicação de conhecimento dos discentes de graduação;

• promoção de palestras proferidas por profissionais dentro das várias áreas

contempladas na grade curricular do curso.

Realiza anualmente a MOSTRA TECNOLÓGICA e participa da Semana

Nacional de Ciência e Tecnologia, esses eventos permitem estabelecer o

vínculo entre a escola e a comunidade. Os discentes têm a possibilidade de

participar e realizar diversas atividades como: apresentações técnicas de

trabalhos por eles desenvolvidos,  apresentação de seminários, instrução de

minicursos, entre outras.

Os discentes dos Cursos Superiores desenvolvem e apresentam o Trabalho de

Conclusão de Curso (TCC), que envolve todas as competências e habilidades

trabalhadas no decorrer do curso nas várias disciplinas e visa, com a

orientação de um docente, estudar, analisar, propor práticas, na perspectiva de

inovação tecnológica, possibilitando ao discente contribuir de forma

empreendedora na avaliação, investigativa do problema a ser a ser resolvido,

possibilitando ao discente a aplicação dos seus conhecimentos e a busca de

soluções criativas para os mesmos.

Ainda são desenvolvidas no Ifes atividades de iniciação à docência, à pesquisa

ou à extensão como conjunto de atividades ligadas a programas de pesquisa,

ensino e extensão desenvolvidas pelos discentes, vinculadas ou não a algum

tipo de bolsa.
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A participação em grupos de pesquisa para iniciação científica, participação em

eventos científicos e culturais, visitas técnicas, estão entre as atividades que

favorecem diretamente a integração pretendida dessas dimensões na formação

profissional do discente, possibilitando o desenvolvimento de inovações

tecnológicas.

O Ifes promove o PICT (programa de iniciação científica e tecnológica) voltado

para a iniciação à pesquisa de discentes de graduação. Tem por objetivo

proporcionar aos discentes bolsistas e discentes voluntários, orientados por

pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa,

bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente, decorrentes

das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa.

Neste sentido, incentiva-se a geração de pesquisas e de atividades de

extensão a partir de sistuações-problema detectadas no ensino, além da

operacionalização, na prática pedagógica, de aprendizagens realizadas pelos

docentes em estudos de atualização, especialização, pós-graduação, etc.

Em anexo grupos de pesquisa.

Incluir Incubadora e Empresa Junior

EM CONSTRUÇÃO
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4.5 Cronograma de Implantação de Cursos e Programas  para o período
2009-2013

4.5.1 Programação de abertura de Cursos Técnicos

Curso Tipo Turno(s) de
Funcionamento

Número
Turmas

Número
Discentes

Turma
Campus Ano

Previsto

Eletrotécnica Integrado Matutino/
Vespertino

02 36 São Mateus 2009

Mecânica Integrado Matutino 02 40 Aracruz 2009

Química Integrado Matutino 02 40 Aracruz 2009

Administração Integrado Matutino 02 32 Linhares 2009

Edificações Integrado Matutino 02 40 Nova Venécia 2009

Mineração Integrado Matutino 02 40 Nova Venécia 2009

Edificações Integrado Matutino 01 40 Vitória 2010

Automação
Industrial

Integrado Matutino 02 32 Linhares 2010

Técnico Agrícola
(zootecnia) Integrado Matutino 01 45 Itapina 2010

Meio Ambiente
(Proeja) Integrado ? 01 40 Itapina 2010

Geoprocessamento Integrado Matutino 01 40 Vitória 2011

Mineração (Proeja) Integrado Noturno 01 40 Cachoeiro de
Itapemirim

2011

Transporte
Rodoviário Integrado Matutino 01 40 Cariacica 2011

Meio Ambiente Integrado Matutino 01 40 São Mateus 2011

Instrumentação Concomitante Vespertino/
Noturno

02 40 São Mateus 2011

Informática Concomitante Vespertino 01 32 Nova Venécia 2011

Edificações (Proeja) Integrado Matutino 01 20 Nova Venécia 2011

Mineração (Proeja) Integrado Matutino 01 20 Nova Venécia 2011
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Curso Tipo Turno(s) de
Funcionamento

Número
Turmas

Número
Discentes

Turma
Campus Ano

Previsto

Agronegócio
(Proeja) Concomitante Vespertino 01 20 Nova Venécia 2011

Agronegócio Subsequente Matutino 01 35 De Alegre 2012

Automação
Industrial

Integrado Vespertino 01 32 Serra 2013

Informática Integrado Matutino 01 32 Serra 2013

4.5.2 Programação de abertura de Cursos de Graduaçã o

Curso/Coordenadoria Modalidade Turno(s) Número
Turmas

Número
Discentes

Turma
Campus Ano

Previsto

Engenharia Sanitária e
Ambiental Bacharelado Integral 01 32 Vitória 2009

Sistemas de Informação Bacharelado Matutino 02 40 Serra 2009

Engenharia de Minas Bacharelado Integral 01 30 Cachoeiro de
Itapemirim 2009

Engenharia de Produção Bacharelado Integral 01 40 Cariacica 2009

Português Licenciatura Integral 01 32 Vitória 2010

Engenharia Transportes Bacharelado Integral 01 32 Vitória 2010

Sistemas de Informação Bacharelado Matutino 01 32 Colatina 2010

Arquitetura e Urbanismo Bacharelado Matutino 01 32 Colatina 2010

Engenharia Mecânica Bacharelado Integral 01 30 Cachoeiro de
Itapemirim 2010

Física Licenciatura Integral 01 40 Cariacica 2010

Engenharia Mecânica Bacharelado Integral 01 40 São Mateus 2010
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Curso/Coordenadoria Modalidade Turno(s) Número
Turmas

Número
Discentes

Turma
Campus Ano

Previsto

Engenharia Eletrotécnica Bacharelado Integral 01 40 São Mateus 2010

Mecânica Licenciatura Integral 01 40 São Mateus 2010

Química Licenciatura Integral 01 40 Aracruz 2010

Geografia Licenciatura Integral 01 30 Nova Venécia 2010

Biologia Licenciatura Noturno 01 40 De Alegre 2010

Agronomia Bacharelado Integral 01 40 Santa Teresa 2010

Ciências Biológicas Licenciatura Matutino 01 40 Santa Teresa 2010

Análise e
Desenvolvimento de

Sistemas
Tecnólogo Vespertino 01 30 Santa Teresa 2010

Ciências Agrícolas Licenciatura Matutino 01 25 Itapina 2010

Ciências Biológicas Licenciatura Matutino 01 25 Itapina 2010

Agronomia Bacharelado Matutino 01 40 Itapina 2010

Gestão Ambiental Tecnólogo Matutino 01 40 Itapina 2010

Cafeicultura Tecnólogo Matutino 01 35 De Alegre 2010

Engenharia Civil Bacharelado Integral 01 32 Vitória 2011

Exatas Licenciatura Integral 01 32 Colatina 2011

Ciências Tecnológicas Licenciatura Matutino 01 40 Serra 2011

Informática Licenciatura Noturno 01 40 Cachoeiro  de
Itapemirim

2011
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Curso/Coordenadoria Modalidade Turno(s) Número
Turmas

Número
Discentes

Turma
Campus Ano

Previsto

Português/Espanhol Licenciatura Integral 01 40 Linhares 2011

Engenharia. Civil Bacharelado Integral 01 30 Nova Venécia 2011

Ciências  Agrícolas Licenciatura Vespertino 01 40 De Alegre 2011

Informática Tecnólogo Matutino 01 35 De Alegre 2011

Alimentos Tecnólogo Vespertino 01 30 Santa Teresa 2011

Agronegócio Tecnólogo Vespertino 01 40 Santa Teresa 2011

Engenharia Ambiental Bacharelado Integral 01 40 Santa Teresa 2011

Agronegócio Tecnólogo ? 01 25 Itapina 2011

Aquicultura Tecnólogo ? 01 25 Itapina 2011

Gestão Pública Tecnólogo ? 01 25 Itapina 2011

Irrigação e Drenagem Tecnólogo ? 01 25 Itapina 2011

Engenharia de Produção Bacharelado Integral 01 32 Colatina 2012

Engenharia Química Bacharelado Integral 01 40 Aracruz 2012

Ciências Licenciatura Noturno 01 40 Cachoeiro de
Itapemirim

2012

Engenharia Aquicultura Bacharelado Integral 01 40 De Alegre 2012

Educação Física Licenciatura Noturno 01 40 De Alegre 2012

Medicina Veterinária Bacharelado Integral 01 40 Santa Teresa 2012

Alimentos Tecnólogo ? 01 25 Itapina 2012

Laticínios Tecnólogo ? 01 25 Itapina 2012

Processamento de
Carnes Tecnólogo ? 01 25 Itapina 2012
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Curso/Coordenadoria Modalidade Turno(s) Número
Turmas

Número
Discentes

Turma
Campus Ano

Previsto

Engenharia Sanitária e
Ambiental Bacharelado Integral 01 32 Colatina 2013

Administração Bacharelado Integral 01 40 Linhares 2013

Química Licenciatura Matutino 01 40 Santa Teresa 2013

4.5.3 Programação de abertura de Cursos e Programas  de Pós Graduação

Curso/ Coordenadoria Tipo Turno(s) de
Funcionamento

Número
Turmas

Número
Discentes

Turma
Campus Ano

Previsto

Engenharia Elétrica Especialização Noturno 01 40 Vitoria 2009

Engenharia Metalúrgica
e de Materiais Mestrado Matutino

Vespertino 02 10 Vitoria 2009

Proeja Especialização Noturno 01 40 São
Mateus

2009

Formação de
Educadores do Campo Especialização ? 01 25 Itapina 2009

Educação Física Especialização Noturno 01 40 Vitoria 2010

Matemática Especialização Noturno 01 40 Vitoria 2010

Química/Biologia Especialização Noturno 01 40 Vitoria 2010

Transportes Especialização Noturno 01 40 Vitoria 2010

Engenharia Sanitária e
Ambiental Mestrado Matutino

Vespertino 01 10 Vitoria 2010

Ensino Médio Especialização Noturno 01 40 Cariacica 2010

Aquicultura Especialização Noturno 01 40 De Alegre 2010

Agroecologia Especialização Noturno 01 40 De Alegre 2010

Gestão
Empreendedora Especialização Noturno 01 40 Colatina 2011
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Curso/ Coordenadoria Tipo Turno(s) de
Funcionamento

Número
Turmas

Número
Discentes

Turma
Campus Ano

Previsto

Engenharia de
Segurança Trabalho Especialização Noturno 01 40 Colatina 2011

Engenharia  de
Produção Mestrado Matutino

Vespertino 01 40 Cariacica 2011

Produção Animal Especialização Noturno 01 40 De Alegre 2011

Engenharia  Elétrica Mestrado Matutino
Vespertino 01 10 Vitoria 2012

Matemática Mestrado Matutino
Vespertino 01 10 Vitoria 2012

Redes Computadores Especialização Noturno 01 40 Colatina 2012

Automação e
Informática Especialização Noturno 01 40 Serra 2012

? Especialização Noturno 01 30 Nova
Venécia 2012

Aquicultura Mestrado Matutino
Vespertino 01 15 De Alegre 2013

Ciências Ambientais Mestrado Matutino
Vespertino 01 12 De Alegre 2013

4.5.4 Programação de abertura de Cursos a Distância

Curso Tipo Abrangência
Geográfica

Pólo de Apoio
Presencial

Ano
Previsto

Informática Técnico Espírito Santo Bom Jesus do Norte 2009

Análise e
Desenvolvimento de

Sistemas*
Tecnólogo Espírito Santo

Afonso Cláudio,
Aracruz, Baixo Guandu,

Ecoporanga,
Conceição da Barra,
Domingos Martins,
Itapemirim, Iúna,

Mantenópolis,  Mimoso
do Sul, Pinheiros,

Piúma, Vargem Alta

2009



                                                 Plano de Desenvolvimento Institucional 2009–2013

Versão 1.6 123

Curso Tipo Abrangência
Geográfica

Pólo de Apoio
Presencial

Ano
Previsto

Informática Licenciatura Espírito Santo

Alegre, Colatina,
Linhares, Nova Venécia,

Santa Teresa , São
Mateus, Venda Nova,

Vila Velha, Cachoeiro do
Itapemirim

2009

Gestão Pública Municipal Especialização Espírito Santo

Afonso Cláudio, Alegre,
Aracruz, Baixo Guandu,

Bom Jesus do Norte,
Castelo,  Colatina,

Ecoporanga, Conceição
da Barra, Cachoeiro do
Itapemirim,  Domingos

Martins ,Itapemirim,
Iúna, Linhares,

Mantenópolis,  Mimoso
do Sul, Pinheiros,

Piúma, Vargem Alta,
Nova Venécia, Santa
Teresa, São Mateus,

Santa Leopoldina,
Venda Nova, Vila Velha

2009

Letras/Português Licenciatura Espírito Santo

Vila Velha, Santa
Teresa, Alegre,

Colatina,  Afonso
Cláudio, Pinheiros

2010

Ciências Licenciatura Espírito Santo

Vila Velha, Aracruz,
Santa Teresa, Linhares,

Alegre, São Mateus,
Ecoporanga, Nova
Venécia, Colatina e

Afonso Cláudio

2010

Matemática Licenciatura Espírito Santo

Vila Velha, Aracruz,
Santa Teresa, Linhares,

Alegre, São Mateus,
Ecoporanga, Nova
Venécia, Colatina e

Afonso Cláudio

2010

Educação Profissional
Integrada a Educação

Básica na Modalidade de
Educação de Jovens e

Adultos

Especialização Espírito Santo

Cachoeiro de
Itapemirim, Nova

Venécia, Santa Teresa e
Venda Nova do

Imigrante

2010

Informática na Educação. Especialização Espírito Santo

Cachoeiro de
Itapemirim, Colatina,

Linhares e  Venda Nova
do Imigrante

2010
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Curso Tipo Abrangência
Geográfica

Pólo de Apoio
Presencial

Ano
Previsto

Educação Profissional e
Tecnológica

Especialização Espírito Santo São Mateus, Vila Velha
e Venda Nova

2010

* Curso  em sua segunda edição

4.5.5 Programação de abertura de Cursos de Extensão

Curso Turno(s) de
Funcionamento

Número
de

turmas

Número
Discentes

Turma
Campus Ano

Previsto

4.6  Processo de Expansão do Ifes : criação de novo s campi

Em construção

4.6.1 O projeto dos Campi do Ifes no Espírito Santo

4.6.2 Campus Caramuru

4.6.3 Campus Guarapari

4.6.4 Campus Ibatiba

4.6.5 Campus Piúma

4.6.6 Campus Venda Nova do Imigrante

4.6.7 Campus Vila Velha



                                                 Plano de Desenvolvimento Institucional 2009–2013

Versão 1.6 125

4.6.8 Cronograma de Implantação de Cursos e Program as nos campi em
implantação para o período 2009-2013

4.6.8.1 Programação de abertura de Cursos Técnicos

Cursos Tipo Turno(s) de
Funcionamento

Número
de

turmas

Número
Discentes

Turma
Campus Ano

Previsto

Agronegócio Subsequente Noturno 01 40 Ibatiba 2010

Automação ou
Informática ou
Instrumentação

Integrado Matutino/
Vespertino 02 40 Guarapari 2010

Eletromecânica Subsequente Matutino/
Noturno

02 40 Guarapari 2010

Pesca Integrado Matutino/
Vespertino 02 40 Piúma 2010

Aquicultura Integrado Matutino/
Vespertino 02 40 Piúma 2010

Cozinha Subsequente Noturno 01 40 Piúma 2010

Agroindústria Integrado Matutino/
Vespertino 02 40 Venda Nova 2010

Administração Integrado Matutino/
Vespertino 02 40 Venda Nova 2010

Agroindústria Subsequente Noturno 01 40 Venda Nova 2010

Administração
(Proeja)

Integrado Noturno 01 40 Venda Nova 2010

Enfermagem
(Proeja) Integrado Noturno 01 32 Vila Velha 2010

Quimica Concomitante Matutino/
Vespertino 01 32 Vila Velha 2010

Enfermagem Concomitante Matutino/
Vespertino 01 32 Vila Velha 2010
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Cursos Tipo Turno(s) de
Funcionamento

Número
de

turmas

Número
Discentes

Turma
Campus Ano

Previsto

Agropecuária Integrado Matutino/
Vespertino 02 40 Ibatiba 2011

Agronegócio Integrado Matutino/
Vespertino

02 40 Ibatiba 2011

Agropecuária
(Proeja) Integrado Noturno 01 40 Ibatiba 2011

Agropecuária Integrado Matutino/
Vespertino 02 40 Caramuru 2011

Serviços de
Restaurante e Bar
(Proeja)

Integrado Noturno 01 32 Vila Velha 2011

Cozinha (Proeja) Integrado Noturno 01 32 Vila Velha 2011

Panificação (Proeja) Integrado Noturno 01 32 Vila Velha 2011

Análises Clínicas Concomitante Matutino/
Vespertino 01 32 Vila Velha 2011

Gerência da Saúde Concomitante Matutino/
Vespertino

01 32 Vila Velha 2011

Biotecnologia Concomitante Matutino/
Vespertino 01 32 Vila Velha 2011

Cozinha Concomitante Matutino/
Vespertino 01 32 Vila Velha 2011

Serviços da
Restaurante Concomitante Matutino/

Vespertino 01 32 Vila Velha 2011

?   Proeja Integrado Noturno 01 40 Guarapari 2012
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4.6.8.2 Programação de abertura de Cursos de Gradua ção

Curso/Coordenadoria Modalidade Turno(s) Número
Turmas

Número
Discentes

Turma
Campus Ano

Previsto

Química Licenciatura Integral 01 32 Vila Velha 2010

Biologia Licenciatura Integral 01 32 Vila Velha 2010

? Licenciatura Noturno 01 40 Guarapari 2011

Engenharia em  ? Bacharelado Matutino 01 40 Guarapari 2011

Ciências Exatas Licenciatura Noturno 01 40 Piúma 2011

Pesca e Aquicultura Bacharelado Matutino 01 40 Piúma 2011

Matematica Licenciatura Noturno 01 40 Venda Nova 2012

Engenharia de Produção Bacharelado Matutino 01 40 Venda Nova 2012

Ciências Biológicas Licenciatura Noturno 01 40 Ibatiba 2013

4.6.8.3 Programação de abertura de Cursos e Program as de Pós
Graduação

Curso/ Coordenadoria Tipo Turno(s) de
Funcionamento

Número
Turmas

Número
Discentes

Turma
Campus Ano

Previsto

Análises Químicas Especialização Noturno 01 20 Vila Velha 2010

Proeja Especialização Noturno 01 20 Vila Velha 2011

Ensino de Ciências Especialização Noturno 01 20 Vila Velha 2011

Química Mestrado Integral 01 20 Vila Velha 2013

Ensino de Ciências Mestrado Integral 01 20 Vila Velha 2013
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5. INFRAESTRUTURA
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5. INFRAESTRUTURA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo tem

seus campi situados nos municípios de Vitória, Serra, Colatina (2), Cachoeiro

de Itapemirim, Cariacica, São Mateus, Aracruz, Linhares, Nova Venécia, Alegre

e Santa Teresa. Possui atualmente uma área total de 13.174.467m2, dos quais

227.887m2 de área construída, utilizada para o desenvolvimento de suas

atividades de ensino, pesquisa, extensão, desportos, lazer e cultura.

Em relação à acessibilidade aos campi, de um modo geral, os mesmos são

satisfatoriamente servidos por linhas regulares de transporte coletivo,

ressalvando algumas dificuldades particulares. Já em relação ao acesso aos

ambientes internos, principalmente para portadores de necessidades especiais,

o Instituto Federal do Espírito Santo vem fazendo um grande esforço para dotar

seus prédios dos equipamentos que permitam facilitar o livre acesso. A

implantação dos equipamentos para acessibilidade está sendo realizada

conforme a disponibilidade de recursos financeiros e o plano de promoção de

acessibilidade e de atendimento prioritário, imediato e diferenciado as pessoas

portadoras de necessidades educacionais especiais ou com mobilidade

reduzida.

5.1.1 Infra-estrutura Física e Instalações Acadêmic as Atuais
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Infra-estrutura Física - Campi do IFES

Infra-estrutura Vitória Colatina Serra Cachoeiro
São

Mateus
Cariacica Aracruz Linhares

Nova
Venécia

De
Alegre

Itapina Santa
Teresa Total

Auditório 5 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 14

Área do
Terreno m2

41.528 52.320 150.000 100.000 121.643 612 29.982 48.195 56.605 3.263.000 2.960.000 6.298.874 13.174.467

Área
Construída
Total m2

55.917 11.884 20.000 10.000 7.444 1.253 2.561 7.365 3.241 35.357 31.875 30.299 227.887

Área
Administrativa

m2
5.144 514 1.500 460 334 320 62 344 429 1.107 5.019 549 15.976

Área
Pedagógica m2 7.768 2.160 2.260 3.200 7.110 533 359 1.483 580 5.040 8.604 2.882 43.606

Área
Esportiva m2

12.703 3.744 816 0 0 0 0 1.705 0 16.794 18.505 15.544 73.555

Abastecimento
de Energia

Elétrica

Rede
Pública

Rede
Pública

Rede
Pública
e Solar

Rede
Pública

Rede
Pública

Rede
Pública

Rede
Pública

Rede
Pública

Rede
Pública

Rede
Pública

Rede
Pública

Rede
Pública

Não se
aplica

Abastecimento
de

 Água

Rede
Pública

Rede
Pública

Rede
Pública

e Poço Art.

Rede
Pública

Rede
Pública

Rede
Pública

Rede
Pública

Poço
Artesiano

Rede
Pública

Fonte
Rio

Fonte
Rio

Poço Ar.
Fonte
Rio

Não se
aplica

Esgoto Sanitário
Rede

Pública

Rede
Pública
e Fossa

Fossa Fossa
Rede

Pública

Rede
Pública
e Fossa

Rede
Pública

Fossa
Rede

Pública
Fossa

Rede
Pública
e Fossa

Rede
Pública

Não se
aplica

Destinação
do

Lixo

Coleta
Periódica

Coleta
Periódica

Coleta
Periódica

Coleta
Periódica

Coleta
Periódica

Coleta
Periódica

Coleta
Periódica

Coleta
Periódica

Coleta
Periódica

Coleta
Periódica

Coleta
Periódica

Coleta
Periódica

Não se
aplica

Velocidade
da

Conexão

Banda
Larga

Banda
Larga

Banda
Larga

Banda
Larga

Banda
Larga

Banda
Larga

Banda
Larga

Banda
Larga

Banda
Larga

Banda
Larga

Banda
Larga

Banda
Larga

Não se
aplica

Conectividade 4 Mb/s 2 Mb/s 4 Mb/s 1Mb/s 2 Mb/s 2 Mb/s 2 Mb/s 2 Mb/s 2x700 Kb/s 2 Mb/s 2 Mb/s 2 Mb/s n/a
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Caracterização Física Esportiva –  Campi do IFES

Infra-estrutura Vitória Colatina Serra
Cachoeiro

de
Itapemirim

São
Mateus Cariacica Aracruz Linhares Nova

Venécia
De

Alegre Itapina Santa
Teresa Total

Piscinas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Quadra
de Esportes

Cobertas
2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 10

Quadra
de Esportes
Descobertas

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7

Ginásios
Poliesportivos

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3

Campos
de

Futebol
1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 10

Pistas
de

Atletismo
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Salas
de

Musculação
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
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Caracterização Física Geral - Campi do IFES

Infra-estrutura Vitória Colatina Serra
Cachoeiro

de
Itapemirim

São
Mateus

Cariacica Aracruz Linhares
Nova

Venécia
De

Alegre
Itapina Santa

Teresa Total

Salas de
Docentes

19 4 2 3 2 1 1 1 2 2 4 2 43

Salas de
Aula

61 15 14 13 4 4 2 22 2 9 12 16 174

Salas
Ambiente

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

11 9 0 20

Salas
de Vídeo Conf. e
Teleconferência

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 10

Bibliotecas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Videotecas 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 10

Cantinas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 13

Refeitórios 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 7

Alojamentos para
servidores

1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Alojamentos para
discentes

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica 3 3 6 12

Unidades de
Assistência

Médico
Odontologicas

1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9

Unidades de
Acompanhamento

Psicológico
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4

Unidades de
Educativas de

Produção (UEPS)

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

11 9 7 27

Total de
laboratórios 72 21 23 10 8 3 9 9 9 16 24 7 211
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5.1.2 Infra-estrutura Acadêmica

Quantidade de Laboratórios por Grandes Áreas – Camp i do IFES

Grandes Áreas Vitória Colatina Serra
Cachoeiro

de
Itapemirim

São

Mateus
Cariacica Aracruz Linhares

Nova

Venécia

Santa

Teresa

De

Alegre
Itapina Total

Ciências Exatas

e da Terra
40 2 8 3 7 2 7 7 5 3 1 0 85

Ciências

Biológicas
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 6

Engenharias 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

Ciências

da Saúde
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Ciências

Agrárias
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 20 28

Ciências Sociais
Aplicadas 7 8 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 20

Ciências

Humanas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lingüística

Letras e Artes
6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8

Multidisciplinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Informática 7 11 7 7 1 1 1 2 2 1 4 2 46

Total 72 21 23 10 8 3 9 9 9 7 16 24 211
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5.1.3 Relação Discente/Equipamento/Curso

Os laboratórios dos cursos visam proporcionar atividades experimentais que

aproximem a teoria estudada em sala de aula às vivências práticas

relacionadas ao exercício profissional das habilidades desenvolvidas ao longo

do curso. A relação equipamento/discente varia conforme a relação

laboratório/disciplina.

5.1.4 Inovações Tecnológicas Significativas

A rede de comunicação de dados do Ifes interliga todos os seus computadores

em rede LAN e WAN2 interconectando computadores servidores a

computadores administrativos, acadêmicos e laboratórios de informática de

todos os seus Campi.

O Ifes apresenta uma quantidade satisfatória e um razoável nível de

atualização para computadores em ambientes administrativos porém, o mesmo

não se repete nos laboratórios e  demais ambientes acadêmicos. O Ifes vem

trabalhando para alcançar os padrões de qualidade3 estabelecidos na política

para aquisição e atualização de equipamentos de informática constantes do

plano diretor de informática.

Área de Infra-Estrutura

Em decorrência da reestruturação da instituição, foram realizadas alterações

na rede de dados com o objetivo de aumentar o nível de segurança dos dados

trafegados na rede, as principais ações adotadas foram a interligação de todas

os campi utilizando links de alto desempenho, a centralização do acesso à

Internet pelo campus Vitória e o posicionamento dos computadores servidores

e serviços de Sistema em uma rede logicamente separada.

                                                          
2

LAN (Local Area Network) - rede local e WAN (Wide Area Network) – rede de grande distância

interligando Campi

3
O Ifes apresenta documento que define as quantidades recomendadas para a instituição em

equipamentos de informática.
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A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) está avaliando novas

alternativas e investindo em novos equipamentos para garantir a confiabilidade

e disponibilidade da Infra-estrutura de Rede.

 Além das ações adotadas para atender ao “Sistema Ifes”, a DTI está apoiando

os campi na estruturação de suas equipes de TI, que são responsáveis pela

disponibilidade dos serviços aos usuários de seus campi. Vem sendo

realizados treinamentos de administração de redes Linux e Windows com a

participação de todas as equipes (Campi e Reitoria) com o objetivo de alinhar

conhecimentos, integrar as pessoas e discutir políticas de segurança para

atender a todos.

Área de Sistemas

Atualmente, a grande maioria dos sistemas são desenvolvidos internamente.

Existe a tendência de iniciar um processo de substituição de alguns sistemas

existentes por sistemas desenvolvidos por terceiros, afim de otimizar os

recursos humanos da área e diminuir a demandas de suporte.

Hoje os únicos sistemas desenvolvidos por terceiros em uso são o Sistema de

Controle Acadêmico e o de bibliotecas Pergamum. No caso do Sistema de

Controle Acadêmico, a empresa terceirizada  é  responsável pela manutenção

e melhorias no sistema, além do suporte de 3º nível, sendo que os suportes de

1º e 2º níveis é realizado pela equipe da DTI.

Hardware

O hardware de TI pode ser dividido, de forma simplificada, em (i) equipamentos

de borda de rede dos Campi, (ii) equipamentos do núcleo dos Campi, e (iii)

equipamentos do núcleo de rede do Sistema Ifes.

Equipamentos de borda de rede dos Campi

Conta com aproximadamente 2000 microcomputadores desktop e 200

impressoras ligados em rede.
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A interligação entre os prédios de cada campus é realizada por meio de fibras

ópticas a 1Gbps e a interligação dos microcomputadores à rede é realizada a

100Mbps. Os elementos que realizam a interligação são switches gerenciáveis

com 24 ou 48 portas e uma porta Gigabit podendo esta ser de fibra-óptica ou

de cabo par trançado. Os locais não atendidos por par trançado de cada

campus são atendidos por rede wireless.

Possui documento que norteia a aquisição de equipamentos de informática

estabelecendo padrões de qualidade no que diz respeito a quantidade

recomendada de servidores ou discentes por microcomputador.

Equipamentos do núcleo dos Campi

Os equipamentos de rede e computadores servidores são adquiridos prevendo-

se vida útil de 06 anos e com garantia usual de 03 anos minimizando assim a

necessidade de aquisições periódicas.

Os equipamentos de rede da espinha dorsal da rede dos campi, que interligam

os computadores servidores e à rede de borda  são geralmente switches

gerenciáveis de alta performance com 12 ou 24 portas Gigabit, podendo estas

ser de fibra-óptica ou de cabo par trançado (Unshielded Twisted Pair - UTP).

Equipamentos do Datacenter do Sistema Ifes

São computadores servidores, com razoável nível de atualização para prover

os diversos serviços corporativos: Acesso aos Sistemas (Sistema de Controle

Acadêmico, Biblioteca, Patrimônio, Almoxarifado, Recursos Humanos e outros),

Serviço de Correio Eletrônico,  Banco de Dados, Páginas WEB de Internet e de

Intranet, Servidor de Aplicações e Terminal, Controladores de Domínio

(diretório de usuários e computadores), VPN e  Firewall.

O Acesso de cada campus aos computadores servidores e serviços providos

pela rede de Sistema Ifes  é realizado através de VPN (rede virtual privada).
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O Datacenter possui acesso à Internet dedicado de 4Mbps (Embratel) e acesso

do POP-ES da RNP (até 155Mbps). O campus Vitória possui acesso à Internet

dedicado de 4Mbps.

Interliga-se localmente à unidade Vitória através de canal de 100Mbps e

através de rede WAN às demais unidades do Ifes. O campus Colatina é

interligada por link dedicado à rede do Sistema Ifes (em Vitória) de 2Mbps,

Serra por link dedicado de 2Mbps, Cachoeiro do Itapemirim por link dedicado

de 1Mbps, Cariacica por ADSL(Assymmetric Digital Subscriber Line ) de 1Mbps

conectado à Internet  e São Mateus por ADSL de 1Mbps conectado à Internet ,

Nova Venécia por ADSL de 1Mbps conectado à Internet, Linhares por ADSL de

1Mbps conectado à Internet, Aracruz por ADSL de 1Mbps conectado à Internet,

Itapina por acesso à Internet dedicado de 2Mbps, Santa Teresapor acesso à

Internet dedicado de 2Mbps e Alegre por acesso à Internet dedicado de 2Mbps.

Softwares Aplicativos e Sistemas de Informação

Atualmente os softwares em uso são basicamente em plataforma Windows. Os

computadores servidores em sua maioria utilizam Windows Server (2003) e os

desktops Windows XP.  Existem raros computadores com Windows 2000. Os

softwares aplicativos em uso são em sua grande maioria licenciados.

Utiliza Sistema de Controle Acadêmico Q-Acadêmico e Controle de Biblioteca

Pergamum proprietários com licença e manutenção pagos mensalmente.

Para apoiar as atividades técnicas e administrativas desenvolve e administra

vários Sistemas Corporativos. Muitos dos sistemas estão sendo migrados de

versão desktop em linguagem de programação Delphi para acesso WEB em

linguagem C# .NET. Os Sistemas legados não previam múltiplos campi do Ifes.

Os novos sistemas em C# são desenvolvidos para uso em banco de dados

centralizado e multi-unidades.
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Os sistemas desenvolvidos internamente são:

• Sistema de Almoxarifado: Sistema de controle de Almoxarifado. Sistema

desktop mono-unidade em Delphi. Está sendo migrado para um sistema

multiunidade em interface web C# .NET.

• Sistema de Patrimônio: Sistema de Controle de Patrimônio. Sistema

desktop multi-unidades em Delphi. Está prevista para 2009 o

desenvolvimento de uma versão WEB multi-unidades.

• Sistema de Recursos Humano: Sistema de cadastro de informações

para o controle completo dos recursos humanos do Ifes. Este sistema

também é utilizado como fonte das informações de lotação, chefia e

setores de todos os outros sistemas.  Sistema WEB multi-unidades em

linguagem C# .NET.

• Sistema de Protocolo: Sistema de Controle de tramite de processos do

Ifes. Em implantação.  Sistema WEB multi-unidades em linguagem C#

.NET.

• Sistema de Controle de Segurança: Controle de aceso de Pessoas de

todas os campi do Ifes.  Sistema WEB multi-unidades em linguagem C#

.NET.

Possui contrato acadêmico com a empresa Autodesk -  ADI LA  High(300)

Pack, de utilização do aplicativo Autocad com todas as seus módulos em até

300 estações de microcomputador em 05 de seus campi por 02 anos.

Possui ainda contrato acadêmico de baixo custo Microsoft MSDNAA com

duração de 03 anos. O contrato permite a utilização de qualquer software

Microsoft (com exceção da suite Office) em laboratórios de informática da

instituição e por docentes e discentes.

Apresenta ampla utilização de software livre em laboratórios de informática. A

suite de escritório para plataforma livre – OpenOffice é amplamente utilizada na

instituição, especialmente em laboratórios de informática.
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5.1.5 Biblioteca

Atualmente é impossível a qualquer biblioteca adquirir toda a literatura editada

sobre a área e/ou especialidade, acompanhando sempre o número crescente

das publicações. Segundo Long e Figueiredo (2003), para a tomada de

decisões, é fundamental que as unidades de informação façam uma avaliação

que permita:

• determinar a adequação em relação aos usuários;

• obter uma compreensão mais exata sobre as áreas dos cursos

ministrados e a utilização da coleção;

• obter subsídios para o desenvolvimento planejado da coleção;

• retificar inadequações no desenvolvimento do acervo, identificando

pontos fracos e fortes da coleção;

• obter justificativa para solicitação de recursos financeiros;

• identificar material obsoleto e não pertinente.

Nessa avaliação, será considerado o fator tamanho da coleção comparado ao

número de usuários; segmento do assunto/área levando em conta a demanda

e o uso da coleção. Pretende-se, portanto, que as bibliotecas direcionem sua

coleção aos assuntos/áreas de maior interesse e adquiriram o número

suficiente de títulos que têm maior demanda. Esse procedimento se dá por

meio de uma Política de Desenvolvimento de Coleções.

5.1.5.1 Formas de Atualização e Expansão do Acervo

A Política de Desenvolvimento de Coleções das Bibliotecas do Ifes foi

aprovada em 2008 e pretende traçar diretrizes para formação e

desenvolvimento do acervo, apontando os métodos de trabalho apropriados

para alcance dos objetivos nela descritos e fundamentar as decisões do

profissional bibliotecário o processo de seleção, aquisição, descarte, doação

etc., garantindo o crescimento equilibrado, racional e contínuo do acervo, tendo

em vista os objetivos institucionais e coletivos.
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É um documento orgânico, flexível e dinâmico para admitir mudanças e

inclusões que apareçam no desenvolvimento da comunidade que a Biblioteca

serve. Cada campus do Ifes conta com uma Biblioteca que segue a Política de

Desenvolvimento de Coleções e deverá realizar o inventário do seu acervo

anualmente (exceto periódicos que será avaliado de cinco em cinco anos)  e, a

cada dois anos, a Política de Desenvolvimento de Coleções deverá ser

submetida a revisão .

A aquisição de materiais informacionais é realizada prioritariamente a partir das

indicações referenciais dos Projetos de Curso. Também a quantidade de itens

a serem adquiridos é proporcional ao número de vagas ofertadas para cada

curso.

5.1.5.2 Horário de Funcionamento

As bibliotecas, em função da necessidade e estrutura de cada campus,

possuem horários diferenciados de atendimento. De modo geral operam de

segunda a sexta-feira das 7h às 21h  e aos sábados de 8h às 12h.

5.1.5.3 - Serviços oferecidos

As bibliotecas dos campi do Ifes oferecem informações à comunidade

acadêmica e a sociedade em geral, através de seu acervo e instalações,

observada a estrutura de cada campus. São prestados os seguintes serviços:

• Catálogo do acervo impresso, disponível para consulta local ;

• Acesso disponível pela intranet aos serviços;

• Acesso disponível pela internet ao acervo eletrônico ;

• Comutação bibliográfica ;

• Orientação e normalização de trabalhos acadêmicos ;

• Guarda-volumes ;

• Livre acesso ao acervo ;
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• Acessibilidade a usuários com necessidades especiais ;

• Programas de atendimento ao usuário com necessidades especiais (saraus,

tardes de leitura, projeção de filmes especiais) ;

• Acessibilidade de site na Web ;

• Página da biblioteca na Web;

• Capacitação de usuários (presencial) ;

• Pesquisa bibliográfica ;

• Empréstimo domiciliar;

• Serviço de reserva e renovação pela Web ;

• Participação no Portal Capes ;

• Biblioteca Digital Institucional;

• Auxílio a pesquisas;

• Salas de estudo;

• Conservação e recuperação de livros;

• Manutenção, organização e limpeza diária do setor.

5.2 Plano de promoção de acessibilidade e de atendi mento prioritário,

imediato e diferenciado as pessoas portadoras de ne cessidades

educacionais especiais ou com mobilidade reduzida

5.2.1  Acessibilidade

A expressão “acessibilidade”, presente em diversas áreas de atividades

humanas, significa viabilizar a equiparação de oportunidades em todas as

esferas da vida. A acessibilidade é uma chave para a inclusão social. No final

da década de 40, o termo “acessibilidade” se limitava a assuntos sobre
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barreiras físicas ou arquitetônicas. Por volta do final dos aos 80 esse conceito

se estendeu para além das edificações, “[...] apontando para as chamadas

barreiras ambientais, as quais também envolviam tacitamente as barreiras

atitudinais [...]”(NUNES; NUNES SOBRINHO, 2008, p. 269).

Já na década de 90 o conceito de acessibilidade evolui englobando o conceito

de “desenho universal”, respeitando a diversidade humana para além das

deficiências, considerando as necessidades de acessibilidade das pessoas

idosas, gestantes, obesas, com mobilidade reduzida, entre outros. O desenho

universal é

[...] um conjunto de idéias, procedimentos e práticas geradoras de espaços,

ambientes, serviços, produtos e tecnologias acessíveis, utilizáveis de forma

igualitária, segura, autônoma por todas as pessoas, na maior extensão

possível, independentemente das suas capacidades, habilidades e medidas

antropométricas,  sem que tenham que ser adaptados ou readaptados

especificamente para cada um [...]” (CORREIA & CORREIA, apud NUNES;

NUNES SOBRINHO, 2008, p. 270).

Assim, a acessibilidade hoje, extrapola o espaço físico, à dimensão

arquitetônica, passando a “[...] enfatizar o direito ao ingresso, permanência e

utilização de todos os bens e serviços sociais por toda a população

[...]”[...]”(NUNES; NUNES SOBRINHO, 2008, p. 270).

A acessibilidade é, assim, um princípio inclusivo, um direito garantido por lei e

também é um dos oito Princípios Gerais (artigo 3º) da Convenção sobre os

Direitos das Pessoas com Deficiência (2006), da qual o Brasil é um dos

signatários. Como a acessibilidade está relacionada ao ambiente e não às

características da pessoa, se o ambiente escolar não oferece condições

adequadas de acessibilidade, este pode dificultar o desempenho da pessoa.

Assim, as pessoas com deficiência ficam em situação de desvantagem e sua

condição de desempenho (surdez, cegueira ou outra) que se agrava ou até

mesmo se inviabiliza e elas não conseguem desempenhar completamente

suas habilidades, seus talentos, direitos e deveres.
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A inclusão escolar implica a inserção de todos, sem distinção. A educação

inclusiva é antes de tudo uma questão de direitos humanos, pois prevê que não

se pode segregar a nenhuma pessoa como conseqüência de sua deficiência,

dificuldade de aprendizagem, gênero ou etnia,  por suas condições emocionais,

sócio-econômicas, éticas, físicas, lingüísticas e sensoriais.

As condições necessárias para o acesso, permanência e sucesso desses

discentes nos cursos do Ifes é compromisso da Instituição como garantia de

educação de qualidade e cidadania para todos.

5.2.2 Acessibilidade: legislação a ser atendida

Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre o atendimento

educacional especializado; Decreto nº 6.094/07, que estabelece dentre as

diretrizes do Compromisso Todos pela Educação; Decreto 5.904, de 21/09/06,

que regulamenta a lei 11.126, de 27/06/05, que dispõe sobre o direito do

portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso

coletivo acompanhado de cão-guia; o Decreto 5.626, de 22/12/05, que

regulamenta a Lei 10.436, de 24/04/02, que dispõe sobre a Língua Brasileira de

Sinais - Libras e o art. 18 da Lei 10.098, de 19/12/00; o Decreto 5.296, de

02/12/04, que regulamenta as leis 10.048/00 e 10.098/00 com ênfase na

promoção de acessibilidade; a Portaria MEC nº 3.284/03, dispõe sobre

requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir

os processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de

credenciamento de instituições; a NBR 9050/04, da Associação Brasileira de

Normas Técnicas, que regulamenta a  acessibilidade a edificações, mobiliário,

espaços e equipamentos urbanos; Resolução CNE/CEB nº 2/2001, que define

as as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica; a

Declaração de Salamanca/1994  e Conferência Mundial de Educação Para

Todos, em Jontiem/1990 e o Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº

7.853/89, ao dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa

Portadora de Deficiência.
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5.2.3 Tipos de Acessibilidade

O Decreto n° 5296, de 2 de dezembro de 2004, discor re sobre todos os tipos

de acessibilidade e traz em seu Art. 8o esta definição:

Acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações,

dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de

comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com

mobilidade reduzida.

Sassaki (2005) divide o conceito de acessibilidade em seis dimensões:

arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, programática e

atitudinal. Para esse autor, todas essas dimensões são importantes. Se faltar

uma, compromete as outras, por isso todas devem ser consideradas na

adequação dos sistemas escolares às necessidades dos discentes:

Acessibilidade atitudinal - Superar barreiras atitudinais, por meio de programas

e práticas de sensibilização e de conscientização das pessoas em geral e da

convivência na diversidade humana resultando em quebra de preconceitos,

estigmas, estereótipos e discriminações;

Acessibilidade arquitetônica - sem barreiras ambientais físicas em todos os

recintos internos e externos da escola e nos transportes coletivos;

Acessibilidade comunicacional - sem barreiras na comunicação interpessoal

(face-a-face, língua de sinais, etc.), na comunicação escrita (jornal, revista,

livro, apostila, incluindo textos em braile) e na comunicação virtual

(acessibilidade digital);

Acessibilidade metodológica - sem barreiras nos métodos e técnicas de estudo

(adaptações curriculares, aulas baseadas nas inteligências múltiplas, uso de

todos os estilos de aprendizagem, etc.);

Acessibilidade instrumental – sem barreiras nos instrumentos e utensílios de

estudo (lápis, caneta, teclado de computador, materiais pedagógicos) de
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atividades da vida diária (tecnologia assistiva4 para comunicar, vestir, comer,

andar, etc.) e de lazer, esporte e recreação (dispositivos adaptáveis às

limitações sensoriais, físicas e mentais);

Acessibilidade programática – sem barreiras invisíveis embutidas em políticas

públicas (leis, decretos, portarias, resoluções, medidas provisórias, etc.) em

regulamentos (institucionais, escolares, empresariais, comunitários, etc.) e em

normas em geral;

A educação inclusiva requer planejamento e organização da instituição escolar

para dar conta da diversidade dos discentes, de forma a atender às suas

necessidades.  Para garantir o cumprimento das políticas de inclusão, várias

ações educacionais são necessárias para eliminação dos diversos tipos de

barreiras acima citados.

5.2.4  Necessidades Educacionais Especiais (nee)

De acordo com a Declaração de Salamanca (1994, p.19) a expressão

“necessidades educacionais especiais” refere-se a todas as pessoas cujas

necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de

aprendizagem. Acrescentando, ainda, que “[...] muitas crianças experimentam

dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educacionais

especiais em algum momento do seu processo de escolarização” (p.19).

O Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, dispõe sobre o atendimento

educacional especializado e considera que esse serviço deve ser prestado aos

discentes que possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e

altas habilidades ou superdotação.

Segundo o documento “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva

da Educação Inclusiva” (MEC/SEESP, 2008) na perspectiva da educação

inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da

escola, definindo como seu público-alvo: os discentes com deficiência,

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

                                                          
4 “[...] qualquer produto, instrumento, estratégia, serviço e prática, utilizado por pessoas com
deficiência e pessoas idosas, especialmente produzido ou geralmente disponível para prevenir,
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Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a

educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando

para o atendimento às necessidades educacionais especiais desses discentes.

Esse documento traz algumas definições:

Consideram-se discentes com deficiência: àqueles que têm impedimentos de

longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em

interação com diversas barreiras podem ter restringida sua participação plena e

efetiva na escola e na sociedade.

Os discentes com transtornos globais do desenvolvimento: são aqueles que

apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na

comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e

repetitivo. Incluem-se nesse grupo discentes com autismo, síndromes do

espectro do autismo e psicose infantil.

Discentes com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado

em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual,

acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada

criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em

áreas de seu interesse.

Obs.: Há também os transtornos funcionais específicos, que são: dislexia,

disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno de atenção e hiperatividade,

entre outros, para os quais a escola deve implementar projetos visando o

desenvolvimento do discente.

Uma observação importante sobre essas definições do público alvo é que

devem ser contextualizadas e não se esgotam na mera categorização e

especificações atribuídas a um quadro de deficiência, transtornos, distúrbios e

aptidões.  O documento da SEESP/2008 ainda considera-se que as pessoas

se modificam continuamente transformando o contexto no qual se inserem.

Esse dinamismo exige uma atuação pedagógica voltada para alterar a situação

de exclusão, enfatizando a importância de ambientes heterogêneos que

                                                                                                                                                                         
compensar, aliviar ou neutralizar uma deficiência, incapacidade ou desvantagem e melhorar a
autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos” (ISO 9999).
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promovam a aprendizagem de todos os discentes. (BRASIL/SEESP, 2008,

p.15)

Assim, as necessidades educacionais especiais se referem às necessidades

específicas que alguns discentes podem apresentar em determinado momento

de seu percurso acadêmico. Devido a sua particularidade, esses discentes

necessitam de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos que

devem ser organizados institucionalmente e prestados de forma complementar

ou suplementar ao ensino regular.

Deste modo, a proposta da educação inclusiva considera um currículo único

para todos os discentes e uma ação pedagógica voltada para a igualdade de

oportunidades, no sentido de a instituição educacional oferecer a cada

educando aquilo de que ele necessita, disponibilizando, para isso, os recursos

e as estratégias de ensino necessários.

A educação inclusiva requer planejamento e organização da instituição escolar

para dar conta da diversidade dos discentes, de forma a atender às suas

necessidades.  Para garantir o cumprimento das políticas de inclusão no Ifes,

várias ações são necessárias, principalmente, o apoio técnico (pedagógico

especializado) e financeiro a serem prestados pelo Ministério da Educação,

conforme previsão do Decreto 6.571/08, no Art. 3º, proporcionando condições

orçamentárias para o atendimento a essas demandas.

5.2.5 Objetivos do Programa de Acessibilidade do IF ES

Objetivo Geral:

Promover a inclusão no Ifes garantindo as condições para o acesso e

permanência de pessoas com necessidades especiais em seus cursos.

Objetivos específicos:

- Promover a eliminação de barreiras pedagógicas, atitudinais, arquitetônicas

e de comunicações por meio de projetos;

- Apoiar a criação e/ou estruturação de núcleos de acessibilidade nos campi

do Ifes;
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- Implementar a capacitação permanente (formação continuada) sobre

educação inclusiva, preparando os docentes e demais servidores para o

atendimento especializado a essa demanda;

- Promover a efetivação da política de acessibilidade universal.

5.2.6 Ações do IFES para a Acessibilidade

1 – Criação de uma estrutura centralizada no Ifes, responsável pelo

desenvolvimento da política inclusiva no Instituto. Essa estrutura, coordenará o

trabalho dos Núcleos de Acessibilidade de cada Campus, visando o

Planejamento, Controle, Articulação e Avaliação da promoção de ações de

adequação da infra-estrutura institucional visando à acessibilidade, por meio de

projetos;

2 – Elaboração de Diagnóstico Atualizado dos discentes que apresentam

necessidades educacionais especiais matriculados no Ifes, por campus, com

levantamentos quantitativos e qualitativos sobre esse público e suas

respectivas demandas referentes à acessibilidade para buscar soluções

cabíveis para o atendimento a ser oferecido;

3 – Criação e estruturação de Núcleos de Acessibilidade (atendimento a

pessoas com necessidades educacionais especiais) em todos os campi do Ifes,

visando eliminar barreiras pedagógicas, atitudinais, arquitetônicas e de

comunicações que restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e

social de discentes com necessidades educacionais especiais.

5.2.7 Ações de acessibilidade específicas:

a) Acessibilidade Comunicacional

• Difundir a prática da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (Oficina de

LIBRAS) por meio de cursos oferecidos à Comunidade Escolar;

• Incentivar discentes e docentes no desenvolvimento de tecnologias

assistivas em Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC (inclusive

adequações em ambiente virtual de aprendizagem – EAD);

 b) Acessibilidade Atitudinal
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• Promover sensibilização da comunidade escolar por meio de palestras

informativas, seminários, fóruns de discussão, e outros recursos de

divulgação sobre diversidade e acessibilidade, sobre direitos e deveres das

pessoas com necessidades educacionais especiais.

• Divulgar vídeos e elaborar informativos com a abordagem do tema Inclusão

em reuniões de estudo e administrativas, bem como em mídias utilizadas no

cotidiano dos Campi, em horários  alternativos  e locais  estratégicos

diversos.

c) Acessibilidade Arquitetônica

• Mapear a rede física, o mobiliário e equipamentos dos Campi (Quadro de

Avaliação das Condições de Acessibilidade Arquitetônica – de acordo com

a NBR 9050/04);

• Acompanhar a adequação do espaço físico, mobiliário e equipamentos dos

Campi;

• Levantar as condições de acesso à escola por transporte coletivo, com

solicitação das adequações necessárias em ônibus para o transporte de

deficientes, ao órgão responsável da municipalidade nos Campi (CETURB e

outros);

• Levantar as condições de segurança no acesso dos discentes aos Campi,

com solicitação das adequações necessárias (semáforo, faixa de

segurança, etc)  ao órgão responsável (DER).

d) Acessibilidade Pedagógica

• Elaborar em parceria com os setores responsáveis pela gestão educacional,

pedagógica  e de apoio ao ensino, proposta de trabalho multidisciplinar para

viabilizar:

• Estudo sobre a adequação dos procedimentos metodológicos e avaliativos

em função de atender as demandas educativas do discente com

necessidades educacionais especiais.
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• Avaliação processual dos profissionais contratados para atendimento aos

discentes com necessidades educacionais especiais (Intérpretes de

LIBRAS e outros);

• Proposta de alteração do ROD com a inclusão das questões pedagógicas

específicas dos discentes com necessidades educacionais especiais;

• Elaboração de Resolução sobre o tema “normatizando procedimentos de

acesso (vestibular) e permanência dos discentes com nees nos cursos do

Ifes” visando a padronização de procedimentos para essa demanda.

• Atendimento diferenciado aos discentes com nee, desde que solicitado

previamente, no que se refere a:

- adaptações de provas (inclusive o vestibular) tempo adicional para realização

das  provas;

- tempo adicional para realização do curso;

- adaptação de recursos instrucionais: material pedagógico e  equipamentos;

- apoio especializado necessário, intérprete de língua de sinais e ledor,

conforme necessidade educacional especial apresentada;

e) outras ações

• A realização de pesquisas e levantamentos quantitativos e qualitativos

sobre as pessoas com deficiência matriculados no Ifes e suas respectivas

demandas referentes à acessibilidade para buscar soluções cabíveis para o

atendimento a essas demandas;

• Articulação com o CIEE para encaminhar os educandos com nees ao

mundo de trabalho através do Banco de Dados mantido no núcleo;

• Articulação com o CEAD do IFES para elaboração de Proposta de

atendimento específico para as pessoas com nees;
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• Incentivo aos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), para

discentes com nees  em parceria com a Gerência de Extensão Comunitária,

visando a inserção dessas pessoas na sociedade e no mundo do trabalho;

• Realização de Avaliação do Programa de Acessibilidade do Ifes por meio da

coleta de opinião dos usuários, da Comunidade Acadêmica e o NAPNEE,

via Sistema Acadêmico, de modo facultar avanços no programa com base

em dados de avaliação e legislação vigente incluindo a NBR 9050/04 .
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6. ASPECTOS FINANCEIROS E

ORÇAMENTÁRIOS
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6. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

O Instituto Federal do Espírito Santo é uma Autarquia Federal, vinculada ao

Ministério da Educação e , como tal, tem sua sustentabilidade viabilizada

majoritariamente, com recursos provenientes do Tesouro Nacional

fundamentados no PPA 2008-2011, encaminhados pela SPO/MEC.

Desta forma, os recursos necessários para arcar com as despesas de custeio,

investimentos, pessoal ativo, inativos e pensionistas são consignados

anualmente no orçamento da Instituição, o que permite visualizar de forma

clara os limites da gestão financeira.

A Instituição conta ainda com recursos diretamente arrecadados e com outros

obtidos através da celebração de convênios ou provenientes de

descentralização de créditos para objetivos específicos, bem como emenda

parlamentar da Bancada Federal do Espírito Santo no Congresso Nacional,

viabilizando o crescimento, desenvolvimento e modernização do Ifes.

Os recursos diretamente arrecadados são gerados, mediante a

comercialização da produção excedente dos projetos decorrentes do processo

ensino-aprendizagem, bem como da prestação de serviços, alienações e

outras formas de captação.

A totalidade dos recursos orçamentários e financeiros, exceto pessoal e

benefícios são submetidos aos procedimentos e normas da gestão pública, em

respeito à legislação vigente.

Priorizados os recursos necessários às despesas fixas de manutenção básica,

os demais recursos serão investidos em ações que visem a recuperação,

modernização, ampliação e atualização tecnológica, visando dotar a Instituição

de melhores condições de ensino.

Esses recursos serão solicitados e executados anualmente, de modo que ao

final dos cinco anos tenha ocorrido um real desenvolvimento das metas e

ações previstas no Plano.
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Diante do atual cenário, aperfeiçoando a gestão orçamentária e financeira , o

Ifes buscará níveis de excelência e transparência, compatíveis com os padrões

exigidos pela sociedade.
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Quadro Detalhado de Previsão de Expansão das Receit as

Origem das Receitas 2009 2010 2011 2012 2013 Total Geral (R$)

Plano de Expansão-Tesouro Nacional 30.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 50.000.000,00

Recursos do Tesouro Nacional 72.000.000,00 86.940.000,00 99.898.000,00 116.946.000,00 136.469.600,00 512.253.600,00

Recursos próprios - Diretamente Arrecadados 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.500.000,00

Recursos Arrecadados Através de Convênios /
Transferências Voluntárias / Descentralizações

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 12.500.000,00

Emendas-Tesouro Nacional 10.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 50.500.000,00

Total 116.000.000,00 108.940.000,00 118.398.000,00 135.446.000,00 154.969.600,00 633.753.600,00
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Quadro Detalhado de Previsão de Expansão das Despes as

Especificação da Despesa PREVISÃO DE GASTO - (em R$ 1,00)

1. Despesas com Pessoal 2009 2010 2011 2012 2013
Total Geral (R$)

Efetivos (docentes / técnicos) 48.000.000,00 57.600.000,00 67.968.000,00 80.202.000,00 95.484.000,00 349.254.000,00

Contratados (Prof. Substituto) 3.000.000,00 3.300.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 16.300.000,00

Estagiários 600.000,00 720.000,00 900.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.620.000,00

2. Manutenção * * * * * *

Consumo 2.200.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 3.500.000,00 14.900.000,00

Aluguel 60.000,00 120.000,00 120.000,00 300.000,00

3. Investimento * * * * * *

Reformas e adequações de infraestrutura/Obras 1.200.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 2.300.000,00 11.500.000,00

Acervo 360.000,00 400.000,00 260.000,00 320.000,00 200.000,00 1.540.000,00

Equipamentos de Informatica 3.100.000,00 2.000.000,00 1.240.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 10.840.000,00

Máquinas e Equipamentos e mobiliários 6.540.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 7.500.000,00 34.040.000,00

Laboratórios 3.500.000,00 1.300.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 11.800.000,00

Salas de aula 440.000,00 300.000,00 500.000,00 180.000,00 500.000,00 1.920.000,00

Planos de Expansão Goveno Federal 30.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 50.000.000,00

Sub-Total 99.000.000,00 86.240.000,00 92.988.000,00 106.602.000,00 122.184.000,00 507.014.000,00
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Quadro Detalhado de Previsão de Expansão das Despes as

Especificação da Despesa PREVISÃO DE GASTO - (em R$ 1,00)

4. Outros 2009 2010 2011 2012 2013
Total Geral (R$)

Despesas com serviço de terceiros: pessoa física e
Jurídica

16.000.000,00 18.800.000,00 22.560.000,00 25.944.000,00 29.835.600,00 113.139.600,00

Treinamentos 300.000,00 350.000,00 300.000,00 400.000,00 450.000,00 1.800.000,00

Pesquisa e Extensão 500.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 2.400.000,00 2.450.000,00 11.350.000,00

Eventos 200.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 450.000,00

Sub-Total 17.000.000,00 22.700.000,00 25.410.000,00 28.844.000,00 32.785.600,00 126.739.600,00

Total 116.000.000,00 108.940.000,00 118.398.000,00 135.446.000,00 154.969.600,00 633.753.600,00
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Quadro Detalhado de Previsão de Origem e Nescessida de de Receitas

Previsão e Origem das Receitas - (em R$ 1,00)

Especificação da Receita

2009 2010 2011 2012 2013

Total Geral (R$)

Plano de Expansão-tesouro Nacional 30.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 50.000.000,00

Tesouro Nacional - Pessoal e Encargos 51.600.000,00 61.620.000,00 71.868.000,00 84.902.000,00 100.184.000,00 370.174.000,00

Tesouro Nacional - Outros Custeios 16.760.000,00 23.320.000,00 26.030.000,00 29.544.000,00 33.785.600,00 129.439.600,00

Tesouro Nacional - Investimentos 3.640.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 12.640.000,00

Tesouro Nacional-Emenda de Bancada  Federal/ES-
Investimentos

10.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 50.500.000,00

Receitas Próprias: Vendas de Bens e Serviços 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.500.000,00

Receitas Próprias: Convênios / Transferências /
Voluntárias / Descentralizações - Custeios

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 12.500.000,00

Total 116.000.000,00 108.940.000,00 118.398.000,00 135.446.000,00 154.969.600,00 633.753.600,00

Obs. Na  tabela acima não  foi considerado as despe sas com
inativos e pensionistas

* * * * * *

Receita e Despesa com Inativos e Pensionistas 14.000.000,00 16.100.000,00 17.700.000,00 19.800.000,00 22.000.000,00 89.600.000,00
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Descrição dos Recurso do Plano de Expansão da Rede Federal

1-Investimento 2009 2010 2011 2012 2013 Total

1.1 -Obras 21.300.000,00 4.800.000,00 900.000,00

Campus de Vila Velha 3.500.000,00 1.000.000,00

Campus de Ibatiba 3.500.000,00 300.000,00

Campus de Guarapari 3.500.000,00 300.000,00

Campus de Caramuru 3.500.000,00 300.000,00

Campus de São Mateus 3.500.000,00

Campus de Cariacica 3.200.000,00

Campus de Aracruz 2.200.000,00

Campus Nova Venécia 1.600.000,00

Campus Venda Nova 600.000,00

1.2-Máquinas e Equipamentos e Mobiliários 8.700.000, 00 1.700.000,00 800.000,00 13.600.000,00

Campus de Vila Velha 1.500.000,00 800.000,00 200.000,00 2.500.000,00

Campus de Ibatiba 1.500.000,00 300.000,00 200.000,00 2.000.000,00

Campus de Guarapari 1.500.000,00 300.000,00 200.000,00 2.000.000,00

Campus de Caramuru 1.500.000,00 300.000,00 200.000,00 2.000.000,00

Campus Venda Nova 1.500.000,00 800.000,00 200.000,00 2.500.000,00

Campus de Aracruz 800.000,00 800.000,00 200.000,00 1.800.000,00

Campus de Linhares 400.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

Campus de Nova Venécia 300.000,00 200.000,00 200.000,00 700.000,00

Total de Investimentos 30.000.000,00 6.500.000,00 1.700.000,00 38.200.000,00
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7. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
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7. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

O Programa de Avaliação Institucional do Ifes (PAVI), desenvolvido na

Instituição a partir de 2004, é decorrente de um programa federal, intitulado

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Contudo,

dentre os objetivos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia

está a oferta de educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e

modalidades, sobretudo de nível médio, reafirmando a verticalização como um

dos seus princípios. Assim sendo, o PAVI abrange todas as atividades

desenvolvidas pelo Ifes.

As políticas de acompanhamento e avaliação das atividades-fins, ou seja,

ensino, pesquisa e extensão, além das atividades-meio, caracterizadas pelo

planejamento e gestão do Ifes, abrangerão toda a comunidade acadêmica,

articulando diferentes perspectivas o que garantirá um melhor entendimento da

realidade institucional.

Diversos instrumentos e métodos combinados serão utilizados, conforme

necessidades e situações específicas, focos e aprofundamentos exigidos pela

própria dinâmica de atuação do Ifes.

A avaliação institucional proposta adotará uma metodologia participativa,

buscando trazer para o âmbito das discussões as opiniões de toda comunidade

acadêmica, de forma aberta e cooperativa, e se dará globalmente a cada ano.

As técnicas utilizadas poderão ser seminários, painéis de discussão, reuniões

técnicas, questionários e sessões de trabalho, dentre outras. Para problemas

complexos poderão ser adotados métodos que preservem a identidade dos

participantes.

7.1 Diretrizes e Princípios

Fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da qualidade da

educação oferecida em todos os níveis e modalidades pelo Ifes, a orientação

da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia

institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do

aprofundamento dos seus compromissos e responsabilidades sociais.
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Além dos princípios fundamentais do SINAES:

• responsabilidade social com a qualidade da educação superior;

• reconhecimento da diversidade do sistema;

• respeito à identidade, à missão e a história das instituições;

• globalidade, isto é, compreensão de que a instituição deve ser avaliada a

partir de um conjunto significativo de indicadores de qualidade, vistos em

sua relação orgânica e não de forma isolada; e

• continuidade do processo avaliativo.

O Ifes  entende que a estrutura da avaliação institucional deve:

• Implantar um processo contínuo de avaliação institucional promovendo o

desenvolvimento de uma cultura de avaliação;

• Construir um planejamento institucional norteado pela gestão democrática e

autonomia;

• Focalizar o processo de autoavaliação nas diretrizes do Plano de

Desenvolvimento Institucional;

7.2 Dimensões Avaliadas no Projeto Institucional

Os objetivos da proposta do SINAES estão sintetizados no Art. 3º da Lei nº

10.861/2004, transcrito a seguir:

Art. 3º: A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo

identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas

atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes

dimensões institucionais, dentre elas obrigatoriamente as seguintes:

I - a missão e o plano de desenvolvimento institucional;

II - a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para
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estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais

modalidades;

III - a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que

se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da

produção artística e do patrimônio cultural;

IV - a comunicação com a sociedade;

V - as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas

condições de trabalho;

VI - organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação

com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade

universitária nos processos decisórios;

VII - infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca,

recursos de informação e comunicação;

VIII - planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e

eficácia da autoavaliação institucional;

IX - políticas de atendimento aos estudantes;

 X - sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.

7.3 Instrumentos Utilizados no Processo de Avaliaçã o

• Plano de Desenvolvimento Institucional

• Projeto Pedagógico Institucional;

• Projetos Pedagógicos dos Cursos;

• Documentos financeiros e orçamentários;
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• Documentos de controle acadêmico;

• Relatórios de acompanhamento da aprendizagem e do desempenho

estudantil;

• Questionários aplicados à comunidade acadêmica;

• Outros que venham a ser estabelecidos pela CPA.

7.4 Autoavaliação Interna da CPA

Na lei já mencionada, Lei 10.861/2004, em seu Art. 11, o governo federal

determinou que cada instituição de ensino superior, pública ou privada,

constituísse uma Comissão Própria de Avaliação – CPA, com as atribuições de

condução dos processos de avaliação internos da instituição, de

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP –

Institucional Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, obedecidas as

seguintes diretrizes:

I - constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior, ou

por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação

de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil

organizada, e vedada a composição que privilegie a maioria absoluta de um

dos segmentos;

  II - atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados

existentes na instituição de educação superior.

Depreende-se portanto :

• Existência de uma equipe de coordenação, a Comissão Própria de

Avaliação - CPA;

• Participação dos integrantes da instituição

• Compromisso explícito por parte dos dirigentes das IES;

• Informações válidas e confiáveis;
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• Uso efetivo dos resultados.

O Ifes poderá contratar especialistas em avaliação institucional para assessorar

a CPA na condução do processo.

7.5 Etapas do Processo de Avaliação

7.5.1 Fase 1 – Sensibilização

Objetivo: Sensibilizar a comunidade para a importância e objetivos da

autoavaliação institucional.

Ações:

1.Elaborar o Programa de Sensibilização;

2.Conduzir eventos de sensibilização (seminários, reuniões de grupos,

palestras por especialistas convidados etc.)

3.Capacitação da equipe

4.Levantar e registrar sugestões;

5.Divulgar informações.

Responsável: Comissão Permanente de Avaliação (CPA) e Subcomissões de

Avaliação

7.5.2 Fase 2 – Diagnóstico

Objetivo: Descrever a situação real dos cursos ofertados pelo Ifes, utilizando

para isso o cadastro e as opiniões da comunidade acadêmica, através de

coleta e organização de informações.

Ações:

1.Elaboração do Programa para Diagnóstico

2. Análise de dados e documentos obtidos;

3.Estabelecimentos de critérios e indicadores de qualidade;
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4.Levantamento das necessidades;

5.Elaboração de Relatório Diagnóstico;

Responsável: CPA e Subcomissões de Avaliação

7.5.3 Fase 3 - Avaliação Interna

Objetivos: Analisar os dados obtidos no diagnóstico e implementar o processo

de avaliação interna

Ações:

1. Elaboração do Programa para Avaliação Interna;

2. Preparação e validação dos instrumentos para a avaliação interna;

3. Aplicação de instrumentos;

4. Divulgação dos resultados na Instituição como um todo.

Responsável: CPA e Subcomissões de Avaliação

7.5.4 Fase 4 - Reformulação e Publicidade

Objetivos: Avaliar as propostas de correção, tomar decisões e definir as

reformulações  e/ou ações a serem empreendidas.

Ações:

1.Organização de um Seminário Geral de Avaliação;

2.Avaliação das Propostas;

3.Tomada de decisões sobre as propostas de ações necessárias;

4.Elaboração do Relatório Final da Avaliação Institucional;

5.Publicação do Relatório Final;

Responsável: CPA e Subcomissões de Avaliação
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7.5.5 Fase 5 – Reavaliação

Objetivos: Discutir e refletir internamente sobre os resultados, e propor medidas

para a melhoria de cada área funcional e da avaliação realizada.

Os relatórios finais  contendo os resultados e diagnósticos apresentados nas

avaliações, servirão como indicadores para a atualização e redimensionamento

do plano de desenvolvimento institucional, do projeto pedagógico institucional,

definição de programas e projetos e embasarão novos procedimentos da

gestão administrativa e acadêmica.

Ao final da cada ciclo avaliativo realizar-se-á uma meta avaliação, ou seja,

uma análise crítica do ciclo anterior de autoavaliação, a fim de identificar

melhorias nos processos subseqüentes.

Responsável: CPA
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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