Informe sobre situação financeira do Campus Feira de Santana para o ano
de 2017.

O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) elaborou a matriz CONIF, que
estabelece os recursos que cada Campus dos IFs receberá em cada exercício,
e encaminhou ao MEC para inclusão na proposta de Lei Orçamentária (PLOA).
Os cálculos do CONIF levam em conta número de alunos, o IDH da cidade, um
peso para cada curso, dentre outros fatores. Para o orçamento do ano de 2017,
a matriz foi apresentada no âmbito do IFBA na última reunião do colégio de
dirigentes, ocorrida nos dias 26 e 27 de julho de 2016 e trazia valores razoáveis
para o funcionamento do ano de 2017 para o IFBA- Feira de Santana (R$
3.125.882,32).
Surpreendentemente, no começo do mês de agosto deste ano, o
Governo Federal divulgou a proposta de Lei Orçamentária (PLOA) para o ano
2017, indicando um corte de aproximadamente 47% nos recursos IFBA sobre o
valor previsto pelo CONIF, conseqüentemente, corte equivalente para o
campus do IFBA - Feira de Santana. Para os recursos da Assistência estudantil
a previsão é manutenção dos valores recebidos no ano de 2016.
Vale ressaltar que o IFBA - Feira de Santana foi inaugurado em 2012 e
nos seus primeiros cinco anos passa pela “fase de implantação”, quando deve
implantar sua infra-instrutura de funcionamento, principalmente os espaços de
aulas práticas, pesquisa, extensão, administrativo, acervo bibliográfico,
refeitório, dentre outros.
A tabela abaixo mostra os valores recebidos desde 2012. A partir de
2015, o campus já vem recebendo menos recurso do que recebeu no ano
anterior (período coincidente com a gestão local), isso vem diminuindo
sistematicamente a aplicação de recursos para garantir a implantação e
planejar melhorias.
Estes cortes impõem sérios impactos negativos ou inviabilizam o(a):
1 Manutenção de contratos continuados, tais como água, energia elétrica,
serviços terceirizados, dentre outros.

1. Crescimento do Campus e ampliação da oferta de vagas.
2. Melhoria/ampliação na oferta de refeição aos estudantes;
3. Desenvolvimento de novas ações para ensino, pesquisa e extensão;
4. Diminuição no número de bolsas e auxílios previstos na assistência
estudantil;
5. Diminuição no número de bolsas aos programas universais e
complementares;
6. Aquisição de material permanente para os cursos atuais e novos;
7. Aquisição de livros para a biblioteca;
8. Diminuição nas viagens de visitas técnicas.

Ano
2012
2013
2014
2015
2016
2017

CUSTEIO
INVESTIMENTO
1.397.205,00
313.885,50
1.198.089,29 1.657.513,79
1.878.690,33 1.729.927,31
1.840.191,86
605.377,61
1.980.961,73
8.004,45
1.656.717,63
0

TOTAL
1.711.090,50
2.855.603,08
3.608.617,64
2.445.569,47
1.988.966,18
1.656.717,63

Variação em relação ao
ano anterior (%)
---22,8
74,11
-63,2
-23,05
-20,54

A proposta orçamentária para 2017 retrocederá aos valores inferiores ao
do ano de 2012, sem considerar a correção inflacionária. Vale lembrar que o
custo de todos os serviços contratados tiveram reajustes nos últimos anos e as
tarifas de água e energia elétrica tiveram fortes aumentos em 2015. A realidade
imposta pela restrição orçamentária leva a instituição ao funcionamento
mínimo no ano de 2017.
O IFBA - Feira de Santana vem se afirmando para comunidade do Portal
do Sertão, e em virtude disso, já alcançou importantes marcas com relação a
empregabilidade e aprovação em universidades por parte dos egressos. No
entanto, com os cortes orçamentários, mesmo considerando todo o esforço de
ajustes já realizados, tem-se clareza de que o próximo ano será de extrema

dificuldade, inclusive para a manutenção dos avanços conquistados, e a
comunidade acadêmica sentirá os impactos negativos.
Atenciosamente,
Direção Geral
Departamento Administrativo
Coordenação de Planejamento
Departamento de Ensino
IFBA- Campus Feira de Santana

