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Editorial

Revista IF Sertão-PE   5

m 2014, a Rede Federal de Educação Pro�ssional, ECientí�ca e Tecnológica completou 105 anos de 
atividades, tendo como marco histórico a 

assinatura do Decreto nº 7.566/1909, com a criação de 19 
Escolas de Aprendizes Artí�ces destinadas à oferta de 
ensino pro�ssional gratuito no Brasil. Ao longo desse 
tempo, a Rede passou por um signi�cativo processo de 
expansão, especialmente nos últimos anos: de 1909 a 
2002, foram construídas 140 escolas técnicas e, entre 2003 
e 2010, outras 214, totalizando 354 unidades federais de 
ensino. Nos últimos quatro anos, com a entrega de 208 
novas escolas, serão 562 unidades que, em pleno 
funcionamento, gerarão 600 mil vagas.
 O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF 
Sertão-PE) é parte dessa história de avanços e conquistas, 
ampliando a oferta de ensino gratuito e de qualidade para 
cada vez mais cidades do sertão pernambucano. Hoje, o IF 
Sertão-PE conta com cinco câmpus em pleno funciona-
mento � Petrolina, Petrolina Zona Rural, Floresta, Salgueiro 
e Ouricuri � e mais dois em fase de implantação � Santa 
Maria da Boa Vista e Serra Talhada �, além de três centros 
de referência nos municípios de Afrânio, Petrolândia e 
Sertânia. Até o �nal de 2015, a expectativa é que mais dois 
centros de referência sejam implantados nos municípios 
de Araripina e Ibimirim, além de diversas unidades 
remotas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec).

 Toda essa expansão, naturalmente, veio acompanha-
da de um crescimento expressivo no número de alunos e 
servidores, seja por meio da aprovação em processos 
seletivos, no caso dos primeiros, ou em concursos públicos, 
no caso dos segundos. Dessa forma, o IF Sertão-PE vem se 
consolidando como uma instituição de referência nos 
diversos níveis e modalidades de ensino que oferece, 
possibilitando a formação e a pro�ssionalização de um 
número cada vez maior de cidadãos.
 Para nós, quantidade e qualidade são atributos que se 
complementam. Um dado que comprova isso é o último 
resultado obtido pela instituição no Índice Geral de Cursos 
(IGC) do Ministério da Educação (MEC), com nota 3 em uma 
escala de 1 a 5, desempenho considerado satisfatório. Não 
por acaso, cinco dos sete câmpus do IF Sertão-PE estão 
entre as instituições federais de ensino com melhor 
desempenho dos estudantes no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), de acordo com o ranking divulgado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) em dezembro de 2014.
 Os excelentes resultados alcançados demonstram 
que estamos no caminho certo, mas os esforços não 
param por aí. Por meio da articulação entre ensino, 
pesquisa e extensão, a nossa missão é promover o 
desenvolvimento regional sustentável com foco na 
ciência e tecnologia, formando pessoas comprometidas 
com a transformação social.

Ivaldo José da Silva
Reitor  pro tempore 

Instituto Federal 
do Sertão Pernambucano

pro tempore



Ensino
 Instituto Federal de Educação, Ciência e OTecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão-
PE) é uma instituição de educação superior, básica 

e pro�ssional, pluricurricular e multicâmpus, especializada 
na oferta de educação pro�ssional e tecnológica nas 
diferentes modalidades de ensino. A partir da conjugação 
de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas 
práticas pedagógicas, o IF Sertão-PE visa melhorar a ação 
sistêmica da educação, interiorizar e socializar o conheci-
mento, popularizar a ciência e a tecnologia, desenvolvendo 
os arranjos produtivos sociais e culturais locais, com foco na 
redução das desigualdades sociais intra e inter-regionais.
 Entre as suas metas, destaca-se a formação de um 
número cada vez maior de cidadãos, instrumentalizando-
os para a construção das condições necessárias a uma 
atuação ativa e transformadora. Pautando-se no 
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, desenvolve suas atividades pedagógicas 
primando pela manutenção da credibilidade conquistada 
a partir da qualidade do ensino ofertado.
 O IF Sertão-PE está presente em diferentes cidades do 
sertão pernambucano, com cinco câmpus em pleno 
funcionamento, nos municípios de Petrolina, Petrolina Zona 
Rural, Floresta, Salgueiro e Ouricuri, além de dois em fase 

de construção em Santa Maria da Boa Vista e Serra Talhada. 
Além dos câmpus, conta hoje com Centros de Referência 
em Afrânio, Petrolândia e Sertânia, ampliando a oferta de 
ensino público e gratuito para essas localidades. Até 2015, a 
expectativa é que mais dois centros de referência sejam 
implantados nos municípios de Araripina e Ibimirim.

 A constituição dos diversos câmpus do IF Sertão-PE 
foi realizada a partir da base territorial de atuação e 
caracterização das regiões de desenvolvimento onde 
eles estão situados. Os cursos oferecidos pela instituição 
são destinados a um público-alvo existente tanto na 
região do sertão pernambucano como em diversas 
cidades dos estados do Piauí e da Bahia, abrangendo 
aproximadamente 20 municípios.
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 O IF Sertão-PE oferece uma grande variedade de 
cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino: 
técnico (Médio Integrado, Subsequente e Proeja); 
superior (Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia); pós-
graduação (Lato Sensu); formação inicial e continuada; 
Educação a Distância (EaD); entre outros.
 O acesso aos cursos técnicos é realizado através de 
processo seletivo anual para todos os câmpus do IF 
Sertão-PE . Na modalidade Médio Integrado, são 
oferecidos os cursos de Agropecuária, Edi�cações, 
Eletrotécnica, Informática e Química. Na modalidade 
Subsequente, há os cursos de Agricultura, Agroindústria, 
Agropecuária, Edi�cações, Eletrotécnica, Informática, 
Logística, Refrigeração e Climatização e Zootecnia. No 
Proeja, são ofertados os cursos de Agroindústria, 
Edi�cações, Eletrotécnica e Informática. No último 
processo seletivo, realizado no �nal de 2014, foram 
oferecidas 1.395 vagas para o ingresso em 2015, distribuí-
das entre os sete câmpus da instituição.
 Já nos cursos superiores, o ingresso é feito 
principalmente a partir do Sistema de Seleção Uni�cada 
(Sisu) do Ministério da Educação (MEC), com base na 

nota obtida pelos candidatos no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). Além do Bacharelado em 
Agronomia, são ofertados os cursos de Licenciatura em 
Computação, Física, Música e Química e os de Tecnologia 
em Alimentos, Viticultura e Enologia e Gestão de 
Tecnologia da Informação. Ao todo, serão oferecidas 609 
vagas em cursos superiores para 2015, sendo 579 por 
meio do Sisu e 30 para o curso de Licenciatura em 
Música*, que possui processo seletivo especí�co.
 Para os demais cursos (pós-graduação, formação 
inicial e continuada, educação a distância etc), são 
realizados processos seletivos através de editais 
especí�cos, conforme a disponibilidade de vagas em 
cada modalidade e nível de ensino.
 Recentemente, o IF Sertão-PE obteve nota 3 no Índice 
Geral de Cursos (IGC), que é o indicador de qualidade 
utilizado pelo Ministério da Educação (MEC) para 
monitorar o desempenho das instituições de ensino 
superior do país anualmente. O IGC é atribuído a partir dos 
conceitos médios da graduação e da pós-graduação 
Stricto Sensu, sendo considerado satisfatório o desempe-
nho igual ou acima de 3, numa faixa de 1 a 5.

Cursos oferecidos

Jornada de Iniciação à Docência
 Entre os dias 4 e 6 de dezembro de 2014, o IF Sertão-PE 
realizou, no câmpus Petrolina, a 2ª Jornada de Iniciação à 
Docência e a 4ª Amostra dos Programas Institucionais de 
Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e de Consolidação das 
Licenciaturas (Prodocência). Nessa edição, o evento teve 
como tema �O saber interdisciplinar e os impactos na 
formação docente� e reuniu estudantes e professores de 
todos os câmpus da instituição, além de membros de 
diversas organizações de ensino.

 Realizada anualmente, a JID é organizada pela 
equipe do Pibid do IF Sertão-PE em parceria com a 
Pró-Reitoria de Ensino (Proen). O Pibid é uma 
iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), que tem como 
objetivo o aperfeiçoamento e a valorização da 
formação de professores da educação básica, 
promovendo a inserção dos estudantes de 
licenciatura no contexto das escolas públicas, 
desde o início da sua formação acadêmica. 

Mostras didáticas �zeram parte da programação da 2ª JID

*O curso superior de Licenciatura em Música, por exigir habilidade especí�ca, é 
o único que possui um processo seletivo especí�co e não faz parte do Sisu.
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INTEGRADO
Ensino médio
integrado ao 
curso técnico 

CONCOMITANTE
Cursos técnicos para 
alunos do ensino médio 
de outras instituições

SUBSEQUENTE
Para quem já concluiu 
o ensino médio

PROEJA
Pro�ssionalização
de jovens e adultos

SUPERIOR

PÓS-GRADUAÇÃO

INTEGRADO
Ensino médio
integrado ao 
curso técnico 

CONCOMITANTE
Cursos técnicos para 
alunos do ensino médio 
de outras instituições

SUBSEQUENTE
Para quem já concluiu 
o ensino médio

PROEJA
Pro�ssionalização
de jovens e adultos

SUPERIOR

Câmpus Petrolina Câmpus Petrolina Zona Rural Câmpus Floresta

Câmpus Salgueiro Câmpus Ouricuri

Agropecuária
Pronera

Agroindústria
Agrimensura
Fruticultura
 

Agricultura
Zootecnia
Agroindústria
Agrimensura
Serviços Públicos* 
Agente Comunitário de Saúde*
Manutenção e Suporte 
    em Informática*
Logística*

Agroindústria

Viticultura e Enologia 
Horticultura
Fruticultura Irrigada
Agroecologia
Bacharelado em Agronomia
Formação Pedagógica de Docente

Fruticultura no Semiárido
Processamento de Produtos
    de Origem Animal

Edi�cações
Eletrotécnica
Química
Informática

Química
Informática
Administração
Sistemas de Energias Renováveis

Edi�cações
Eletrotécnica
Informática
Serviços Turísticos
Serviços Públicos*
Agente Comunitário de Saúde*
Segurança no Trabalho*
Manutenção e Sup.  em Informática*
Logística*

Edi�cações
Eletrotécnica
Informática

Tecnologia em Alimentos
Licenciatura em Química
Licenciatura em Física
Licenciatura em Música 
Licenciatura em Computação

Educação de Jovens e Adultos
Processamento de Produtos 
    de Origem Animal
Processamento de Derivados 
    de Frutas e Hortaliças

Informática
Agropecuária

Informática
Comércio
Secretariado
 

Informática
Agricultura
Agropecuária
Zootecnia
Química
Manutenção e Suporte 
    em Informática*

Agroindústria

Gestão da Tecnologia 
    da Informação
Licenciatura em Química

Educação de Jovens 
    e Adultos - Proeja

Agropecuária
Edi�cações
Informática

Agropecuária
Edi�cações 
Informática
Manutenção e Suporte 
    em Informática*
Serviços Públicos*
Segurança no Trabalho*
Logística*

Edi�cações

Tecnologia em Alimentos
Licenciatura em Física

Agropecuária
Edi�cações 
Informática

Zootecnia
Manutenção e Suporte 
    em Informática

Agropecuária
Agroindústria 
Edi�cações
Informática
Manutenção e Suporte 
    em Informática*

Agroindústria
Edi�cações

Licenciatura em Química

Agrimensura
Logística
Serviços Públicos
Segurança no Trabalho

 Agroindústria
 Edi�cações
Manutenção e Sup. em Informática

 Zootecnia
 Informática
 Agroindústria

Multimeios Didáticos
Meio Ambiente
Segurança do Trabalho*

Aquicultura
Agropecuária
Segurança do Trabalho
Informática
Química

Câmpus Serra Talhada

Câmpus Santa Maria da Boa Vista

Centro de Referência de Afrânio

Centro de Referência de Sertânia

Centro de Referência de Petrolândia

Cursos Regulares

* EaD - Educação a distância



Pesquisa, 
Inovação e 
Pós-Graduação
Pesquisa

ão mecanismos para o desenvolvimento da pesquisa Sno IF Sertão-PE os Programas Institucionais de Bolsas 
de Iniciação Cientí�ca (Pibic), de Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (Pibiti) e de Voluntário de Iniciação 
Cientí�ca (Pivic), assim como os Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCCs), as monogra�as dos cursos , as Lato Sensu
dissertações e as teses dos cursos , de Stricto Sensu
mestrado e doutorado, respectivamente.
 O Pibic é destinado aos alunos regularmente matricula-
dos em cursos de graduação (Pibic) e do ensino médio (Pibic 
Jr.) para o desenvolvimento das atividades de pesquisa. 
Atualmente, o IF Sertão-PE concede bolsas no valor de R$ 
350,00 e R$ 200,00 mensais para o Pibic e Pibic Jr., respecti-
vamente, com duração de um ano, podendo ser prorrogadas 
por igual período. O edital para a concessão dessas bolsas é 
lançado anualmente, assim como os critérios de seleção.
 O Pibiti, por sua vez, visa contribuir para a formação de 
recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvi-
mento tecnológico e inovação, incentivando, implementan-
do e ampliando as ações de inovação tecnológica no IF 
Sertão-PE. Atualmente, o valor da bolsa é de R$ 400,00, 
sendo concedida com recursos do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq).
 Já o Pivic é voltado para as ações de pesquisa que foram 
submetidas ao edital próprio dos programas de iniciação 
cientí�ca e obtiveram mérito técnico, mas com classi�cação 
excedente ao número de bolsas disponíveis. Dessa forma, 
caso o orientador e o orientando concordem em executar as 
ações dos projetos sem o recebimento de bolsas, poderão 
fazê-lo desde que tenham recursos físicos, materiais e 
humanos necessários à pesquisa no próprio instituto ou em 
entidades parceiras.

Jornada de Iniciação 
Cientí�ca e Extensão
 No período de 27 a 29 de agosto de 2014, foi 
realizada a 9ª edição da Jornada de Iniciação 
Cientí�ca e Extensão ( Jince), tendo como sede o 
câmpus Petrolina. Na ocasião, os alunos tiveram a 
oportunidade de apresentar para a comunidade os 
resultados dos projetos de pesquisa, extensão e 
inovação tecnológica que vêm desenvolvendo 
nos seus respectivos câmpus, sob a orientação 
dos professores do Instituto. Todos os projetos são 
vinculados aos programas institucionais de bolsas 
do IF Sertão-PE, como Pibic, Pibic Jr, Pibiti e Pibex.
 A Jince é um evento realizado anualmente, 
organizado em conjunto pelas Pró-Reitorias de 
Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propip) e de 
Extensão e Cultura (Proext). Além da divulgação 
dos trabalhos de pesquisa e extensão que estão 
sendo desenvolvidos no IF Sertão-PE, a jornada 
tem como objetivo promover a integração entre a 
comunidade acadêmica e a sociedade, por meio 
de atividades artísticas e culturais.

Sessão de pôsteres dos projetos de pesquisa e extensão do IF Sertão-PE foi 
um dos destaques da 9ª Jince
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 Com o objetivo de fomentar as ações de inovação 
tecnológica no âmbito da instituição e ainda atender ao 
disposto na Lei Federal nº 10.973/2004, foi criado, através 
da Resolução nº 23/2010, o Núcleo de Inovação 
Tecnológica (NIT) do IF Sertão-PE.
 Vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e 
Pós-graduação (Propip), o NIT é responsável por gerir a 
política de inovação tecnológica no IF Sertão-PE. Criado 
em 31 de maio de 2010, tem como missão garantir a 
proteção intelectual para as pesquisas desenvolvidas 
tanto na instituição como também em parcerias com 
empresas e inventores individuais, bem como estimular e 
intermediar a transferência de tecnologia.
 Dessa forma, o NIT pretende ser um núcleo de 
referência na região do Vale do Submédio São Francisco em 
gestão da inovação tecnológica, consolidando o papel do IF 
Sertão-PE como instituição de ensino, pesquisa e extensão. 
Além da pequena, média ou grande empresa, o Núcleo 
apoia empreendedores e inventores independentes, órgãos 
de governo e agências de fomento, entidades promotoras 
de empreendedorismo e inovação, empreendimentos 
coletivos e outras instituições cientí�cas e tecnológicas.
 Para isso, o NIT conta com o auxílio da Incubadora do 
Semiárido (ISA), que além de assessorar projetos com 
potencialidades empreendedoras para a região do Vale do 
São Francisco, oferece uma estrutura de laboratórios, 
suporte técnico, acompanhamento de pro�ssionais e 
orientações para o depósito de patentes.

 Com o objetivo de disseminar a cultura da inovação, 
em 2014, a equipe do NIT promoveu palestras e minicursos 
relacionados principalmente com o tema da proteção da 
propriedade intelectual e criação de patentes, atendendo a 
aproximadamente 50 pessoas. Além disso, quatro 
tecnologias desenvolvidas no IF Sertão-PE por professores 
e alunos foram protegidas através de registro de patentes, 
gerando um total acumulado de nove patentes. 
 Outra iniciativa importante nessa área tem sido a 
implantação, em todos os câmpus da instituição, de disciplinas 
voltadas especi�camente para a inovação tecnológica de 
forma aplicada a cada área de atuação pro�ssional.

Equipes do NIT e da ISA participaram da 25ª Feira Nacional da Agricultura Irrigada (Fenagri), realizada em Petrolina-PE em 2014

 Em 2014, uma das empresas apoiadas pela ISA 
foi premiada na categoria "Inovação em Negócios 
Sociais" durante a Campus Party,  evento 
internacional de tecnologia e inovação realizado 
em Recife-PE. Na foto, o sócio-fundador da 
empresa Plant.ai, Hawston Pedrosa, aparece ao 
lado da gestora da ISA, Maria Gomes.

Inovação
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Pós-Graduação

 Com o objetivo de possibilitar o constante 
aperfeiçoamento técnico e cientí�co de 
pro�ssionais e pesquisadores da região, o IF 
Sertão-PE oferece regularmente quatro cursos de 
pós-graduação na categoria Lato Sensu (especiali-
zação): Educação Básica na Modalidade Proeja, 
Fruticultura no Semiárido, Processamento de 
Derivados de Frutas e Hortaliças e Processamento 
de Produtos de Origem Animal.
 O IF Sertão-PE também oferece apoio para 
servidores que desejam realizar pós-graduação 
Stricto Sensu em outras instituições de ensino, 
seja em nível de mestrado (acadêmico ou 
pro�ssional), doutorado ou pós-doutorado. 
Anualmente, são lançados editais especí�cos para 
a concessão de bolsas aos servidores da 
instituição que estejam vinculados a programas de 
pós-graduação , além de outras Stricto Sensu
iniciativas voltadas para esta �nalidade.

Plano Institucional de 
Formação de Quadros Docentes
 O Plano Institucional de Formação de Quadros 
Docentes (Planfor) do IF Sertão-PE foi elaborado para 
atender ao Programa de Formação Doutoral Docente 
(Prodoutoral), da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes). O Prodoutoral tem 
como objetivo promover a quali�cação de docentes em 
nível de doutorado, possibilitando a criação e a consolida-
ção de grupos de pesquisa em áreas consideradas 
estratégicas e prioritárias, entre outras ações.
 Tendo como base o Plano de Quali�cação Institucional 
(PQI), o Planfor foi criado em conformidade com a 
Resolução nº 13/2005 do Conselho Superior do IF Sertão-
PE. As áreas de conhecimento foram priorizadas conside-
rando o Plano Nacional de Pós-Graduação e a necessidade 
de formação doutoral para atender a demandas especí�-
cas, abrangendo as Ciências Agrárias, Ciências Humanas � 
Educação, Engenharia II e Ciências da Computação.

Novas parcerias
  Em setembro de 2014, foi anunciado um convênio do IF Sertão-PE com a 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), que prevê a oferta de 45 vagas de mestrado: 
15 no Mestrado Pro�ssional em Administração (MPA) e 30 no Mestrado Pro�ssional 
em Educação (MPED) para docentes e técnico-administrativos do instituto. A previsão 
é de que os editais de seleção sejam lançados no primeiro semestre de 2015. 
 Com duração máxima de 24 meses, o MPA da UFBA foi criado em 1998, sendo 
um dos pioneiros nessa modalidade no país. As linhas de pesquisa dividem-se em 
�Administração Pública e Governança�, �Organização, Poder e Gestão� e �Tecnologia, 
Inovação e Competitividade�, possibilitando a formação e a quali�cação de gestores 
em nível de pós-graduação Srictu Sensu. Já o MPED tem a �nalidade de formar 
pro�ssionais capazes de compreender processos complexos do cotidiano escolar. As 
linhas de pesquisa são �Currículo, Ensino e Escola� e �Educação e Linguagens�. 

Equipe de gestores do IF 
Sertão-PE reuniram-se com o 
coordenador do MPA/UFBA 
para de�nir os rumos da 
parceria entre as duas 
instituições
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Extensão
or intermédio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura P(Proext), em articulação com o ensino e a pesquisa, 
o IF Sertão-PE propõe-se a desenvolver ações que 

contribuam para a sustentabilidade social, cultural, 
ambiental e econômica da região onde atua, interagindo 
continuamente com o seu entorno, num processo de 
comunicação que, de acordo com a acepção freireana, 
implica na �coparticipação de sujeitos no ato de pensar sobre 
o objeto�, �numa reciprocidade que não pode ser rompida�.
 Entre os objetivos da extensão no instituto, 
destacam-se a criação de mecanismos de integração 
entre o saber acadêmico e o saber popular, buscando uma 

 Entre os mecanismos voltados para a consolida-
ção das atividades extensionistas, destaca-se o 
Programa Institucional de Bolsas de Extensão (Pibex), 
que oferece auxílio para projetos tecnológicos, sociais, 
culturais, artísticos e esportivos, além de outras 
iniciativas voltadas para o fomento de emprego e renda 
ou ainda cursos de extensão. 
 A cada ano, as melhores propostas são selecio-
nadas por meio de edital especí�co, sendo 
concedidas bolsas para alunos de graduação, no valor 
de R$ 300, e de cursos técnicos, no valor de R$ 200. 
Cada projeto é desenvolvido sob a supervisão de um 
orientador ou uma orientadora.

 Desde a sua primeira edição, em 2011, o programa 
tem evoluído em número de projetos aprovados e de 
bolsistas (Figuras 1 e 2), observando-se um crescimen-
to médio anual de 41% e 35%, respectivamente.
 Com a implementação do Auxílio a Projetos de 
Pesquisa de Iniciação Cientí�ca e Tecnológica e a 
Projetos de Extensão (Apicpex), em 2014, a expectati-
va é que haja um aumento ainda maior desses 
números, em consequência da ampliação progressiva 
das ações extensionistas. Um fato que comprova isso é 
o resultado da última seleção do Pibex realizada no 
mesmo ano, ao contemplar todos os projetos 
submetidos ao edital com o auxílio �nanceiro.

Figura 1 � Evolução do número de projetos Figura 2 � Evolução do número de bolsistas

Incentivo a projetos
Participantes do projeto de extensão Agentes Literários realizam visita ao 
câmpus Salgueiro e participam de atividades educativas

Fonte: Proext, 2014.
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 Além do apoio a projetos de extensão, a instituição 
desenvolve uma série de ações que re�etem o seu 
compromisso de transformação social. Exemplo disso é o 
programa Mulheres Mil, iniciativa do Ministério da 
Educação (MEC) que visa oferecer formação pro�ssional e 
tecnológica a mulheres em situação de vulnerabilidade 
social, contribuindo para a promoção da igualdade de 
gênero através da geração de emprego e renda. Desde a 
sua implantação, centenas de mulheres já obtiveram a 
certi�cação em cursos pro�ssionalizantes ofertados pelo IF 
Sertão-PE, com números bastante expressivos em 2014.

Em 2014, centenas de alunas do programa Mulheres Mil receberam a certi�cação em cursos oferecidos pelo IF Sertão-PE

Alunos de uma escola pública estadual realizam visita ao Museu de Ciências 
do câmpus Salgueiro

produção de conhecimento baseada nas práticas da 
sociedade, e a colaboração com outras instituições de 
ensino, pesquisa e organizações da sociedade civil para 
desenvolver as oportunidades educacionais, econômicas, 
sociais e culturais da região.
 Nesse sentido, essas ações são desenvolvidas com 
a participação de diversos atores da instituição � alunos 
e servidores � e da comunidade. A seguir, estão 
relacionados os principais programas e projetos 
relacionados a essa área, bem como as diversas 
atividades realizadas ao longo de 2014.

 Outra iniciativa semelhante que merece destaque é o 
Programa de Apoio ao Desenvolv imento Rural 
Sustentável de Pernambuco (Prorural), que tem como 
meta atender organizações de produtores familiares 
através da oferta de cursos de capacitação pro�ssional e 
outras atividades. As ações do Prorural têm sido 
desenvolvidas pelos câmpus Petrolina Zona Rural e Santa 
Maria da Boa Vista e contemplam os seguintes municípios 
do Território Produtivo do Sertão do São Francisco: 
Petrolina, Dormentes, Afrânio, Lagoa Grande, Santa Maria 
da Boa Vista, Orocó e Cabrobó.

Projetos sociais
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 Regulamentado pela Resolução nº 38/2010 do 
Conselho Superior, o programa de estágio do IF Sertão-PE 
tem como principal objetivo possibilitar aos alunos dos 
cursos regulares o desenvolvimento de competências 
pro�ssionais no ambiente de trabalho, visando à 
preparação para o mundo produtivo. 
 A partir de 2012, a Proext assumiu a formalização de 
novos convênios para estágio. Dessa forma, os termos de 
convênio passaram a abranger todos os câmpus da 
instituição, que continuam desenvolvendo as demais 
atividades relacionadas ao estágio, tais como: prospecção 
de instituições parceiras e de vagas, orientação, encami-
nhamento de estagiários, assinatura dos termos de 
compromisso e avaliação dos estagiários.
 Ao longo desse período, o IF Sertão-PE vem �rmando 
novas parcerias e fortalecendo as já existentes, seja com 
empresas da região, nacionais e estrangeiras, como é o caso 
da norte-americana Amazon Produce Network, sediada no 
estado de New Jersey. Há mais de seis anos, o convênio tem 
possibilitado aos alunos da instituição realizar um estágio 
de 18 meses nas unidades da empresa, que atua no ramo de 
importação de frutas tropicais provenientes de vários 
países e também do Vale do São Francisco.
 Com a �nalidade de promover a consolidação, 
expansão e internacionalização da ciência, tecnologia e 
inovação, o IF Sertão-PE destaca-se ainda na participação 
em programas de mobilidade acadêmica e intercâmbio, a 

Sete alunos do IF Sertão-PE foram selecionados para realizar um estágio de 18 meses na empresa Amazon Produce Network, nos Estados Unidos

Estudantes do IF Sertão-PE participam de processo seletivo para estágio 
em empresa da região do Vale do São Francisco

exemplo do Ciência sem Fronteiras (CsF) e do �Professores 
para o Futuro�, voltados respectivamente para estudantes e 
docentes. Tais iniciativas são resultados de um esforço 
conjunto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI) e do MEC, por meio de suas respectivas instituições 
de fomento � CNPq e Capes � e Secretarias de Ensino 
Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.
 Ainda em 2012, o IF Sertão-PE tornou-se a primeira 
instituição de ensino do interior do Nordeste a realizar o 
teste de pro�ciência TOEFL, exame que avalia as 
habilidades do candidato em língua inglesa, principalmente 
em nível acadêmico. Reconhecido internacionalmente, o 
TOEFL é utilizado por diversas instituições e organizações 
estrangeiras como critério de seleção, tanto para estudan-
tes como pro�ssionais que desejam participar de 
programas de intercâmbio e cooperação internacional.

Estágio e Internacionalização
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Aqui você 
é bem-vindo.
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IF Sertão-PE



o IF Sertão-PE, o Departamento de Apoio ao Ensino Ne à Aprendizagem (DAEA) é o órgão sistêmico e 
articulador das diretrizes políticas do Programa de 

Assistência Estudantil, responsável por assegurar os direitos 
sociais dos estudantes, além de acompanhar e avaliar as 
ações e projetos do programa nos câmpus.
 O Programa de Assistência Estudantil do Instituto 
oferece auxílios �nanceiros (moradia, transporte e 
alimentação), apoio a pessoas com necessidades educacio-
nais especí�cas, seguro de acidentes pessoais, atenção à 
saúde, atividades culturais e esportivas.
 A assistência estudantil está ligada à Pró-Reitoria de 
Ensino (Proen), na Reitoria, e à Direção de Ensino, nos 
câmpus. Os câmpus Floresta e Petrolina possuem ainda a 
Coordenação de Apoio ao Ensino e à Aprendizagem.

Assistência 
Estudantil

Em 2014, o DAEA atuou na divulgação, junto aos 
câmpus do IF Sertão-PE, das seguintes Olimpíadas 
do Conhecimento:

1. Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR)

2. Olimpíada Brasileira de Informática (OBI)

3. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas (Obmep)

4. Olimpíada Brasileira de Agropecuária (Obap)

Estudantes do IF Sertão-PE na cerimônia de abertura dos Jogos dos Institutos Federais ( JIFs)
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Equipe do IF Sertão-PE, durante a Olimpíada de Robótica

Danilo da Silva Santos conquistou o ouro no lançamento de disco

Lúcia Maria (ao centro), do câmpus Ouricuri, 
ganhou quatro medalhas de ouro no Atletismo

 Além dessas ações esportivas e educativas, o DAEA 
apoia a permanência de estudantes de baixa renda 
matriculados nas várias modalidades de ensino oferecidas 
pelo IF Sertão-PE. O objetivo é viabilizar a igualdade de 
oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a 
melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas 
que buscam combater situações de repetência e evasão.

Entre todas as olimpíadas, o destaque, sem dúvida, é a 
Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Depois de sediar uma 
das etapas da OBR, o IF Sertão-PE conquistou duas das cinco 
vagas regionais para a etapa Estadual da Olimpíada de 
Robótica e o título de melhor equipe estreante da competição. 

 Os estudantes do IF Sertão-PE também conseguiram 
bons resultados na etapa nordestina dos Jogos dos 
Institutos Federais ( JIFs), realizada entre os dias 25 e 29 de 
agosto, em Teresina-PI. A comitiva, composta por 69 
atletas estudantis, foi acompanhada de cinco servidores do 
Instituto. Ao término da competição, quinze estudantes 
classi�caram-se para a etapa nacional dos JIFs.
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Desenvolvimento 
Institucional

 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional A(Prodi) do IF Sertão-PE busca o efetivo envolvi-
mento de toda comunidade em um trabalho de 

compromisso para transformar as metas em ações que, 
concretizadas, sedimentam o papel da Instituição. É a pró-
reitoria que abre os espaços e caminhos, projetando o 
desenvolvimento sócio-econômico e regional, trazendo em 
sua premissa a signi�cativa relação com as demandas 
regionais em seu espaço de atuação. 

 Uma das ações de grande destaque do setor, entre 2013 
e 2014, foi a elaboração de importantes documentos que 
servirão de guia para as ações e atividades do IF Sertão-PE 
nos próximos anos. Um deles foi o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 2014-2018. O PDI é o documento de 
planejamento de uma instituição, espaço em que são 
delineados os objetivos em um horizonte de cinco anos, 
contemplando as medidas reais necessárias à consecução de 
tais objetivos. Participaram do processo de preparação do 
documento, lançado em junho de 2014, gestores responsáve-

 Após um longo processo que envolveu a busca pelo 
prédio, negociação com o proprietário, avaliação do imóvel 
pela Caixa Econômica Federal e assinatura do contrato, a 
reitoria do IF Sertão-PE ganhou seu primeiro prédio anexo. 
Localizado na Rua Valério Pereira, no centro de Petrolina-PE, 
o local receberá servidores de diferentes setores da reitoria, 
que iniciaram a mudança para o imóvel em dezembro de 
2014. O anexo desafogou as instalações do imóvel onde a 
reitoria do Instituto funciona, o que possibilitará a nomeação 
de novos servidores e um melhor �uxo de trabalho.

O diretor-geral do câmpus Serra Talhada, Erbs Cintra, responsável pelo Centro de Referência de Sertânia, destaca a importância de parcerias com a Prefeitura da cidade

Documentos norteadores

is pelas diversas áreas de atuação da Instituição, assim 
como servidores representantes de cada câmpus. 
 Outra importante conquista da Prodi em 2014 foi o 
lançamento do Plano de Expansão para o período 2014-
2015, documento inédito que contém projetos detalha-
dos, com análises de per�s e viabilidades, para expansão 
das ações do IF Sertão-PE na região, por meio da 
implantação de pontos de presença nos municípios de 
Afrânio, Petrolândia, Sertânia, Ibimirim e Araripina. 

Novas instalações
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Cerimônia de inauguração do Centro de Referência de Petrolândia

Centros de Referência

 Centros de Referência são unidades administrativas dos 
Institutos Federais que iniciam suas atividades oferecendo 
cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec). Para a implantação destas unidades, a 
parceria com as prefeituras locais é fundamental, pois elas 
fornecem toda a estrutura física para o funcionamento. Os 
Centros que demonstram capacidade de desenvolvimento 
podem vir a constituir outros tipos de unidades administrati-
vas, como campus avançados e campus. Futuramente, a 
meta do IF Sertão-PE é transformar todos os Centros de 
Referência em Câmpus Avançados, unidades que funcionam 
como extensões de câmpus já existentes, mas que atuam no 
novo município contando com equipe própria de servidores 
técnico-administrativos e docentes.
 Ao �nal de 2014, já estava em pleno funcionamento o 
Centro de Referência do IF Sertão-PE em Sertânia. 
Inaugurado em 30 de setembro, oferece aos moradores do 
município cursos do Pronatec nas modalidades Técnico 
Subsequente (Multimeios Didáticos e Meio Ambiente) e 
diversos de Formação Inicial e Continuada (FIC). O Centro de 
Referência de Sertânia representa o primeiro ponto de 
presença do Instituto na microrregião do Sertão do Moxotó e 
é coordenado pelo campus Serra Talhada.  
 Também foi inaugurado, em novembro passado, e está 
funcionando a todo vapor o Centro de Referência de 
Petrolândia, administrado pelo campus Floresta do IF 
Sertão-PE. O mais novo ponto de presença do Instituto tem 

área total de 14 hectares, com 1.200 metros quadrados 
construídos mais quadra poliesportiva, e encerrou o ano com 
700 estudantes atendidos em 21 cursos de Formação Inicial e 
Continuada (FIC) e cinco cursos técnicos regulares oferecidos 
no âmbito do Pronatec (Agropecuária, Segurança do 
Trabalho, Aquicultura, Informática e Química). Já o Centro de 
Referência de Afrânio oferece, além de capacitações na 
modalidade FIC, os cursos técnicos subseqüentes de 
Agroindústria, Informática e Zootecnia.
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Momento de descerramento da Placa identi�cadora do Centro de Referência 
Sertânia na Escola Sebastião Lafayette

Representantes do IF Sertão-PE e do município de Petrolândia descerram a 
placa de inauguração do Centro de Referência



Gestão 
de Pessoas

 Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) é o órgão de Aassessoramento direto do reitor, responsável pelo 
planejamento,  coordenação,  supervisão, 

implementação das políticas de gestão de pessoas, inclusive 
pela proposição de normativos e orientação referentes às 
atividades de assistência, administração de pessoal e 
desenvolvimento dos servidores do Instituto Federal do 
Instituto Federal do Sertão Pernambucano. As ações da 
diretoria são sistêmicas e objetivam integrar as atividades 
na área de gestão de pessoas, entre os órgãos de recursos 
humanos com os subsistemas do instituto, visando à 
obtenção da e�cácia dos processos de trabalho para a 
consecução dos objetivos organizacionais. 

 Em alusão ao Dia do Servidor Público, comemorado em 
28 de outubro, a DGP, em parceria com a Secretaria de 

Gestão de Pessoas (SGP) da Universidade do Vale do São 
Francisco (Univasf), promoveu uma ação de integração 
entre os servidores das duas instituições. O projeto �Integrar 
para construir� ofereceu aos servidores uma programação 
variada, com atividades esportivas, mostra de talentos, 
sorteio de brindes e festival de sorvete. Na ocasião, houve 
também café da manhã e almoço de confraternização. O 
momento foi bastante apreciado por servidores do IF 
Sertão-PE e da Univasf. Para a chefe do Departamento de 
Administração de Pessoas da DGP, Simaia Duarte, além de 
promover um momento de integração entre os servidores, a 
intenção do projeto foi valorizar o papel desses pro�ssionais 
para o desenvolvimento da região. �O servidor público traz 
na sua essência a proposta de servir à pátria, garantindo a 
cidadania de todos que procuram um atendimento. Diante 
disso, entendemos que devemos somar esforços em prol do 
desenvolvimento do nosso potencial a �m de que as nossas 
ações sejam mais solidi�cadas�, destaca Simaia.

Integrar para Construir 
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Servidores do IF Sertão-PE e da Univasf participaram do projeto Integrar para Construir



Aumento do quadro 
de servidores 

 
 Três concursos públicos foram realizados ao longo de 
2014 pelo IF Sertão-PE, com apoio da DGP. O maior deles 
ofereceu 134 vagas para técnico-administrativos em 
Educação. Grande parte dos candidatos aprovados neste 
concurso foi nomeada ao longo do ano, incrementando a 
força de trabalho de todos os câmpus do IF Sertão-PE, 
inclusive aqueles que se encontram ainda em fase de obras 
(Santa Maria da Boa Vista e Serra Talhada). O destaque 
deste concurso foi seu curto período de realização. O 
lançamento do edital, realização das provas, divulgação e 
homologação do resultado ocorreu entre os dias 20 de maio 
e 4 de julho, possibilitando a nomeação dos aprovados, 
graças à homologação que se deu no prazo determinado 
pela legislação em ano eleitoral (até três meses antes da 
eleição, que este ano aconteceu em 5 de outubro). 
 Já o concurso público para professores do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) selecionou 34 
docentes para atuação em Petrolina, Petrolina Zona Rural, 
Salgueiro, Floresta, Ouricuri, Santa Maria da Boa Vista e 
Serra Talhada. Outro certame foi destinado a preencher 
quatro vagas do cargo de Técnico e Intérprete em Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) em quatro câmpus. 

Cursos de Capacitação 
 
 Tendo assumido o compromisso com a 
capacitação e o desenvolvimento dos seus 
servidores, o IF Sertão-PE enfrenta o grande 
desa�o de implantar práticas de gestão que 
privilegiem o incremento de conhecimentos, 
habilidades e atitudes e não se limitem à aquisição 
de conhecimento instrumental. Acreditando que o 
desenvolvimento permanente do servidor público 
é um fator estratégico, a instituição percebe a 
necessidade de uma aprendizagem mais ampla, 
que permita o desenvolvimento não só de 
saberes técnicos, mas também de aspectos 
comportamentais e cognitivos. Ao longo do ano 
de 2014, foram oferecidos pela DGP 21 cursos de 
capacitação voltados à aquisição de um conjunto 
de competências essenciais não apenas às 
atividades dos servidores, mas também à sua 
qualidade de vida e melhoria no relacionamento 
interpessoal. Cerca de 400 servidores do IF 
Sertão-PE participaram dos cursos.
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Cerimônia de posse coletiva de novos servidores do IF Sertão-PE, realizada em agosto de 2014



Comunicação
 nova institucionalidade que transformou o Aantigo Centro Federal de Educação Tecnológica 
de Petrolina (Cefet Petrolina) em Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 
Pernambucano (IF Sertão-PE), em dezembro de 2008, o 
redesenhou na sociedade local e regional. Essa mudança 
trouxe consigo a necessidade de pro�ssionalizar a área 
de comunicação, tendo em vista que a busca permanente 
do diálogo com a sociedade e a compreensão das suas 
demandas apresenta-se como uma prerrogativa 
imprescindível à evolução institucional. 
 Reconhecida a relevância do processo de comunica-
ção com as comunidades interna e externa, o IF Sertão-PE 
tem direcionado amplos esforços no sentido de consolidar 
instrumentos especí�cos, capazes não apenas de 
promover a relação de comunicação, mas, principalmente, 
de ampliá-la quantitativa e qualitativamente. Um elemento 
que ressalta a preocupação com o melhoramento 
constante das vias de comunicação com a sociedade é o 

Comunicadores do IF Sertão-PE se reúnem para debater ações

fato de esta ter consolidado a equipe que desempenha as 
atividades pertinentes à área na instituição.
 Assim, destaca-se a ampliação do quadro funcional 
de comunicadores. Em 2009, havia apenas um servidor, 
lotado na reitoria, que respondia pela comunicação de 
todo o IF Sertão-PE. Já no segundo semestre de 2014, a 
equipe passou a contar com 16 servidores, entre os quais 
sete jornalistas, cinco programadores visuais, três 
técnicos em audiovisual e um diagramador, distribuídos 
entre a reitoria e quatro dos sete câmpus do instituto.
 Tal ampliação tem propiciado o acesso à informação 
como forma de concretizar o princípio constitucional da 
publicidade em sua acepção mais ampla. Viabilizando o 
diálogo aberto com a comunidade e o acolhimento das 
suas demandas, o trabalho realizado pela equipe de 
comunicação do IF Sertão-PE tem promovido o intercâm-
bio de experiências e informação entre os diversos 
públicos da instituição, possibilitando a concretização 
das diretrizes dos Institutos Federais. 
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 A Comunicação do IF Sertão-PE é responsável pelo 
desenvolvimento de variadas atividades que dizem 
respeito à comunicação de todo o instituto. Além da 
produção de notícias e cobertura de eventos institucio-
nais, a equipe realiza as seguintes ações: 

1. Produção e envio quinzenal, por correio 
eletrônico, da newsletter "Correio do Sertão"; 

2. Reformulação do Site Institucional; 

3. Fiscalização, acompanhamento e fornecimento 
de serviços grá�cos; 

4. Projeto de implantação de rádio e TV Web, criação 
de identidades visuais para campanhas institucionais 
internas e externas; 

5. Desenvolvimento de banners, cartazes, folders e 
outros materiais necessários, além da criação de 
imagens para publicação no Facebook; 

6. Fortalecimento da presença do IF Sertão-PE nas 
redes sociais, com a conquista de 25 mil seguidores na 
página o�cial do Instituto;

7. Elaboração do projeto de sinalização de todos os 
câmpus do Instituto;

8. Elaboração de vídeos institucionais e o apoio e 
organização dos eventos gerais da instituição. 

Novo Site
 

Facebook

Twitter

Newsletter
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Tecnologia
a área de Tecnologia da Informação, as ações Nempreendidas no ano de 2014 pela Diretoria de 
Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI) do IF 

Sertão-PE promoveram avanços signi�cativos ao 
integrar a informática com os âmbitos administrativo e 
acadêmico da instituição. 
 Logo no início do ano, 438 tablets e 63 lousas interati-
vas foram entregues aos docentes efetivos dos câmpus 
Petrolina, Salgueiro, Ouricuri e Petrolina Zona Rural. A ação 
fez parte do Programa de Modernização da Rede Federal 
para o Uso de Tecnologias Educacionais (PMTE) e teve o 
objetivo de incorporar o uso das novas Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs) à rotina dos educadores.
 Em setembro, durante o Mês da Segurança no Brasil 
e na América Latina, a DGTI e as equipes de TI dos 
câmpus Petrolina e Petrolina Zona Rural realizaram 
ações de conscientização envolvendo temas relaciona-
dos à segurança da informação. Na ocasião, foram 
promovidas palestras a respeito de temas como 
segurança na nuvem, cibercrime, senhas, privacidade, 
cyber-bullying, segurança em redes sociais, bom uso do 
e-mail, compras seguras, entre outros.
 Um mês depois, em outubro, duas ações promovidas 
pela DGTI facilitaram o acesso de servidores do IF Sertão-
PE ao sistema: a Central de Serviços de TI, um ambiente 
virtual que reúne serviços de Tecnologia da Informação, e o 
Sistema de Reconhecimento de Saberes e Competências 
(SRSC), que permite o trâmite dos processos de requeri-
mento de concessão do RSC aos docentes do Instituto. 
 

 Além dessas importantes iniciativas, a DGTI 
desenvolveu em 2014 atividades que proporciona-
ram o atendimento e�ciente e e�caz das demandas 
tecnológicas ligadas às dimensões pedagógicas e 
administrativas da instituição, com destaque para:

1. Ampliação dos links de internet dos câmpus do IF 
Sertão-PE;

2. Contratação de solução antivírus corporativa;

3. Readequação e ampliação da infraestrutura de 
redes dos câmpus do IF Sertão-PE;

4. Projeto de acesso ao portal da Capes por meio da 
CAFe (Comunidade Acadêmica Federada);

5. Projeto de Voip por meio do FONE@RNP;

6. Contratação de serviços de telefonia �xa e 
móvel;

7. Desenvolvimento do Sistema de Registro de 
Diplomas;

8. Inauguração da RedeVASF (IF Sertão-PE 
integrante do Consórcio). 

DGTI entrega tablets a docentes do câmpus Ouricuri
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Expresso Livre - É um software livre que reúne funções de 
correio eletrônico, agenda, catálogo de endereços, work�ow e 
messenger. Foi desenvolvido pela equipe da DGTI a partir da 
customização da ferramenta alemã E-GroupWare.

CAFe (Comunidade Acadêmica Federada) - Possibilita que 
cada usuário tenha uma conta única em sua instituição de 
origem, válida para todos os serviços oferecidos à federação, 
eliminando a necessidade de múltiplas senhas de acesso e 
processos de cadastramento.

Webconferência via RNP - É uma solução que integra 
conferências pela internet, treinamentos ao vivo, tutoria e/ou 
colaboração. A ferramenta suporta a transmissão de voz e 
vídeo, também permite a utilização de slides, compartilhamen-
to de aplicações, arquivos etc.

fone@RNP (Encaminhamentos de chamadas VoIP) - É o 
nome do serviço que permite o encaminhamento de 
chamadas, isto é, a interconexão das instituições clientes da 
rede VoIP (Voz sobre IP) da RNP.

GLPI (Sistema de HelpDesk) - É uma aplicação livre, composta 
de um conjunto de serviços para a administração do inventário 
de equipamentos de informática, o controle de chamados 
técnicos e a gestão de uma base de dados.

Rede Metropolitana do Vale do São Francisco (RedeVASF) - É a 
primeira a interligar instituições de educação superior e 
pesquisa localizadas em dois municípios de dois estados 
diferentes, Petrolina-PE e Juazeiro-BA, numa rede com 90 
quilômetros de �bra óptica. Em 2015, a velocidade de conexão 
com a internet vai chegar a 1 Gb/s no IF Sertão-PE.

Docentes do câmpus Petrolina Zona Rural recebem tablets

Ferramentas e suporte
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Em 2014, foram 
 2 Câmpus

Serra Talhada | Santa Maria da Boa Vista

e 3 Centros 
de Referência 
Afrânio | Petrolândia | Sertânia

implantados.

Futuras instalações dos câmpus Serra Talhada e Santa Maria da Boa Vista



Faça parte. www.ifsertao-pe.edu.br

para todos.
Oportunidade de acesso à educação


