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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

 Diante da transformação do CEFET Petrolina em Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, a instituição passará por profundas mudanças, 

onde, ações atualmente estabelecidas para o atendimento do mundo produtivo, deverão ser 

ampliadas e inter relacionadas às necessidades sociais locais e regionais. O Instituto Federal 

deverá buscar a melhoria da qualidade do ensino, a integração vertical entre a educação 

básica, profissional e superior e o atendimento das demandas tecnológicas dos arranjos 

produtivos através da pesquisa aplicada. Esta nova demanda requer mudança de paradigmas, 

reestruturação das instalações físicas e, sobretudo, de profissionais preparados através de uma 

política de capacitação e qualificação integrada aos anseios das comunidades interna e externa 

e ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Neste contesto foi elaboração o Plano de 

Qualificação Institucional – PQI 2008-2012 para nortear e institucionalizar o processo de 

qualificação profissional do CEFET Petrolina. 

 Ouvidas as coordenações de cursos, a partir de uma profunda discussão sobre os 

objetivos e metas almejados, a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação elaborou este plano que 

será apresentado ao Conselho Diretor para aprovação/homologação em novembro de 2008. 

Solicitado pela CAPES/SETEC, o PQI 2008-2012, norteará os investimentos em 

qualificação dos servidores da educação profissional e tecnológica através do financiamento 

de Doutorados e Mestrados inter-institucionais (INTER/MINTER) e do atendimento a 

demanda de bolsas de auxílio por meio do PIQDTec. 
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1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 
 

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina – CEFET Petrolina, foi criado 

a partir da Escola Agrotécnica Federal Dom Avelar Brandão Vilela - EAFDABV, pelo 

Decreto Presidencial (DOU Nº 227-A), de 26 de Novembro de 1999.  Este Centro recebeu, 

por força do Decreto Nº 4.019, de l9 de novembro 2001, a Unidade de Ensino Descentralizada 

de Petrolina, à época pertencente ao Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Pernambuco, passando a abranger dois campus distintos: um localizado no Perímetro Rural 

(Unidade Agrícola) e outro na Área Urbana (Unidade Industrial).  

Atualmente, o CEFET Petrolina oferta cursos de formação inicial e continuada de 

trabalhadores, cursos Técnicos (nas modalidades Pós-médio e Integrado ao Ensino Médio) e 

Cursos Tecnológicos, promovendo a geração de empregos e renda estáveis e melhoria da 

qualidade de vida do homem, entre outros impactos positivos.  

Firmado em sua reconhecida capacidade de oferta de curso técnicos, o CEFET Petrolina 

vem oferecendo os cursos superiores de Tecnologia em Alimentos de Origem Vegetal (desde 

1998), Tecnologia em Fruticultura Irrigada (desde 2003) e Tecnologia em Viticultura e 

Enologia (desde 2005).  

A partir do reconhecimento dos CEFET como instituições de ensino superior e para 

atender as características e objetivos legais estabelecidos, Decretos Nº 5225 e Nº 5224,  de 1º 

de outubro de 2004, o CEFET Petrolina reformulou seu Estatuto e elaborou seu primeiro 

Plano de Desenvolvimento Institucional, onde se destaca a Qualificação de Docentes, a 

Institucionalização da Pesquisa, a expansão do número de Cursos de Graduação, criando em 

2005 dois cursos de Licenciatura, um  em Física e o outro em Química. No segundo semestre 

de 2008 o CEFET Petrolina lançou seu primeiro edital para seleção de alunos para os cursos 

de Pós-Graduação, ofertando 30 vagas para o lato sensu em Fruticultura no Semi-Árido e 20, 

para o curso de Processamento de Derivados de Frutas e Hortaliças. 

Numa visão sistêmica da educação nacional, e em atendimento à CHAMADA 

PÚBLICA MEC/SETEC n.º. 002/2007, o CEFET Petrolina propôs a criação do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, a partir de sua estrutura, 

como uma das ações para tornar mais substantiva a contribuição da rede federal de educação 

profissional e tecnológica ao desenvolvimento sócio-econômico das Mesorregiões do Sertão e 

do São Francisco Pernambucano, a partir do acolhimento de um público historicamente 

colocado à margem das políticas de formação para o trabalho, da pesquisa aplicada destinada 

à elevação do potencial das atividades produtivas locais e da democratização do 
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conhecimento à comunidade em todas as suas representações. Com reitoria em Petrolina, este 

Instituto Federal contará com mais cinco campus, sendo dois em Petrolina, um em Floresta, 

um em Salgueiro e o outro em Ouricuri. 

  

1.1 Missão da instituição 
 

Amparada pelos princípios de integração pedagógica, administrativa, tecnológica e 

política na ação educativa, a Função Social do CEFET – Petrolina é primar pela excelência 

acadêmica através da oferta de cursos e programas que proporcionem múltiplas formas de 

assimilação e produção do saber científico e tecnológico, com vistas ao desenvolvimento 

sustentado e a inclusão social. Assim, é nossa missão aprimorar a formação de cidadãos aptos 

para atuar nos diversos setores da cadeia produtiva e na sociedade.                                                       

 

2. OBJETIVOS DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 

O Projeto de Lei que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, em tramitação 

no Congresso Nacional, reafirma compromissos em desenvolvimento pelos atuais Centro de 

Formação Tecnológicas e Escolas Agrotécnicas estabelecendo novas finalidades que 

necessitarão de estratégias para qualificação dos servidores.  

Ofertar educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades, 

promovendo a integração vertical entre a educação básica, profissional e superior, otimizando 

a infra-estrutura física, o quadro de pessoal e os recursos de gestão, representa um dos 

desafios do PQI 2008-2012. Outra finalidade, prevista na formalização dos Institutos, que 

deverão ser contempladas pelo PQI, consiste em realizar e estimular a pesquisa aplicada, a 

produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 

tecnológico, bem como desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica. 

Consolidar os objetivos dos Institutos Federais para o ensino, pesquisa, pós-graduação 

e extensão, em consonância com as expectativas e necessidades das comunidades interna e 

externa, representam a base para o estabelecimento da qualificação dos servidores do Instituto 

Federal do Sertão Pernambucano a serem contempladas no PQI, conforme objetivos dispostos 

a seguir: 
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I. Aperfeiçoar os serviços oferecidos pelos diversos setores institucionais de gestão 

pública e educacional;  

II. Melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem nos diversos níveis e 

modalidades;  

III. Propiciar a criação e consolidação de programas de pós-graduação lato e stricto 

sensu; 

IV. Promover o desenvolvimento de pesquisa aplicada a processos, produtos e 

serviços de demanda local e regional; 

V. Criar e consolidar grupos de pesquisa sob as diretrizes institucionais; 

 

3. POLÍTICAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

Diante do dinamismo das novas tecnologias, modelos de organização da produção, o 

mundo produtivo exige a formação de profissionais técnicos e tecnológicos com agilidade, 

flexibilidade, capacidade de aprender e tomar decisão diante de situações novas e imprevistas. 

A política de ensino do CEFET Petrolina propicia, desta forma, a formação de profissionais 

que, além do domínio operacional da técnica de trabalho, compreenda o processo produtivo, 

detenha o saber tecnológico e envolva-se com pesquisa aplicada a processos, produtos e 

serviços com vistas ao desenvolvimento regional, valorizando a qualidade de vida e o meio 

ambiente. 

A política dos cursos de licenciatura, envolvendo o conhecimento das diversas ciências, 

desenvolve conceitos e estudos de fenômenos físicos e químicos, interage com a realidade 

através das metodologias articuladas entre prática e teoria com preparo a pesquisa e extensão. 

Os cursos de licenciatura atendem ao desenvolvimento profissional, às diretrizes curriculares 

nacionais para a formação de professores definidas para a educação básica, sem prejuízo às 

peculiaridades regionais, estabelecidas pelo sistema de ensino. 

 

3.1 Políticas de pesquisa, pós-graduação e extensão 
 

A crescente demanda por produtos competitivos, com maior valor agregado, maior 

impacto social e menor custo, direciona as ações do CEFET Petrolina à consolidação de uma 

pesquisa aplicada e a extensão com vistas a sustentabilidade ambiental, a segurança alimentar 

e a inclusão social. 
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Sobre esta visão o CEFET Petrolina vem desenvolvendo ações para a estruturação e 

fortalecimento da pesquisa através da criação do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica do CEFET-Petrolina (PIBIC/CEFET-Petrolina) pela Resolução nº 06 de 

12 de setembro de 2005 e das Normas Disciplinadoras para Encaminhamentos de Projetos de 

Pesquisa pela Resolução nº 06, de 28 de dezembro de 2007. Este esforço visa, sobretudo, 

despertar a vocação científica dos discentes através da participação em projetos de pesquisa, 

ampliando a participação do CEFET Petrolina na geração de tecnologias aplicadas ao semi-

árido nordestino. 

A grande demanda docente por qualificação levou a elaboração do Plano Institucional 

de Qualificação Docente (PIQD-2006) e a reestruturação da carreira de Técnico-

Administrativo em 2006, provocou re-avivamento do interesse pela capacitação e 

qualificação, dando início a discussão para a elaboração de um plano institucional de 

qualificação para o setor. 

O estabelecimento de critérios de liberação, tramites do processo e procedimentos de 

acompanhamento e avaliação do afastamento de servidores constitui-se uma política do 

CEFET Petrolina, regulamentada pela Resolução nº 13 de outubro de 2005: Normas que 

Dispõem sobre o Afastamento de Curta, Média e Longa Duração de Docentes. 

Preparando-se para a expansão vertical dos cursos ofertados, o CEFET Petrolina 

aprovou a Resolução nº 06 em 11 de julho de 2008, que determina o Regulamento Geral dos 

Cursos de Pós-graduação lato sensu e stricto sensu, enquanto são criados os primeiros cursos 

de especialização na grande área de Ciências Agrárias. 

O desenvolvimento de ações de extensão reforça a necessidade do Instituto Federal 

estabelecer estrutura física e qualificação profissional adequada e integrado às demandas da 

comunidade. As ações de interação devem, utilizando seu potencial humano, garantir uma 

resposta ágil e de qualidade, com idéias e propostas inovadoras. Atualmente estes esforços 

vêm sendo coordenados e viabilizados através do DREC - Diretoria de Relação Empresa 

Comunidade. 

O CEFET Petrolina, em resposta as demandas regionais, concentra esforços na 

melhoria de serviços de consultoria, ensaios de laboratórios e na disseminação do 

conhecimento através de participação e promoção de eventos técnicos científicos, feiras, 

seminários. 
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4. DIAGNÓSTICO  
 

O CEFET Petrolina tem oferecido dezoito cursos profissionalizantes de nível médio, 

cinco de nível superior e duas pós-graduações lato sensu em suas três unidades conforme 

Tabela 1. 

 
 

Tabela 1 – Cursos ofertados nas três unidades do CEFET Petrolina no segundo semestre de 
2008 

Nível Modalidade Curso 

Unidade Agrícola 
Agricultura
ZootecniaSubseqüente 
Agroindústria Médio 

Proeja Agroindústria 
Fruticultura Irrigada Graduação Tecnológico Viticultura e Enologia 

Pós-Graduação Lato Sensu Fruticultura no Semi-Árido 

Unidade Industrial 
Edificações
EletrotécnicaProeja 
Informática 
Informática
Química
Edificações

Médio 

Integrado 
Eletrotécnica 
Informática
Edificações
EletrotécnicaTécnico Subseqüente 
Turismo

Tecnológico Tecnologia de alimentos de 
Origem Vegetal 
Física

Graduação 
Licenciatura Química 

Pós-Graduação Lato Sensu Processamento de Derivados de 
Frutas e Hortaliças 

Unidade de Floresta 
Agricultura 
Zootecnia Médio Subseqüente 
Informática 
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A qualificação dos servidores do CEFET Petrolina, apresentada pelo maior nível de 

titulação, dividida em servidores técnicos administrativos e docentes efetivos, podem ser 

verificadas nas Tabelas 2 e 3 e Figuras 1 e 2. 

 
 
 
Tabela 2 – Qualificação dos técnicos administrativos do CEFET Petrolina,  pelo maior nível 

de titulação, em outubro de 2008 
Unidades de Ensino 

Qualificação 
Agrícola Industrial Floresta 

Total 

Ensino fundamental incompleto 4   4 
Ensino fundamental 3 3  6 
Ensino médio 9 16 3 28 
Técnico nível médio 19 23 4 46 
Graduação 10 21 10 41 
Especialização 10 17 6 33 
Mestrado 3  1 4 

Total = 58 80 24 162 
Fonte: Diretoria de Recursos Humanos (DRH) – CEFET Petrolina 

  
 
 
 

6%

47%

25%

20%
2%

Inferior ao ensino médio
Ensino médio
Graduação
Especialização
Mestrado

 
 

Figura 1 – Distribuição percentual da qualificação dos técnicos administrativos do CEFET 
Petrolina, pelo maior nível de titulação, em outubro de 2008 
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Tabela 3 – Qualificação dos docentes efetivos do CEFET Petrolina, pelo maior nível de 

titulação, em outubro de 2008 
Unidades de Ensino 

Qualificação 
Agrícola Industrial Floresta 

Total 

Graduação 5 13 5 23 
Especialização 15 43 9 67 
Mestrado  17 23 9 49 
Doutorado 6 10 4 20 

Total = 43 89 27 159 
Fonte: Diretoria de Recursos Humanos (DRH) – CEFET Petrolina 

 
 
 
 

14%

42%

31%

13%

Graduação
Especialização
Mestrado 
Doutorado

 
 

Figura 2 – Distribuição percentual de qualificação dos docentes do CEFET Petrolina, pelo 
maior nível de titulação, em outubro de 2008 

 
 
 

Deve se ressaltar que atualmente 17 docentes encontram-se afastados para cursar 

programas de pós-graduação stricto sensu, sendo que apenas sete integram o Programa 

Institucional de Qualificação Docente para a Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica (PIQDTec), cinco em nível de mestrado e dois em nível de doutorado. Destes, 

três mestrandos concluíram seus cursos em outubro de 2008. Há, ainda, dois docentes 

cursando o programa de pós-graduação stricto sensu com afastamento parcial. 

O Programa de bolsa de iniciação científica, desenvolvido no CEFET Petrolina conta 

com o apoio da própria instituição e da FACEPE/CNPq. Criado e implementado em 2005 o 

PIBIC CEFET – Petrolina seleciona e acompanha 10 projetos de pesquisa com o benefício de 

bolsa mensal aos alunos de R$ 200,00 e duas bolsas da FACEPE/CNPq. Com a abertura do 
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campus de Floresta em 2008 foi criado o PIBIC Jr. CEFET – Petrolina, implementando sete 

bolsas de R$ 100,00 por aluno pesquisador de nível médio. 

O CEFET Petrolina possui, atualmente, seis grupos de pesquisas: Grupo de Química do 

Semi-Árido Nordestino (GQSAN), Laboratório de Física do Semi-Árido  (LAFISA), 

Fruticultura Irrigada, Energia no Meio Rural, Grupo de Ciência e Tecnologia de Alimento do 

Vale do São Francisco e Produção Animal. 
 

5. PLANO DE AÇÃO 
 

Para o desenvolvimento dos objetivos no PQI – 2008-2012, associados às metas 

dispostas na Tabela 4, serão utilizados como instrumentos de viabilização: 

 

o O Programa Institucional de Qualificação Docente para a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica (PIQDTec);  

o Os Editais específicos do CAPES/SETEC; 

o A criação de uma política de financiamento de Mestrado/Doutorado inter-institucional 

(Minter/Dinter) com recursos próprios; 

o A criação de um programa de bolsa de estímulo à qualificação (graduação e pós-

graduação) 

o A implantação do Programa de Bolsa de Incentivo a Pesquisa criada pela Resolução nº 

06 de 12 de setembro de 2005; 

o A criação de um programa de apoio a modernização dos laboratórios de ensino, 

pesquisa e extensão. 
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5.1 Metas institucionais de qualificação 
 

Tabela 4. Objetivos e metas de qualificação para os servidores do CEFET Petrolina a serem implantadas no período entre 2008 a 2012 
OBJETIVOS INSTITUCIONAIS Metas 2008 2009 2010 2011 2012 

Promover formação de nível médio de todos os 
técnicos administrativos (10 servidores)  x x x  

Promover o ingresso/formação de nível superior 
para 1/3 dos técnicos administrativos com nível 
médio (24 servidores) 

 x x x x 

Ofertar 01 curso de pós-graduação lato sensu na 
grande área Ciências Sociais Aplicadas, área 
Administração para formação de 16 dos servidores. 

  x x x 

I.    Aperfeiçoar os serviços oferecidos pelos 
diversos setores institucionais de gestão 
pública e educacional;  

Ofertar 01 curso de pós-graduação lato sensu na 
grande área Ciências Humanas, área Educação para 
formação de 30 servidores. 

 x x x x 

II.   Melhorar a qualidade do processo ensino-
aprendizagem nos diversos níveis e 
modalidades; 

Ofertar cursos de pós-graduação lato sensu na 
grande área Ciências Humanas, área Educação para 
formação de 70% dos docentes que não possuem 
licenciatura para educação profissional. 

 x x x x 
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Continuação. 
OBJETIVOS INSTITUCIONAIS Metas 2008 2009 2010 2011 2012 

Ofertar 01 curso de pós-graduação stricto sensu, em 
nível de Mestrado e Doutorado, na grande área 
Ciências Agrárias, área Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, para formação de 10 e 5 servidores 
respectivamente. 

 x x x x 

Ofertar 01 curso de pós-graduação stricto sensu, em 
nível de Mestrado e Doutorado, na grande área 
Ciências Agrárias, área Agronomia, para formação 
de 10 e 5 servidores respectivamente. 

 x x x x 

Ofertar 01 curso de pós-graduação stricto sensu, em 
nível de Mestrado e Doutorado, na grande área 
Engenharias, para formação de 10 e 5 servidores 
respectivamente. 

 x x x x 

III.  Propiciar a criação e consolidação de 
programas de pós-graduação lato e stricto 
sensu; 

 
IV. Promover o desenvolvimento de pesquisa 

aplicada a processos, produtos e serviços de 
demanda local e regional; 

 
V. Criar e consolidar grupos de pesquisa sob 

as diretrizes institucionais; Promover o ingresso/formação de pós-graduação 
stricto sensu, em nível de Mestrado e Doutorado, 
nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e 
administração, para formação de 24 e 14 servidores 
respectivamente. 

x x x x x 
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6. RESULTADOS ESPERADOS  
 

A execução do PQI 2008-2012 promoverá a consolidação dos princípios que regem a 

educação contemporânea e institucional, a partir da agregação de novas competências e 

habilidades, o que favorecerá possíveis correções ou ajustes nos mecanismos oficiais e 

institucionais de avaliação e, enfim, para otimização da nossa proposta educacional.  

Com a criação de grupos de pesquisa e a elevação do nível científico e tecnológico dos 

servidores o CEFET Petrolina, galgará degraus rumo a excelência no ensino, na pesquisa e na 

extensão, propiciará uma sólida formação acadêmica ao aluno, estabelecendo uma sintonia 

com os dilemas do homem hodierno, estimulando-o a uma reflexão crítica e sensível sobre os 

problemas do mundo contemporâneo, seja no desenvolvimento de atividades do seu dia a dia 

ou em empresas, e que implique em transformações que melhorem a qualidade de  vida da 

comunidade global e melhore a sua relação de cidadão na sociedade de uma forma geral.  

A melhoria da qualificação dos docentes e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão contribuirá para uma melhor inserção do CEFET Petrolina no desenvolvimento 

socioeconômico local e regional pela oferta de profissionais qualificados e aptos para 

permanecerem no mercado de trabalho, pelo atendimento a demanda tecnologica cada dia 

crescente na região, por meio da execução de pesquisas aplicadas focadas nas necessidades 

urgentes de desenvolvimento de processo, meios e produtos para a sustentabilidade das 

cadeias produtivas locais.  

 
 
 
 


