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RESUMO 

 

BATISTA, Franco Roberto Bastos. A comunicação institucional como prática discursiva 

na construção da identidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Piauí – IFPI. 2018 (181 p.). Dissertação (Dissertação em Comunicação Social). Universidade 

Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

 

A dissertação aborda as práticas discursivas da comunicação institucional do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), desenvolvidas pela Diretoria de 

Comunicação Social (Dircom), na divulgação dos eventos científicos (seminários, congressos, 

mostras, feiras e etc.) dos cursos regulares ofertados pelos campi do IFPI. A Dircom utiliza-se 

de ferramentas voltadas para a análise do discurso, quando divulga os eventos desses cursos, 

resultando em contribuições relevantes durante o processo de construção da identidade do 

IFPI, e muitos desses cursos só existem em determinados campi, como forma de atender às 

demandas socioeconômicas dos arranjos produtivos locais (APLs), situados em municípios-

sede ao longo dos 12 territórios de desenvolvimento do estado do Piauí. O entendimento do 

cenário da investigação deu-se por intermédio de uma discussão teórica em conformidade 

com o seu objeto – que é a própria comunicação institucional do IFPI – e o problema de 

pesquisa que foi aplicado à comunicação nos veículos e ou canais oficiais do IFPI, sobre os 

eventos científicos dos cursos regulares ofertados pelos campi, se estão ou não contribuindo 

na construção da identidade institucional. Foi realizado um amplo levantamento quantitativo, 

de caráter exploratório, que nos permitiu identificar 68 publicações institucionais sobre os 

eventos dos cursos nos campi da instituição, em período de seis meses: de 1º de junho de 

2017 a 1º de dezembro de 2017. Após o levantamento das publicações, utilizamos os aspectos 

metodológicos da Análise do Discurso para identificar as práticas discursivas, com o foco no 

ethos e nas cenas de enunciação, tomando por base o protocolo de análise que foi 

desenvolvido para verificar o uso do discurso institucional frente à construção da identidade 

do IFPI. Com a conclusão do levantamento, foram selecionadas algumas publicações 

institucionais para as análises qualitativas em relação aos itens lexicais, as técnicas 

argumentativas, os elementos de destacabilidade e os aspectos externos ao texto linguístico: 

imagens, desenhos, fotografias, cores e cenas predominantes. 

 

Palavras-chave: Comunicação institucional. Análise do discurso. Evento. Identidade. IFPI. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

BATISTA, Franco Roberto Bastos. Institutional communication as a discursive practice in 

the construction of the identity of the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Piauí - IFPI. 2018 (181 p.). Dissertation (Dissertation in Social 

Communication) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

 

The dissertation addresses the discursive practices of institutional communication of the Piauí 

Federal Institute of Education, Science and Technology (IFPI), developed by the Board of 

Social Communication Directors (Dircom), at the disclosure of the standard courses 

(seminaries, congresses, exhibitions, fairs, etc.) scientific events offered by the IFPI 

campuses. Dircom uses tools designed for the discourse analysis when promoting the courses 

events, resulting in relevant contributions during the building process of IFPI's identity. Many 

of these courses only exist in certain campuses, as a way of attending the socioeconomic 

demands of the local productive arrangements (APLs), situated in municipality seats over the 

12 development territories of the state of Piauí. The understanding of the investigation 

scenario was given by the mediation of a theoretical discussion in compliance with its goal - 

that is for the own institutional IFPI's communication - and the research problem that was 

applied to the communication at the vehicles and/or IFPI's official channels about the 

scientific events of the standard courses offered by the campuses: if they are or aren't 

contributing to the construction of the institutional identity. It was undertaken a wide 

quantitative survey with exploratory character that allowed us to indentify 68 institutional 

publications about the courses events in the campuses of the institution in the period of six 

months: from 1st july 2017 to 1st december 2017. After the publications gathering, we used 

the methodological aspects of the Discourse Analysis to identify the discursive practices, 

focusing on the ethos and the enunciation scenes, taking as basis the analysis protocol, 

developed to verify the use of the institutional discourse before the IFPI's identity 

construction. With the survey conclusion, it was selected some institutional publications for 

the qualitative analysis related to the lexical items, the argumentative techniques, the 

deployability elements and the aspects that are external to the linguistic text: images, 

drawings, photographs, colors and predominant scenes. 

 

Keywords: Institutional communication. Discourse analysis. Event. Identity. IFPI. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

A comunicação realizada pelas e nas organizações tem como função primordial a 

divulgação e socialização de todos os seus feitos em nome da missão, visão e valores 

institucionais a todos os seus públicos de relacionamento – quer sejam os internos, externos e 

ou mistos. Toda essa rotina de trabalho comunicacional tem a própria instituição como 

propósito único, podendo ser direcionada àquelas tidas como privadas ou públicas, e com 

conotações estratégicas em prol de sua sobrevivência (mais especificamente voltadas para as 

do setor empresarial, privadas), mas também como forma de se criar e manter 

relacionamentos mais duradouros com os seus públicos. De acordo com o mix ou composto 

da comunicação organizacional e, em detrimento do tamanho e dos objetivos elencados por 

cada organização, é que passam a se utilizar de uma ou outra ferramenta específica para cada 

tipo de enfoque comunicacional. Como exemplo, citamos o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) que se utiliza de ferramentas da comunicação 

institucional, como o jornalismo empresarial, a assessoria de imprensa e as relações públicas, 

e com os seus respectivos veículos e/ou canais de comunicação. Cada uma das quatro 

comunicações (administrativa, interna, mercadológica e institucional) que fazem parte desse 

composto, apresentam definições e objetivos pré-estabelecidas. Por exemplo, temos o caso 

específico da comunicação institucional, totalmente voltada à construção da identidade e 

imagem institucionais perante seus stakeholders. 

O IFPI é uma instituição de ensino que tem uma atuação voltada para o ensino básico, 

técnico e tecnológico (EBTT), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), com autonomia 

na condução de sua gestão tanto administrativa como financeira, sem esquecer a pedagógica 

na elaboração de seus cursos presenciais e à distância. Foi criado a partir da Lei nº 11.892, de 

29 de dezembro de 2008, tornou-se equiparado às Universidades Federais e está situado na 

região nordeste do Brasil, no Estado do Piauí, tendo seu campus central e a reitoria 

localizados na capital Teresina. Atualmente, em 2017, o IFPI possui 20 campi e uma reitoria 

que foram distribuídos pelos municípios pólos dos 12 territórios de desenvolvimento do 

Estado do Piauí, como: 

 Planície Litorânea, os municípios de Cocal e Parnaíba; 

 Cocais, os municípios de Pedro II e Piripiri; 

 Carnaubais, o município de Campo Maior; 
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 Entre Rios, os municípios de Angical do Piauí, José de Freitas e Teresina; 

 Vale do Sambito, o município de Valença do Piauí; 

 Vale do Rio Guaribas, os municípios de Picos e Pio IX; 

 Vale do Rio Canindé, o município de Oeiras; 

 Serra da Capivara, o município de São Raimundo Nonato; 

 Vale dos Rios Piauí e Itaueira, o município de Floriano; 

 Tabuleiros do Alto Parnaíba, o município de Uruçuí; 

 Chapada das Mangabeiras, o município de Corrente; 

 Chapada Vale do Rio Itaim, o município de Paulistana. 

Em se tratando dos cursos regulares que são ofertados pelos campi do IFPI, a 

instituição é de acordo que a escolha dos cursos deve seguir critérios previamente 

estabelecidos com as características da região, ou seja, a escolha dos cursos deve ser feita em 

sintonia com os arranjos produtivos locais, culturais e socieducacionais de cada território de 

desenvolvimento.  

A pesquisa tem como objeto de estudo a própria comunicação institucional do IFPI, 

realizada pela Dircom e, como problema de pesquisa, temos o seguinte questionamento: Qual 

a contribuição da comunicação institucional do IFPI, através de seus veículos e ou canais 

oficiais, em relação às publicações dos eventos científicos (seminários, congressos, mostras, 

feiras e etc.) dos cursos regulares ofertados pelos campi na construção da identidade 

institucional? 

O trabalho de investigação teve seu início com uma pesquisa bibliográfica e 

documental, além da análise de discurso e, dentre os instrumentos de pesquisa que foram 

utilizados, temos: Análise de Documentos, na análise das práticas discursivas desenvolvidas 

pela Dircom, através da produção de suas publicações institucionais; e a Observação 

Participante, na verificação dos instrumentos com os seus respectivos veículos e ou canais que 

são utilizados na comunicação institucional do IFPI pela Dircom. Foi realizado também um 

levantamento demonstrativo, de caráter quantitativo, das publicações produzidas pela Dircom 

e que foram veiculadas, exclusivamente, no portal institucional do IFPI, onde todo esse 

levantamento encontra-se na íntegra no “APÊNDICE A” desta investigação. E a amostra da 

pesquisa foi definida como “não Probabilística” e do tipo “intencional”.  

O capítulo I é dedicado à parte metodológica da pesquisa, nele encontramos tudo o 

que for referente à escolha da metodologia aplicada, as bases teóricas e empíricas e uma 
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descrição sobre o principal veículo (portal institucional: www.ifpi.edu.br) e canal (boletim 

informativo: newsletter) de comunicação institucional do IFPI. Ao final, mostramos todas as 

fases da elaboração do protocolo de análise, definindo o modo de fazer, a partir da concepção 

do ethos e das cenas de enunciação (MAINGUENEAU, 2004, 2008; AMOSSY, 2005). O 

objetivo foi criar subsídios para permitir a identificação no discurso institucional, a partir das 

publicações dos cursos ofertados pelos campi do IFPI, de quais as formas de dizer que nos 

mostram aspectos referentes à construção da identidade sendo “formada pelo lugar social, sua 

missão, pelo modo de atuação, pelas respostas que fornece ao meio ambiente e pelos insumos 

que dele recebe para manter-se integrada, atuante e persistente” (IASBECK, 2009, p. 10). 

Para a análise, consideramos a identificação dos itens lexicais, as técnicas argumentativas e os 

elementos de destacabilidade presentes nos textos e, também, incluímos o fator externo ao 

texto linguístico, como as fotos e ou desenhos. 

O Capítulo II está relacionado à pesquisa dos documentos que regem o Ensino 

Profissional e Tecnológico (EPT) do IFPI, onde o objetivo do capítulo é analisar se os cursos 

regulares ofertados pelos campi, nos territórios de desenvolvimento do Piauí, estão atendendo 

às demandas das atividades econômicas e aos índices de desenvolvimento humano municipal. 

Foram utilizadas as seguintes pesquisas: “Identificação das Potencialidades Econômicas e 

Áreas Carentes de Qualificação de Mão de Obra no Estado do Piauí” (BARBOSA et al., 

2007), realizada pela Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí – 

CEPRO; relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União – TCU, do ano de 2013; e 

outra da CEPRO “O IDHM dos Municípios do Piauí por Território de Desenvolvimento” 

(MEDEIROS; MOURA; BACELAR, 2016). 

O Capítulo III é sobre os 12 Territórios de Desenvolvimento do Estado do Piauí que 

tem o objetivo de “diagnosticar a situação da mão-de-obra no Estado do Piauí, através de 

ações de estudos prospectivos na identificação de potencialidades produtivas, exploradas ou 

não, situada nos eixos mais dinâmicos da economia piauiense” (BARBOSA et al., 2007, p. 3). 

Para a obtenção desse diagnóstico, contamos com alguns documentos referentes às pesquisas 

da Fundação CEPRO como “Identificação das Potencialidades Econômicas e Àreas Carentes 

de Qualificação de Mão-de-Obra no Estado do Piauí”; e outra pesquisa (MEDEIROS; 

MOURA; BACELAR, 2016, p. 31-161) que descreve sobre o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal – IDHM, em todos os municípios piauienses por território de 

desenvolvimento. Ao final, apresentamos várias tabelas a respeito da realidade de cada um 

dos territórios de desenvolvimento que descrevem as suas maiores potencialidades 
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econômicas; os cursos regulares que são ofertados pelos campi do IFPI; se os cursos ofertados 

atendem ou não às demandas do território; e as informações sobre o IDHM Geral dos 

municípios. 

O Capítulo IV apresenta a identidade institucional do ensino profissional e tecnológico 

(EPT), a partir de seus tópicos: A comunicação institucional, que retratamos sobre a própria 

comunicação institucional e a sua importância na construção da identidade do IFPI, perante 

seus públicos; Conceituando identidade, a partir da visão dos autores Zygmunt Bauman 

(2005) e Stuart Hall (2011); E a identidade institucional do Ensino Profissional e 

Tecnológico, que descrevemos o significado e a importância da identidade para o EPT, a 

identidade visual e o manual de identidade visual. 

O Capítulo V destaca as análises das publicações produzidas pela Diretoria de 

Comunicação Social (Dircom) e veiculadas, obrigatoriamente, no portal institucional do IFPI 

(www.ifpi.edu.br) com o objetivo de divulgar os cursos regulares ofertados pelos campi. Para 

o protocolo de análises, temos a elaboração de um diagnóstico baseado em um trabalho 

empírico-exploratório que, para facilitar a visualização dos resultados encontrados, 

elaboramos um levantamento demonstrativo com as principais publicações veiculadas no 

referido portal. O levantamento de caráter quantitativo refere-se ao 2º semestre letivo de 2017 

– junho de 2017 a dezembro de 2017. A tabela é composta pelo título da publicação, o nome 

do curso e campus, a classificação da publicação (evento científico) e a descrição dos veículos 

e ou canais de comunicação: portal institucional (www.ifpi.edu.br) e o boletim informativo 

(newsletter). 
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2 O DESENHO METODOLÓGICO DA COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL DO 

IFPI 

 

 

Este capítulo é dedicado à parte metodológica da pesquisa, nele encontramos tudo o 

que é referente à escolha da metodologia aplicada, as bases teóricas e empíricas e uma 

descrição sobre o principal veículo (portal institucional: www.ifpi.edu.br) e canal (boletim 

informativo: newsletter) de comunicação institucional do IFPI. Ao final, mostramos todas as 

fases da elaboração do protocolo de análise, definindo o modo de fazer, a partir da concepção 

do ethos e das cenas de enunciação (MAINGUENEAU, 2004, 2008; AMOSSY, 2005). O 

objetivo foi criar subsídios para permitir a identificação no discurso institucional, a partir das 

publicações dos cursos ofertados pelos campi do IFPI, de quais as formas de dizer que nos 

mostram aspectos referentes à construção da identidade sendo “formada pelo lugar social, sua 

missão, pelo modo de atuação, pelas respostas que fornece ao meio ambiente e pelos insumos 

que dele recebe para manter-se integrada, atuante e persistente” (IASBECK, 2009, p. 10). 

Para a análise, consideramos a identificação dos itens lexicais, o encadeamento/técnicas 

argumentativas, os elementos de destacabilidade presentes nos textos e, também, incluímos o 

os componentes complementares/dialogantes ao texto, como fotografias, imagens e ou 

desenhos, e as cores/cena predominante. 

 

 

2.1 Os diálogos empírico e teórico 

 

O desenvolvimento desta dissertação deu-se a partir da avaliação empírica do seu 

próprio objeto de estudo e, com o seu problema de pesquisa, juntamente com as 

fundamentações teóricas que trouxeram os conceitos e direcionamentos pertinentes ao 

entendimento da comunicação institucional, do ensino técnico e tecnológico, das 

potencialidades econômicas e demandas locais, do IDHM Geral dos municípios, da identidade 

e do discurso. Para estruturar a pesquisa, buscou-se nos diversos documentos oficiais uma 

gama de informações, como por exemplo: o Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas da 

União (TCU) que trata da realidade nacional dos Institutos Federais (caracterização da evasão 

e medidas para reduzi-la, interação com os arranjos produtivos locais, integração acadêmica 

entre as áreas de pesquisa e extensão, iniciativas de apoio à inserção profissional dos alunos 
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no mercado de trabalho, e infraestrutura e suporte à prestação dos serviços educacionais); 

além do relatório final “Identificação das Potencialidades Econômicas e Áreas Carentes de 

Qualificação de Mão de Obra no Estado do Piauí”, realizada pela Fundação Centro de 

Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí – CEPRO, que traz um levantamento sobre as 

potencialidades econômicas e a qualificação da mão de obra nos 12 territórios de 

desenvolvimento do Estado do Piauí. 

A identidade dos indivíduos está centrada em três aspectos distintos e interligados 

mutuamente: a definição e confirmação pelo próprio indivíduo sobre si, capacitando-o para 

que possa responder ao questionamento “quem sou eu?”; ao pertencimento possuído e 

adquirido pelo individuo em relação às suas características pessoais e culturais (nome, local 

em que reside, posição na sociedade e outros mais); e a aceitação dos integrantes de um 

determinado grupo social, em virtude do reconhecimento que foi atribuído ao indivíduo. Esse 

tipo de identidade tem sua importância para as organizações contemporâneas, porém, o foco 

da investigação está centrado em outro tipo de classificação: a identidade das organizações. 

Entretanto, podem-se fazer as mesmas atribuições aos indivíduos voltados agora para as 

organizações, ou seja, atribuir os três aspectos que foram conferidos à identidade dos 

indivíduos para as organizações: 

 

a) a identidade de uma organização está associada a tudo o que é inerente ao seu 

modo de ser, sua conformação, sua razão de existir; 

b) a identidade de uma organização é formada pelo seu lugar social, sua missão, pelo 

modo de atuação, pelas respostas que fornece ao meio ambiente e pelos insumos que 

dele recebe para manter-se integrada, atuante e persistente; 

c) a identidade de uma organização se constrói a cada instante de sua existência, na 

relação que mantém com os demais sistemas que lhe são afins, permitindo, com isso, 

que ela seja reconhecida e aceita como integrante de um sistema maior que a 

contenha (IASBECK, 2012, p. 10). 

 

 A identidade institucional está relacionada ao modo de ser e a um rol de ações 

desempenhadas pelas organizações, como por exemplo, a construção e o gerenciamento da 

marca e da própria instituição em si. Acredita-se que o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Piauí (IFPI) constrói a sua identidade, a partir da produção de seus discursos 

institucionais, pelo Departamento de Comunicação Social (Dircom), localizado no prédio da 

Reitoria, na cidade de Teresina-PI. O discurso institucional do IFPI – através das publicações 

institucionais produzidas e veiculadas pela Dircom – é o objeto de estudo desta pesquisa, 

empírica e exploratória, com a perspectiva de trazer os elementos que complementem a nossa 

base teórica. As publicações a serem analisadas dizem respeito aos cursos regulares que são 
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ofertados pelos campi do IFPI, apresentando critérios como de inclusão (publicações a 

respeito dos cursos regulares ofertados pelos campi do IFPI que apresentem classificações 

referentes a eventos científicos) e exclusão (não ser uma publicação produzida pela Dircom; 

não ter sido veiculada no portal institucional do IFPI; e que não esteja relacionada aos cursos 

regulares ofertados pelos campi do IFPI). A escolha por essas publicações dá-se pelo simples 

fato de que a criação dos cursos, que são implantados nos campi do IFPI, deve seguir critérios 

previamente estabelecidos com as características da região, a partir da identificação dos 

arranjos produtivos locais, culturais e socioeducacionais; pelo diagnóstico das características 

dos “12 Territórios de Desenvolvimento do Estado do Piauí”, cada campus atuará de modo 

mais expressivo em um ou outro aspecto do desenvolvimento regional; e alguns dos cursos 

que são ofertados só existem em determinados campi (20 campi no total) que estão 

localizados ao longo dos “12 Territórios de Desenvolvimento do Estado do Piauí”. Por conta 

disso, queremos compreender se existe alguma relação da comunicação do IFPI, ao divulgar 

os eventos dos cursos ofertados pelos campi, com o fato de estarem contribuindo ou não para 

a construção de sua identidade institucional. 

 Dentre os muitos autores que contribuem para o nosso referencial teórico temos: 

Zygmunt Baumann (2005), Stuart Hall (2011), Wilson da Costa Bueno (2012), Margarida M. 

K. Künsch (1997) (2012), Maria Marly de Oliveira (2013), Roberth K. Yin (2015), Martin W. 

Bauer e George Gaskell (2015), Carlos Ávalos (2010), Joan Costa (2011), Luiz Carlos A. 

Iasbeck (2012), Ana Raquel Motta e Luciana Salgado (2015), Ruth Amossy (2016) e outros, 

sempre mantendo um direcionamento com base nos principais teóricos que proporcionam 

relevantes discussões para o contexto da pesquisa. Além desses autores, utilizamos também 

Dominique Maingueneau (1997; 2008; 2016) e Patrick Charaudeau (2016) para o fundamento 

dos procedimentos metodológicos. 

Todo o trabalho deu-se inicialmente a partir de uma pesquisa bibliográfica e 

documental, além da análise de discurso, e através de uma investigação empírica por meio de 

estudo de caso. O suporte foi obtido pela pesquisa bibliográfica que é um estudo em que se 

utiliza de determinados documentos (STUMPF, 2006, p. 51), que de forma bem sucinta, é um 

“conjunto de procedimentos que visa identificar informações bibliográficas, selecionar os 

documentos pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva anotação ou fichamento das 

referências e dos dados dos documentos para que sejam posteriormente utilizados [...]”. A 

pesquisa bibliográfica deu-se pelo estudo sistemático de determinados documentos científicos 

com o objetivo de analisar esses documentos, impressos ou digitais, como artigos científicos, 
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revistas, livros e outros mais. “Bastante semelhante à pesquisa bibliográfica, a documental 

caracteriza-se pela busca de informações em documentos que não receberam nenhum 

tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, 

gravações, fotografias, entre outras [...]” (OLIVEIRA, 2013, p. 69). Como estratégia de 

pesquisa, foi utilizado um estudo de caso que “investiga um fenômeno contemporâneo dentro 

de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não estão claramente definidos” (YIN, 2001, p. 82). Sobre a análise de discurso, Gill (2015, p. 

244) descreve: 

 
[...] é o nome dado a uma variedade de diferentes enfoques no estudo de textos, 

desenvolvida a partir de diferentes tradições teóricas e diversos tratamentos em 

diferentes disciplinas. Estritamente falando, não existe uma única “análise de 

discurso”, mas muitos estilos diferentes de análise, e todos reivindicam o nome. 

 

As técnicas de coleta de dados, segundo Oliveira (2013, p. 57), estão relacionadas à 

“aplicação de instrumentais, regras e procedimentos que facilitam o processo ensino-

aprendizagem e a construção do conhecimento. As técnicas utilizadas em pesquisas devem ser 

compreendidas como meios específicos para viabilizar a aplicação de método (s)”. A coleta 

dos dados científicos se iniciará: pela análise das práticas discursivas desenvolvidos pela 

Dircom, através das publicações institucionais; e do levantamento dos veículos e ou mídias 

comunicacionais que são utilizados na divulgação das publicações institucionais. A autora 

Maria Marly de Oliveira (2013, p. 78), em seu livro “Como Fazer Pesquisa Qualitativa”, 

descreve sobre a definição dos instrumentos de pesquisa: 

 

A definição dos instrumentos de pesquisa deve estar visceralmente adequada aos 

objetivos do estudo já delineados quando da escolha do tema, bem como à (s) 

hipótese (s) levantada (s) e perfeitamente sintonizada (s) com o marco teórico. Nas 

pesquisas de abordagem qualitativa, dentre os mais importantes instrumentais ou 

técnicas de pesquisa que ajudam a desvendar os fenômenos e fatos, destacam-se: 

observações, histórias de vida, questionários e entrevista semiestruturada, a qual 

facilita a comunicação quanto à obtenção de dados qualitativos. 

 

Dentre os instrumentos de pesquisa que foram utilizados, temos: Análise de 

Documentos, na análise das práticas discursivas desenvolvidas pela Dircom, através da 

produção de suas publicações institucionais; e a Observação Participante, na verificação dos 

instrumentos com os seus respectivos veículos e ou canais que são utilizados na comunicação 

institucional do IFPI pela Dircom. O trabalho de pesquisa teve seu início a partir de um 

levantamento demonstrativo, de caráter quantitativo, das publicações produzidas pela Dircom 
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e que foram veiculadas, exclusivamente, no portal institucional do IFPI, onde todo esse 

levantamento encontra-se na íntegra no APÊNDICE A desta investigação. E a amostra da 

pesquisa, que é “uma representação da população ou universo da pesquisa, faz-se necessário 

estabelecer critérios no processo de seleção para que ela seja significativa” (OLIVEIRA, 

2013, p. 88) foi definida como “não Probabilística” e do tipo “intencional”. Mas para a 

amostra ser representativa, estabelecemos critérios na seleção das publicações como: um 

percentual de 5% do material que fez parte do levantamento demonstrativo (mesmo não 

sabendo de antemão a quantidade de publicações levantadas); e somente aquelas que forem 

identificadas com cursos onde a oferta se dá apenas em determinados campi dos territórios de 

desenvolvimento do estado do Piauí.   

Para Iasbeck (2012, p. 17), o termo discurso – tanto etimologicamente como na 

linguagem popular – está muito bem ligado aos formatos de textos verbais falados e ou 

escritos com destaques como as “estratégias argumentais, a retórica e a oratória. Nos 

dicionários, [...] como ‘texto falado para um público específico’, em ocasiões solenes, para 

prestar homenagem, expressar protesto ou agradecimento e proclamar uma ideia, crenças e 

convicções”. O discurso que ocorre nas empresas dispõe de signos que dizem respeito às 

atividades desempenhadas pelas próprias organizações, utilizando-se de artifícios retóricos 

não só para convencer como também no intuito de conquistar a simpatia, preferência e o 

reconhecimento de seus diversos públicos. Assim como ocorrem nos demais tipos de 

discursos, os textos que o compõem nunca poderão ser analisados fora de seu contexto: os 

textos institucionais apresentam em sua composição um estilo com detalhes que sempre 

evidenciam as suas tradições e cultura, mesmo sem deixar de lado as reais intenções e 

estratégias das organizações.  

 

Nesse sentido, sempre haverá um contexto maior a situar os textos nele contidos. 

Podemos, então, denominar “discurso” toda coleção ou os conjuntos articulados de 

textos que contêm autonomia de interpretação (estrutura, delimitação e expressão 

próprias), mas que se articulam entre si para produzirem um todo maior significativo 

(IASBECK, 2012, p. 20). 

 

A estratégia metodológica da investigação está centrada na Análise do Discurso das 

publicações institucionais que foram veiculadas em seu portal institucional (www.ifpi.edu.br), 

pelo simples fato de ser o veículo de comunicação que consegue abranger o maior número de 

seus públicos de relacionamento, nos mais longínquos municípios-sede dos 20 campi que 

estão distribuídos ao longo de todo o estado do Piauí. A extensa investigação empírica trouxe 
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à tona a composição de um corpus para as análises, da seguinte forma: listar a comunicação 

institucional do IFPI, quer dizer, as notícias dos cursos regulares ofertados pelos campi do 

IFPI, referentes aos seus eventos científicos (seminários, congressos, mostras, feiras e etc.), e 

que foram inseridas na página principal de seu portal noticioso – tanto no sistema 

randômico/rotativo, “destaques”, “mais notícias”, como no link “acesse a lista completa” que 

traz uma lista completa de todas as notícias publicadas (organizadas cronologicamente) com 

seus respectivos: título, imagem principal, data e hora de publicação. 

 As publicações institucionais dão visibilidade a todas as ações executadas pelo IFPI, 

tendo como base os aspectos referentes ao ensino, pesquisa e extensão. Tem-se em mente que 

é através das notícias que a instituição socializa todos os seus feitos em prol da construção de 

sua identidade, com seus textos, fotos, desenhos, vídeos e links, em sua comunicação digital 

(portal institucional e newsletter) e nas mídias sociais (Facebook, Twitter, Youtube e 

Instagram), utilizando-se dos instrumentos que fazem parte da Comunicação Institucional, 

como a assessoria de imprensa, relações públicas e a editoração multimídia; e da 

Comunicação Mercadológica, como o marketing e a propaganda. O período referente à 

investigação teve seu início no dia 1º de julho de 2017, com a notícia “Parnaíba realiza Dia D 

das Edificações” e, tendo o seu término, no dia 1º de dezembro de 2017 com a notícia 

“Campus Valença inaugura Aviário Experimental”. Durante todo esse período, fizemos um 

levantamento demonstrativo dos conteúdos veiculados no portal noticioso e que tiveram 

repercussão, também, no newsletter (Boletim Informativo) de docentes e servidores do IFPI, 

classificando-os cronologicamente; descrição das especificações de cada notícia em relação 

ao seu título, nome do curso, campus, data do evento e divulgação (portal e newsletter), 

perfazendo assim, um total de 68 notícias. Posteriormente, foi realizado um diagnóstico sobre 

a comunicação institucional do IFPI e a seleção dos textos mais relevantes para passar pelo 

processo sistêmico de análise. 

 A análise consistiu no ethos e nas cenas de enunciação do discurso institucional da 

comunicação institucional do IFPI, quer dizer, a imagem que se constrói e as cenas, como 

recursos argumentativos, que fazem parte das notícias veiculadas no portal noticioso (e do 

newsletter) e que vão ao encontro da maneira própria de dizer, fazendo assim parte do 

processo de construção da identidade. Os procedimentos metodológicos, dado em 

continuidade, são fundamentados de forma bastante satisfatória com os autores Dominique 

Maingueneau (1997; 2008; 2016) e Patrick Charaudeau (2016), no desenvolvimento do 

protocolo de análises. 
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2.2 Abordagem do ethos e cenas de enunciação 

 

 A palavra ethos – sendo de origem grega, significa caráter, modo de ser – apresenta a 

sua origem na própria retórica antiga e “designa a imagem de si que o locutor constrói em seu 

discurso para exercer uma influência sobre seu alocutário
1
” (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2016, p. 220). As ciências da linguagem e, mais especificamente, a 

análise do discurso, utilizam-se desse conceito de ethos na hora de elaborar seus textos para 

fazer as apresentações de si diante da construção e interação verbais, mostrando assim, o 

grande interesse que se tem hoje pela questão, por conta de uma mudança de paradigmas que 

antes estavam centrados na operacionalização e controle das mídias audiovisuais (como por 

exemplo, a televisão e o cinema). 

O ethos vem desde a retórica antiga, com a proposta aristotélica, que tinha o objetivo 

não de demonstrar o caráter persuasivo em um ou outro indivíduo e sim para determinados 

tipos de indivíduos. A proposta aristotélica trouxe três divisões, aos meios discursivos, em 

relação às influências no auditório, como logos (os argumentos), pathos (as paixões) e o ethos 

(os costumes), onde “Tom de voz, modulação da fala, escolha das palavras e dos argumentos, 

gestos, mímicas, olhar, adornos etc. são outros tantos signos, elocutórios e oratórios, 

vestimentais e simbólicos, pelos quais o orador dá de si mesmo uma imagem psicológica e 

sociológica” (DECLERCQ apud MAINGUENEAU, 2008, p. 56-57) e que estão todos 

relacionados ao ethos na intenção de causar uma boa impressão, imagem do orador em 

detrimento do auditório. O orador produz através de seu discurso a imagem de si, fato esse 

que não tem a ver com a sua pessoa real e, ainda sobre as propostas de Aristóteles, 

Maingueneau (2008, p. 57) descreve sobre as qualidades fundamentais desse orador: 

 

Para produzir essa imagem positiva de si mesmo, o orador pode jogar com três 

qualidades fundamentais: a phronesis, ou prudência, a areté, ou virtude, e a eunoia, 

ou benevolência. Aristóteles as expõe no início do segundo livro da Retórica [...]. 

 

 O ethos retórico está relacionado à percepção obtida pelo público, em oposição a: um 

ethos tipicamente de um indivíduo ou de algum grupo de indivíduos e com suas 

características pertinentes. A retórica apresenta o ethos com seus itens importantes e que 

acabam complementando-se: o orador que precisa adaptar o seu discurso para cada público 

que receberá seus argumentos; e os aspectos – como, por exemplo, socioeconômico e de faixa 

                                                 
1
 Mais conhecido por destinatário. 
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etária – que constituem o auditório, passando a ser determinante durante todo o processo de 

elaboração do discurso, pelo orador, com a função de construir uma imagem desejada de si. A 

eficácia do ethos está relacionada com o seu envolvimento junto à enunciação mesmo não 

constando nitidamente no enunciado e, todo trabalho desempenhado, deve ter sempre o foco 

voltado para a persuasão, pois ela “só é obtida se o auditório constatar no orador o mesmo 

ethos que vê em si mesmo: persuadir consistirá em fazer passar em seu discurso o ethos 

característico do auditório, para dar-lhe a impressão de que é um dos seus que se dirige a ele” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 58). É fácil perceber que a retórica aristotélica apresenta certa 

notoriedade quando passa a observar o ethos com a capacidade de influenciar o outro e, 

Maingueneau (2008, p. 63), discorre sobre a noção discursiva e sociodiscursiva do ethos: 

 

O ethos é uma noção discursiva; ele se constitui por meio do discurso, não é uma 

“imagem” do locutor exterior à fala; 

O ethos é fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o outro; 

O ethos é uma noção fundamentalmente híbrida (sociodiscursiva), um 

comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma 

situação de comunicação precisa, ela própria integrada a uma conjuntura sócio-

histórica determinada.  

 

 O ethos também está ligado à construção da identidade que tem no locutor (no caso, o 

enunciador) o grande responsável pela a escolha das palavras para melhor representar a 

identidade requerida no texto e que farão parte do discurso. O discurso, juntamente com as 

linguagens verbal e não verbal, integram a construção de uma identidade tipicamente social 

que, diante disso, apresentamos a intenção de compreender o ethos do discurso institucional 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), através das 

publicações dos cursos ofertados pelos seus campi, produzidas pelo Departamento de 

Comunicação Social (Dircom) e veiculadas em seu portal organizacional, ou seja, as formas 

de dizer que nos mostram os aspectos referentes à construção da identidade do IFPI. 

 O público constrói a ideia do ethos mesmo antes do início da fala do enunciador, quer 

dizer, antes mesmo que o coenunciador saiba algo sobre o enunciador e só pelo tipo do texto 

fazer parte de algum gênero de discurso ou alguma linha ideológica, já compromete o 

entendimento sobre o ethos em questão. Por conta disso, já que o ethos é reconhecido na 

enunciação e, o contexto histórico evolutivo do Instituto Federal (ao longo dos 12 Territórios 

de Desenvolvimento Piauiense), em associação às publicações institucionais dos cursos 

ofertados pelos campi, consegue trazer informes pré-discursivos sem nem mesmo conhecer o 

processo de construção da identidade institucional do IFPI. 
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 Por conta da existência de vários ethos de um discurso, ocorre a inserção de leitores 

tomados no ato da enunciação, resultando na interação de inúmeros fatores, como por 

exemplo, o ethos efetivo, no qual ocorre a interação entre os ethos pré-discursivo (podendo 

ser percebido antes de qualquer pronúncia textual) e o ethos discursivo (também conhecido 

por “mostrado”, não é revelado, dito especificamente, porém pode ser identificado por alguns 

sinais, pistas que fazem parte do discurso). Já o ethos dito, tem direta relação com o 

enunciador, por conta de estar ligado aos fragmentos do texto. Concluindo, o ethos efetivo, de 

acordo com os seus leitores (destinatários), apresenta um diálogo com o pré-discursivo, o 

próprio discurso, o ethos dito e o ethos mostrado. 

 

O ethos de um discurso resulta de uma interação de diversos fatores: ethos pré-discursivo, 

ethos discursivo (ethos mostrado), mas também de fragmentos do texto em que o 

enunciador evoca sua própria enunciação (ethos dito): diretamente (“é um amigo que lhes 

fala”), ou indiretamente, por exemplo, por meio de metáforas ou de alusões a outras cenas 

de fala [...]. A distinção entre ethos dito e ethos mostrado inscreve-se nos extremos de uma 

linha contínua, já que é impossível definir uma fronteira nítida entre o “dito” sugerido e o 

“mostrado”. O ethos efetivo, o que tal ou qual destinatário constrói, resulta da interação 

dessas diversas instâncias, cujo peso respectivo varia segundo os gêneros de discurso 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 58). 

 

 O destinatário apropria-se do ethos em conjunto com as suas ideias, fazendo disso a 

formação da incorporação que nada mais é do que a própria vocalidade do discurso. O ethos 

mantém uma peculiar e importante integração com a reflexividade enunciativa, possibilitando 

vincular corpo e discurso, diferentemente de um viés empírico entre o oral e o escrito. “A 

instância subjetiva que se manifesta por meio do discurso não pode ser concebida como um 

estatuto, mas como uma ‘voz’, associada a um ‘corpo enunciante’ historicamente 

especificado” (MAINGUENEAU, 2008, p. 64). Os sujeitos que fazem parte e que se 

reconhecem em um discurso estão unidos a uma voz (também conhecido como tom), onde 

essa referência consegue chegar aos discursos falados e aos textos escritos. O tom tem estreita 

relação com um caráter e uma corporalidade que nada mais é que a representação do corpo do 

enunciador durante o processo de formação discursiva. 

 Todo e qualquer texto escrito apresenta em seu discurso uma vocalidade específica 

que é revelada durante a enunciação, a partir do tom discursivo, possibilitando assim que o 

coenunciador trace as características pertinentes ao perfil do enunciador, tendo como exemplo 

os devidos parâmetros na aparição do fiador, como representações sociais, estereótipos, e as 

determinações culturais. “Esse tom permite ao leitor construir uma representação do corpo do 

enunciador (e não, evidentemente, do corpo do autor efetivo). A leitura faz, então, emergir 
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uma instância subjetiva que desempenha o papel de fiador do que é dito” (MAINGUENEAU, 

2013, p. 106). O fiador resulta em um mundo ético que é ocasionado por meio da enunciação 

e que é revelado no momento da leitura, através de paradigmas comportamentais, como os 

estereótipos culturais da publicidade. O caráter e a corporalidade são formatações dadas ao 

fiador, através da visão do leitor na construção das indicações, formatos e graus de precisão 

feita pelos textos. Em Maingueneau (2013, p. 108), o autor ressalta a qualidade do ethos como 

algo que remete à imagem do fiador, utilizando a sua fala, através dos enunciados, como a 

grande responsável na construção da identidade de todo o ambiente que está em sua volta: 

 

A qualidade do ethos remete, com feito, à imagem desse “fiador” que, por meio de 

sua fala, confere a si próprio uma identidade compatível com o mundo que ele 

deverá construir em seu enunciado. Paradoxo constitutivo: é por meio de seu próprio 

enunciado que o fiador deve legitimar sua maneira de dizer. Essa abordagem do 

ethos permite novamente que nos afastemos de uma concepção do discurso segundo 

a qual os “conteúdos” dos enunciados seriam independentes da cena da enunciação 

que os sustenta. Na verdade, não podemos dissociar a organização dos conteúdos e a 

legitimação da cena de fala (MAINGUENEAU, 2013, p. 108). 

 

 O destinatário, através do ethos, está relacionado na cena de enunciação do texto ao 

que se faz referência, apresentando a divisão de três cenas: cena englobante, cena genérica e 

cenografia. A cena englobante está relacionada ao tipo de discurso (literário, publicitário, 

religioso, administrativo, filosófico e etc.) que confere um regulamento pragmático, com a 

finalidade de auxiliar o pesquisador em sua interpretação. A cena genérica apresenta um 

contrato associado ao gênero ou subgênero de discurso, como: visita médica, editorial, 

sermão, guia turístico e etc., onde se forma todo o quadro cênico do texto e, permitindo assim, 

cenografias das mais diversas. “Quanto à cenografia, ela não é imposta pelo gênero, ela é 

construída pelo próprio texto: um sermão pode ser enunciado por meio de uma cenografia 

professoral, profética etc” (MAINGUENEAU, 2016, p. 75). De fato, a cenografia é construída 

dentro do próprio texto e somente se pode conhecê-la no desenrolar da leitura a ser analisada, 

podendo assim, conter apelos na estrutura e variações em sua construção, elaboração e, para 

Maingueneau (2008, p.70), a cenografia não se resume a “um quadro, um ambiente, como se 

o discurso ocorresse em um espaço já construído e independente do discurso, mas aquilo que 

a enunciação instaura progressivamente como seu próprio dispositivo de fala”. 

A cena englobante do IFPI está definida como o discurso institucional que é veiculado 

no seu próprio portal noticioso na internet; a cena genérica – que está proposta nas análises da 

pesquisa – são as publicações (notícias) produzidas e disponíveis como gênero ou subgênero 
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do discurso pela comunicação digital na divulgação dos cursos ofertados pelos campi do IFPI 

em um quadro de compromisso e dedicação; possibilitando as diversas cenografias com tom 

de desenvolvimento profissional e social que, “para persuadir seu coenunciador, devem captar 

seu imaginário, atribuir-lhe uma identidade invocando uma cena de fala valorizada” 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 76). A cenografia é o resultado de um processo que ocorre na 

fala – apresenta recursos de argumentação para se aproximar do público leitor –, resultando 

em uma cena de enunciação que se valida progressivamente na própria enunciação e de onde 

vem o discurso, legitimando assim o enunciado e o próprio ethos. 

 Existem tipos de gêneros de discurso – como as receitas médicas, por exemplo – que 

não apresentam cenografias variadas, quer dizer, são gêneros que se restringem apenas à sua 

cena genérica, enquanto outras, diferentemente – como os publicitários, por exemplo –, 

suscitam na escolha por uma cenografia. E, segundo Maingueneau (2005, p. 92), entre esses 

dois extremos são encontrados os gêneros suscetíveis de cenografias variadas que, 

verdadeiramente, já fazem parte da memória de muitas pessoas e que não são classificados 

como um discurso e sim como um estereótipo autonomizado, descontextualizado e que pode 

ser encontrado em outros textos, a partir de outras situações; e, por conta disso, pode-se muito 

bem investigar a existência ou não de uma cena validada na comunicação institucional. 

 

Entre esses dois extremos, situam-se os gêneros suscetíveis de cenografias variadas, 

mas que, mais frequentemente, mantêm sua cena genérica rotineira. Assim, há, por 

exemplo, uma cena genérica rotineira dos manuais universitários, mas o autor de um 

manual sempre tem a possibilidade de enunciar por meio de uma cenografia que se 

afasta dessa rotina: por exemplo, formulando seu ensinamento por meio da 

cenografia de um romance de aventura (MAINGUENEAU, 2008, p. 70). 

 

 É de conhecimento público que o trabalho persuasivo do orador, junto a um auditório 

específico, requer uma sinergia entre ambos, ou seja, fica bem fácil perceber que o trabalho de 

persuasão requer bastante esforço de seu orador para que o ethos seja produzido no 

destinatário. As zonas de variação existentes na própria concepção do ethos mostram as 

diversas facetas que o ethos se apresenta, em virtude de não se apresentar de forma única e 

sim de várias, e em diversas cenografias: temos o ethos mais ou menos carnal, concreto ou 

mais ou menos abstrato; mais ou menos axiológico; mais ou menos saliente, manifesto, 

singular e, em oposição a coletivo, partilhado, implícito e invisível; e mais ou menos fixo, 

convencional e, em oposição à emergente, singular. Essas zonas de variação mostram que o 

ethos sofre mudanças e alterações nos processos discursivos em que se encontram e até 
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mesmo na “relação que o ethos estabelece entre o discurso e o destinatário” (CHARADEAU; 

MAINGUENEAU, 2016, p. 272), comumente chamado de incorporação por Maingueneau. 

 A dêixis é uma palavra de origem grega que “define as coordenadas espaço-temporais 

implicadas em um ato de enunciação, ou seja, o conjunto de referências articuladas pelo 

triângulo” (MAINGUENEAU, 1997, p. 41), triângulo esse formado por “Eu, Tu, Aqui e 

Agora”. Ela tem a função de identificar os indicativos gramaticais, revelando não só as 

pessoas como os seus espaços geográficos e temporais do enunciado – é o verdadeiro 

encontro entre a expressão linguística com a enunciação. Já a dêixis discursiva que compõe o 

ethos traz resultados relevantes para as cenas de enunciação, tem uma atuação também 

voltada para o espaço-tempo do discurso, porém bem mais complexo que as datas e locais que 

são produzidos os textos, possuindo mais respaldo na repercussão dos discursos. Diante disso, 

observa-se que o discurso institucional não se restringe apenas ao que é produzido na 

atualidade, ano de 2017, mas também a partir da criação dos tipos móveis, por volta de 1450, 

pelo alemão Johannes Guttenberg, considerado o pai da imprensa e quem imprimiu o primeiro 

livro da História.  

 

Esse procedimento foi utilizado por Guttenberg na confecção do primeiro impresso 

da história gráfica: a Bíblia de 42 Linhas, com uma tiragem superior a 100 

exemplares, algo inimaginável para a época, cuja impressão foi feita em outro 

invento de Guttenberg: a prensa manual, a primeira ‘máquina’ gráfica (FERNADES, 

2003, p. 10). 

 

 A pesquisa tem o propósito de identificar o ethos, para permitir a identificação do 

discurso institucional, a partir das publicações (notícias) dos cursos regulares ofertados pelos 

campi do IFPI, apontando as formas de dizer que nos mostram aspectos referentes à 

construção da identidade sendo “formada pelo lugar social, sua missão, pelo modo de atuação, 

pelas respostas que fornece ao meio ambiente e pelos insumos que dele recebe para manter-se 

integrada, atuante e persistente” (IASBECK, 2009, p. 10). Para a análise, consideramos a 

identificação dos itens lexicais, as técnicas argumentativas e os elementos de destacabilidade 

presentes nos textos e, também, incluímos o fator externo ao texto linguístico, como as fotos e 

ou desenhos – tudo isso pautado em um processo empírico, na construção de diagnóstico 

quantitativo para uma análise qualitativa. 
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2.3 Modos de fazer 

 

As análises de discurso das publicações institucionais (notícias) dos cursos regulares 

ofertados pelos campi do IFPI surgiram a partir de uma padronização que estabelecem com 

objetivos muito bem definidos para apresentar e justificar as questões que foram selecionadas 

durante todo o processo de estruturação de um protocolo de análise. O protocolo foi 

concebido com os subsídios referentes às leituras da Análise do Discurso, principalmente, 

pelos autores Maingueneau (1997; 2008; 2015) e Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), que 

trouxeram grandes contribuições na construção de um modelo de conhecimento e 

reconhecimento do discurso institucional. A composição do ethos tem a ver com a construção 

da identidade do IFPI, por intermédio do discurso institucional que ocorre com as práticas 

discursivas nas publicações (notícias) veiculadas em seu portal noticioso, tendo o locutor 

como o responsável pela construção da imagem de si mesmo, estabelecendo, 

reconhecidamente, um ethos e uma cena de enunciação. 

O discurso é tudo aquilo que se encontra na enunciação, já que a enunciação é 

entendida como a própria inserção no discurso e as práticas discursivas são compostas pelo 

conjunto de situações que envolvem os mundos verbais e naturais: linguagens verbais e não-

verbais. “Contudo, é em torno das práticas verbais que o conceito de discurso ganhou maior 

força, mesmo contemplando outras situações que não exclusivamente verbais” (IASBECK, 

2009, p. 17). E a construção da identidade do IFPI deve estar sempre centrada em um discurso 

que dê enfoque às suas atuações nas mais diversas atividades relacionadas ao ensino, pesquisa 

e extensão, e sem esquecer os vínculos com a missão, a visão e os valores institucionais. 

 

[...] a questão do ethos está ligada à construção da identidade. Cada tomada da 

palavra implica, ao mesmo tempo, levar em conta representações que os parceiros 

fazem um do outro e a estratégia de fala de um locutor que orienta o discurso de 

forma a sugerir através dele certa identidade (MAINGUENEAU, 2008, p. 59-60). 

  

 Sabe-se que existem muitas formas de se fazer análise dos discursos sem esquecer que 

muitos são os procedimentos discursivos a serem utilizados e, diante disso, a investigação 

precisou ser realizada sob critérios e objetivos pré-estabelecidos, na hora das escolhas e dos 

recortes, para subsidiar uma correta avaliação na construção da identidade do IFPI, a partir 

das práticas discursivas de sua comunicação institucional. A definição do corpus está 

associada à escolha de métodos e a uma definição estratégica que pudesse ser facilmente 



    34 

 

 

 

 

manipulada e reflexiva, onde o recorte teve seu direcionamento às técnicas de persuasão; às 

questões sócio-culturais do discurso institucional voltadas para o enunciador; e outros 

enfoques que fazem parte e que são responsáveis pela produção dos resultados de ethos. 

 Nas análises dos conteúdos das publicações (notícias) produzidas pela Dircom e 

veiculadas no portal eletrônico (noticioso) do IFPI, foi elaborado um protocolo de análise com 

componentes qualitativos voltados ao corpus, demonstrando as estratégias discursivas, a partir 

da análise do texto linguístico e dos componentes externos ao texto – não com o objetivo de 

se esgotar o discurso propriamente dito –, tendo sido divididos nos seguintes subtópicos: fase 

de diagnóstico, itens lexicais, encadeamento/técnicas argumentativas, destacabilidade e 

componentes externos ao texto linguístico. 

 

 

2.3.1 Fase de diagnóstico 

 

 Esta fase compreende o trabalho que foi realizado no diagnóstico das publicações 

institucionais (notícias) produzidas pela Dircom e que foram veiculadas na página principal 

do portal do IFPI: tanto em seu sistema randômico/rotativo, “destaques”, “mais notícias”, 

como no link ”acesse a lista completa” que traz uma lista completa de todas as notícias 

publicadas e organizadas cronologicamente com seus respectivos títulos, imagem principal, 

data e hora de publicação. O diagnóstico teve seu início no dia 1º de julho de 2017, com a 

notícia “Parnaíba realiza Dia D das Edificações” e, seu término, no dia 1º de dezembro de 

2017 com a notícia “Campus Valença inaugura Aviário Experimental”, perfazendo um total 

de seis meses de observações e levantamentos. A escolha da data de início deu-se por conta da 

disponibilidade de acesso que o novo portal passou a oferecer, nas consultas de suas notícias 

em seu acervo, através do link “acesse sua lista completa”. 

 O anexo desta pesquisa é composto pelo “Levantamento Demonstrativo das 

Publicações Institucionais produzidas pela Diretoria de Comunicação Social (Dircom) e que 

foram veiculadas no portal do IFPI” – 1º de junho a 1º dezembro de 2017, constando tudo em 

uma tabela todas as notícias do referido período. As notícias estão dispostas de forma 

cronológica, apresentando as especificações de cada uma em relação ao seu título, nome do 

curso, campus, data do evento e de divulgação, tanto no portal quanto no newsletter (Boletim 

Informativo) dos docentes e servidores do IFPI. Ao todo foram levantadas 68 notícias, onde 
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se fez o diagnóstico sobre a comunicação institucional do IFPI e a seleção dos textos mais 

relevantes para passar pelo processo sistêmico de análise. 

 Os Itens Lexicais, Encadeamento/Técnicas Argumentativas e a Destacabilidade fazem 

parte da análise que foi realizada nos componentes qualitativos e sempre voltada para os 

indícios textuais, que nos proporcionou compreender sobre o ethos e as cenas de enunciação 

da comunicação institucional do IFPI, trazendo os elementos que fazem parte do: ethos pré-

discursivo, fiador e esquemas de estereotipização. 

 

 

2.3.2 Itens lexicais 

 

 Trata-se de um conjunto de palavras que caracterizam o código linguageiro, 

posicionando o discurso, e que foram delimitados pelos substantivos, advérbios, adjetivos e 

verbos, por conta de definirem o discurso institucional: não só pela questão qualitativa, mas 

por conseguirem qualificar o discurso. O discurso institucional deve sempre revelar as 

palavras que retratem uma preocupação com o seu destinatário final, com quem de fato estará 

responsável por receber a mensagem. Iasbeck (2012, p. 28) descreve muito bem quem são os 

destinatários dos discursos realizados pelas organizações: 

 

Trata-se apenas de uma constatação reformada e absolutamente necessária para que 

voltemos a maior parte de nossos esforços e de nossa atenção para esse “outro”, tão 

submetido aos caprichosos discursos estratégicos do “emissor” e tão valorizado nas 

atividades de comunicação. Ele não é apenas nosso público externo: pode ser o próprio 

empregado, o fornecedor, o acionista, o intermediário (ou “atravessador”), enfim, o 

consumidor. É ele quem recebe o discurso empresarial, lê e interpreta os textos que a 

organização produz; é ele, pois, o juiz da qualidade total e o dono inquestionável dos 

desejos (e das necessidades) que as ações de marketing pretendem satisfazer...totalmente. 

 

 

2.3.3 Encadeamento/técnicas argumentativas 

  

O conhecimento do ethos e das cenas de argumentação, no discurso institucional, dão-

se principalmente pela utilização das marcas de pontuação, forma de construção e ordenação 

dos parágrafos. Maingueneau (1997, p. 161) fala sobre os enunciados e a importância que a 

semântica tem em relação aos outros, resultando em uma dependência entre si: 

 



    36 

 

 

 

 

“um enunciado é composto de palavras para as quais não é possível fixar nenhum valor 

intrínseco estável (...), seu valor semântico não residiria, pois, em si mesmo, mas apenas 

nas relações que estabelece com outros enunciados, enunciados estes que ele está destinado 

admitir ou aqueles que são supostamente capazes de por ele serem admitidos”. 

 

O discurso institucional utiliza-se das marcas de pontuação, da forma de construção e 

ordenação dos parágrafos para organizar as ideias na divulgação dos eventos científicos dos 

cursos ofertados pelos campi do IFPI, sem esquecer o entusiasmo, a emoção que é bem 

característica na construção do corpo do texto da notícia e com a intenção de conduzir o seu 

leitor até o término da publicação de forma bem peculiar: com empolgação. 

 

 

2.3.4 Destacabilidade 

 

 A destacabilidade é um item a ser analisado no discurso institucional que é conhecido 

por fórmulas que surgem como pequenos enunciados e, de acordo com Maingueneau (2008, 

p. 75-76), são citações que podem ser tanto autônomas (interpretação literal entre dois 

locutores comuns) quanto de marcação de um posicionamento (em relação a algo específico e 

em oposição). São máximas ou expressões encontradas em títulos, intertítulos, legendas ou no 

final de frases e quase destacam mesmo não sendo conteúdos originais, mas devem trazer a 

percepção de serem inéditas e memoráveis. 

As denominações da máxima heróica proposta por Maingueneau (2008, p. 77) são 

“Essas asserções generalizantes que enunciam um sentido completo; são curtas, bem 

estruturadas, de modo a impressionar, a serem facilmente memorizáveis e reutilizáveis. Elas 

devem, além disso, ser pronunciadas com o ethos enfático conveniente”. Uma outra expressão 

a ser observada, no contexto da destacabilidade, é a sobreasseveração, um fragmento 

destacado do texto, podendo ou não se sobressair, que acaba compondo um novo significado 

ou sentido para o discurso e tomando pra si um posicionamento que vai de encontro aos 

valores. “O sobreasseverador é alguém que se sobrepõe, que mostra o ethos de um homem 

autorizado” (MAINGUENEAU, 2008, p. 91), quer dizer, o enunciador demonstra os seus 

valores e fortifica a argumentação, a partir do momento que ocorrem as mudanças do 

conteúdo, das ideias do texto em uma proposição. 
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2.3.5 Componentes externos ao texto linguístico 

 

 As publicações institucionais do IFPI não apresentam elementos de mídia, como os 

arquivos de áudio e vídeo, e sim imagens, desenhos e ou fotos que possam revelar vocações, 

onde foram evidenciadas na amostra (levantamento quantitativo) e que serão discutidos a 

posteriori, detalhadamente: as análises foram divididas em imagens, desenhos e ou 

fotografias; e cores/cena predominante. E, para conhecermos mais sobre as estratégias e 

ferramentas da comunicação institucional do IFPI e, que são utilizadas pela Dircom, 

apresentaremos uma descrição sobre o seu portal institucional.  

 

 

2.4. A comunicação digital do IFPI 

 

Figura 1 – A página inicial do Portal Institucional do IFPI 

 

Fonte: www.ifpi.edu.br  (29 jan.2018) 
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O portal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) segue, 

rigorosamente, o “Manual de Diretrizes – Identidade Padrão de Comunicação Digital do 

Poder Executivo Federal”, versão 3.4, de dezembro de 2014, apresentando todos os elementos 

que compõem a identidade padrão de comunicação digital do Governo Federal, no intuito de 

auxiliar na padronização online dos órgãos que fazem parte do Siscom – Sistema de 

Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal. Dos elementos que fazem parte dessa 

identidade padrão, temos: barra de identidade visual, sites e portais, informativo, redes 

sociais, serviços, aplicativos, dados aberto e georreferenciamento. 

A barra de identidade visual, localizada no topo da página principal, em tom de cinza, 

com a função de identificar, padronizar e integrar sites e portais para que possam seguir as 

diretrizes, dando acesso às informações referentes ao Governo Federal, com seus links 

dispostos em toda a sua extensão, como: imagem da bandeira do Brasil com o seu nome 

(acesso ao Portal Brasil com as informações sobre os ministérios e órgãos), “Serviços” 

(acesso ao Guia de Serviços), “Simplique!” (acesso à ferramenta que ajuda a simplificar o 

serviço público no Brasil), “Participe” (acesso ao Portal Brasil com os atalhos para os canais 

de Participação Social), “Acesso à informação” (acesso ao Portal Brasil com os atalhos para a 

Lei de Acesso à Informação, Portal da Transparência, Dados Abertos e o Portal Brasileiro de 

Dados Geoespaciais), “Legislação” (acesso ao Portal de Legislação do Governo Federal), 

“Canais” (acesso ao Portal Brasil com os principais canais de comunicação do Governo 

Federal) e um ícone para o conteúdo em libras (acesso ao conjunto de ferramentas, Suíte 

VLibras, que traduz o conteúdo digital para a Língua Brasileira de Sinais: LIBRAS). 

Em sites e portais é apresentada toda a estrutura que faz parte do portal institucional, 

funcional e sites temáticos. O portal institucional padrão é considerado a principal 

propriedade digital dos órgãos do Poder Executivo Federal; nele se encontram os conteúdos e 

as informações relacionados aos órgãos e a sua concepção está toda estruturada por conjuntos 

fixos – cabeçalho, coluna de menus e rodapé – que, mesmo sendo fixa, pode facilmente ser 

adaptada às condições e aos propósitos da instituição em relação às cores pré-definidas e à 

disposição de seus conteúdos. O cabeçalho apresenta a estrutura básica da identidade do 

portal, contendo: os atalhos de teclado, a barra de acessibilidade, a identificação do órgão, 

busca, redes sociais, serviços e contato. Os atalhos de teclado, localizado logo abaixo da barra 

de identidade visual e, à esquerda, são destinados às pessoas com deficiência visual (de 

preferência), tendo sido padronizados e desenvolvidos em conformidade com o Modelo de 

Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG) para facilitar o acesso desse tipo de público: 
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“Ir para o conteúdo”, “Ir para o menu”, “Ir para a busca” e “Ir para o rodapé”. A barra de 

acessibilidade, localizada à direita, possui atalhos para proporcionar uma maior facilidade de 

navegação no portal: “ACESSIBILIDADE” (recursos adaptados às pessoas com deficiência), 

“ALTO CONTRASTE” (possibilita o contraste otimizado entre o plano de fundo e os 

elementos do primeiro plano) e “MAPA DO SITE” (exibe a lista de páginas internas). A 

identificação do órgão, que fica logo abaixo dos atalhos de teclado e à esquerda, apresenta: 

“IFPI” (denominação do órgão, como o órgão é caracterizado no governo), “INSTITUTO 

FEDERAL DO PIAUÍ” (nome do órgão, descreve o nome principal do órgão) e 

“MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO” (subordinação do órgão, a descrição só é feita quando for 

necessário). O campo de busca, situado à direita da identificação do órgão e, logo abaixo da 

barra de acessibilidade, permite a realização de pesquisas de conteúdos dentro do portal do 

IFPI. Redes sociais vêm em forma de ícones e, logo abaixo do campo de busca, classificados 

e identificados cada um dos perfis, dispostos em ordem, e de acordo com a relevância perante 

os públicos do IFPI: redes de interação, como o Facebook (www.facebook.com/ifpiaui), 

Instagram (www.instagram.com/ifpiaui) e o Twitter (twitter.com/ifpiaui); e a rede de 

repositório de vídeos Youtube (www.youtube.com/user/tvifpiaui). Serviços e contatos, 

localizados em toda a extensão inferior do cabeçalho, estão situados na barra de serviços, 

compreendendo os itens relacionados ao órgão que, no caso, o IFPI customizou em relação às 

suas necessidades: “E-mail Institucional” (acesso à caixa “email@ifpi.edu.br” dos docentes e 

servidores), “Comunicação Social” (acesso às informações referentes à Diretoria de 

Comunicação Social - Dircom), “Fale com o Reitor” (acesso à página para comunicar com o 

Reitor), “Suap” (acesso às informações institucionais dos servidores) e “Telefones” (acesso ao 

número dos telefones de todo o organograma). 

A coluna de menus é classificada em áreas quentes e frias e menus retrátil e aberto. A 

coluna de menus áreas quentes podem apresentar menus retrátil e aberto, situa-se à esquerda, 

na vertical e logo abaixo da barra de serviços, onde é composta por: menu de referência (lista 

de até quatro itens que merecem destaque, sendo que não é obrigatório), menu principal (sem 

limites de exibição e com a função de atender a produção de conteúdos), chapéu (por 

assuntos, temas, atuação ou outros nomes), editorias (indicam os principais assuntos que 

definem a atuação do órgão), item de menu aberto (estrutura em árvore limitada a quatro 

níveis hierárquicos) e item de menu (pode possuir ou não uma hierarquia interna). 

A coluna de menus (áreas quentes) do portal do IFPI apresenta menu aberto (acima, a 

logomarca da instituição em formato vertical) com os seguintes itens: menu de referência com 
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“Nossos Campi” (acesso aos conteúdos de cada um dos 20 campi) e “Guia de Cursos!” 

(acesso às informações pertinentes aos cursos ofertados pelos campi); e o menu principal com 

seus quatro chapéus: 

1º) “A INSTITUIÇÃO” e seus itens de menus abertos “Reitoria” (acesso às 

informações da unidade organizacional executiva central Reitoria), “Pró-reitorias” (acesso às 

informações dos órgãos estratégicos das cinco Pró-reitorias – Administração; Extensão; 

Desenvolvimento Institucional; Extensão; e Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação), Diretorias 

Sistêmicas (acesso às informações de suas duas Diretorias Sistêmicas – Gestão de Pessoas e 

Tecnologia da Informação), “Campi” (acesso aos conteúdos de cada um dos 20 campi), 

“Órgãos Colegiados” (acesso às informações de órgãos que tratam de temas vinculados à 

Reitoria e às Pró-reitorias – Conselho Superior; Colégio de Dirigentes; Conselho Editorial; 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; e Conselho de Ética em Pesquisa), “Comissões” 

(acesso às informações dos quatro órgãos colegiados de natureza normativa e consultiva e de 

comissões técnicas e ou administrativas – Comissão Própria de Avaliação; Comissão 

Permanente de Pessoal Docente; Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos 

Cargos de Técnicos Administrativos em Educação; e Comissão de Ética), e “Avaliação 

Institucional” (acesso às informações sobre a política de avaliação do ensino superior do 

IFPI); 

2º) “PROCESSOS SELETIVOS” e seus itens de menus abertos “Exame 

Classificatório” (acesso às informações sobre as seleções de ingresso discente no IFPI), 

“Concursos e Seletivos” (acesso às informações sobre concursos públicos e processos 

seletivos do IFPI), Concurso 2016 (acesso às informações sobre o último concurso público do 

IFPI, no ano de 2016) e “Sisu” (acesso às informações e conteúdos do Sistema Informatizado 

do Ministério da Educação); 

3º) “ÁREA DO ESTUDANTE” e seus itens de menus abertos “Assistência Estudantil” 

(acesso às informações sobre os direitos e os compromissos com a formação integral dos 

estudante – Política de Assistência Estudantil (POLAE); Cartilha da POLAE; Gestão; Público 

Alvo; Programas; Ações da Polae; Ações de Acompanhamento ao Estudante; Base Legal; e 

Acompanhe as Ações nos Campi), “Biblioteca” (acesso às informações sobre as bibliotecas 

do IFPI – Consulta ao Catálogo; Renovação; Manual de Trabalhos Acadêmicos; Base 

Institucional Acadêmica (BIA); Portal de Periódicos da CAPES; Ficha Catalográfica; Bases 

de Dados; Regulamentos e Políticas; Novas Aquisições; ISBN e ISSN; Portal de Periódicos 

do IFPI; Periódicos Eletrônicos; COMUT; Referência Bibliográfica Online; Ferramentas de 
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Pesquisa; Biblioteca “Dispositivos Móveis”; Bibliotecas; Biblioteca Online), e “Q-

Acadêmico” (acesso às informações online do Controle Acadêmico); 

4º) “ÁREA DO SERVIDOR” e seus itens de menus abertos “Suap” (acesso às 

informações do Sistema Unificado de Administração Pública dos servidores do IFPI), 

“Boletim de Serviço” (acesso às informações dos Boletins de Serviços, dispostos de forma 

cronológica – dia, mês, ano e horário), “Compras e Viagens” (acesso às informações online 

das Aplicações de Solicitação, por meio dos links – Relatório de Viagem Nacional; Manual de 

Compras; e Orientações para Solicitação de Diárias e Passagem), “Manual do Servidor” 

(acesso as informações, em arquivo “pdf”, do Manual de Procedimentos do Servidor Público), 

“Plano de Tramitação” (acesso às informações, em arquivo “pdf”, do Manual de Tramitação 

de Processos Administrativos e demais Expedientes no Âmbito do Instituto Federal do Piauí), 

“Psad” (acesso às informações online do Programa Semestral de Atividades Docente – Psad), 

“Remov” (acesso às informações online da Plataforma de Remoção de Servidores – Remov), 

“Sifae” (acesso às informações online do Sistema de Fluxo de Atendimento ao Estudante – 

Sifae), “Sigepe” (acesso às informações online do Sistema de Gestão de Pessoas), “Seci” 

(acesso às informações do Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses – Seci), 

e “Sistema de Planejamento Estratégico” (acesso às informações da Gestão de Planejamento 

Estratégico – Geplanes). 

A coluna de menus (áreas frias) do portal do IFPI apresenta o Menu Acesso à 

Informação (composto pelos conteúdos institucionais que fazem parte da Lei de Acesso à 

Informação), logo abaixo do Menu de Relevância, com os seguintes itens: “Institucional” 

(acesso às informações institucionais e organizacionais do IFPI), “Ações e Programas” 

(acesso às informações dos programas, ações, projetos e atividades implementadas pelo IFPI), 

“Auditorias” (acesso às informações dos resultados das inspeções, auditorias, prestações e 

tomadas de contas realizadas pelo IFPI), “Convênios” (acesso às informações sobre os 

repasses e transferências de recursos financeiros efetuados pelo IFPI), “Despesas” (acesso às 

informações sobre a execução orçamentária e financeira detalhada do IFPI), “Licitações e 

Contratos” (acesso às informações das licitações e contratos realizados pelo IFPI), 

“Servidores” (acesso às informações sobre concursos públicos e relação dos servidores 

públicos lotados ou em exercício no IFPI), “Informações Classificadas” (acesso às 

informações classificadas em cada grau de sigilo e desclassificadas nos últimos 12 meses no 

âmbito do IFPI), “Perguntas Frequentes” (acesso às informações com as perguntas mais 

frequentes da sociedade) e “Serviço de Informação ao Cidadão – SIC” (acesso às informações 
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solicitadas por qualquer pessoa física ou jurídica, a respeito dos órgãos e entidades do 

Executivo Federal). É importante ressaltar que esse tipo de coluna de menus recebe o nome de 

áreas frias, por conta de não receber muitas atualizações devido ao seu caráter institucional e, 

também, por apresentar a coluna “Centrais de Conteúdo” com uma lista de conteúdos 

divididos e organizados por imagens, vídeos, áudios, publicações e aplicativos: o IFPI não 

apresenta esse menu em sua página principal. 

O rodapé está localizado na parte inferior, antes da barra inferior, e apresenta em sua 

formatação o acesso rápido aos principais itens do portal, através da divisão e disposição de 

seus links em colunas: em número de quatro colunas. De acordo com o manual de diretrizes, 

as duas primeiras colunas devem conter os links da lista de primeiro nível dos chapéus (exceto 

os menus “Acesso à Informação” e “Centrais de Conteúdos”) e os itens da barra de serviços; 

já as duas últimas colunas, os chapéus “Redes Sociais” (com todos os perfis do órgão), “RSS” 

(com os links “O Que é?” e “Assine”) e “Navegação” (com os links “Acessibilidade”, “Mapa 

do Site” e versões em língua estrangeira). O rodapé do portal do IFPI é composto pelas quatro 

colunas de links e, a únicas divergências que ocorrem em relação ao Manual de Diretrizes, 

estão relacionadas à inclusão do link “Acesso à Informação”, em sua primeira coluna, e a não 

inclusão do link para versão em língua estrangeira, na última coluna; finalizando, apresenta 

cinco chapéus em suas quatro colunas, da seguinte forma: 

1. “Assuntos” e os seus respectivos links “A Instituição”, “Processos Seletivos”, 

“Área do Estudante”, “Área do Servidor” e “Acesso à Informação”; 

2. “Serviços” e os seus respectivos links “E-mail Institucional”, “Comunicação 

Social”, “Fale com o Reitor” e “Telefones”; 

3. “Redes Sociais” e os seus respectivos links “Facebook”, “Instagram”, 

“Twitter” e “Youtube”; 

4. “RSS” e o seu respectivo link “O que é?”; 

5. “Navegação” e os seus respectivos links “Acessibilidade” e “Mapa do site”. 

A barra inferior da Identidade Padrão de Comunicação Digital do Poder Executivo 

Federal é o último item ao longo do portal institucional do IFPI, ficando localizado logo após 

o seu rodapé. Nela encontramos: à esquerda, o Selo de acesso à informação, link esse que dá 

acesso ao portal “www.acessoainformacao.gov.br” que disponibiliza – a partir da Lei nº 

12.527/2011, Lei de Acesso à Informação (LAI) e, previsto na Constituição – a qualquer 

pessoa solicitar e receber dos órgãos e entidades públicas, de todos os entes e Poderes, 

informações públicas por eles produzidas ou protegidas; à direita, a marca governamental que 
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representa a identidade visual do Governo Federal; e, logo abaixo do Selo de acesso à 

informação, temos a nota de direitos autorais e desenvolvimento que é uma indicação de 

propriedade de conteúdo e desenvolvimento com o CMS de código aberto Plone
2
. 

A estrutura que rege o portal institucional do IFPI tem a sua apresentação de acordo 

com o Manual de Diretrizes, quer dizer, o seu conjunto é todo definido em um formato da 

letra “C”: cabeçalho na parte superior, coluna de menus na lateral à esquerda e rodapé na 

parte inferior. O centro da estrutura, que é o meio, chama-se miolo e está todo reservado para 

o conteúdo noticioso e institucional do sítio. A padronização da comunicação digital do 

Governo Federal, através do seu Manual de Diretrizes (BRASIL. SECRETARIA DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL, 2014, p. 18), tem seus benefícios, principalmente para o cidadão 

que busca por informações pertinentes ao governo: 

 

Toda a estrutura desenvolvida ajuda o cidadão a identificar imediatamente que está 

em uma página oficial do governo e qual órgão está visitando com a padronização e 

a organização de cada item disposto nos portais governamentais, há maior facilidade 

de navegação e busca de informações.  

O Portal Institucional Padrão tem, por essência, esclarecer a atuação do órgão 

apresentando em sua estrutura padrão os assuntos por ele tratados, informações 

institucionais e a chancela da entidade governamental com denominação, nome e 

subordinação da mesma. O conceito é representar em uma propriedade digital as 

principais atividades de uma instituição. Além disso, existem áreas bem definidas 

para abrigar contatos com o órgão e conteúdos voltados à imprensa. 

 

 O miolo do portal do IFPI é composto por: slider randômico, com imagens e suas 

respectivas notícias que, ao serem clicadas (nas imagens ou nos títulos), direcionam as 

pessoas para a página da notícia; destaques (logo abaixo do slider randômico), local que 

disponibiliza as publicações de maiores destaques e que são ordenadas em colunas (três), 

apresentando classificação, imagem e título da notícia; três colunas e uma linha com imagens 

que dão acesso rápido às bibliotecas do IFPI, à Base Institucional Acadêmica do Instituto 

Federal do Piauí (BIA), que é um repositório de artigos científicos e trabalhos de conclusão de 

curso (TCC) e à Assistência Estudantil (POLAE), com todas as informações e conteúdos 

sobre o assunto; Mais Notícias (abaixo das três imagens de acesso rápido descritas acima) 

com uma lista de oito notícias e, logo abaixo e à direita, o link “ACESSE A LISTA 

COMPLETA” que direciona a pessoa a uma lista com todas as notícias ordenadas por data, 

horário da publicação, imagem e título; TV IFPI (abaixo de Mais Notícias), dando acesso 

                                                 
2
 É um repositório de referência, assim como o Drupal e Joomla, que auxilia a aplicação do Portal Institucional 

Padrão. 
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rápido aos vídeos produzidos pela Dircom e que estão no Youtube, sempre com um vídeo em 

destaque (à esquerda) e com a sua descrição e, ao lado, uma coluna com cinco vídeos com 

seus títulos; Redes Sociais (abaixo da TV IFPI) com abas de acesso rápido ao Facebook e 

Twitter e, ao seu lado (à direita), uma coluna sob o nome Eventos, com uma lista de eventos 

(que já ocorreram ou que ainda acontecerão) e suas respectivas datas; e finalizando, Acesso 

Rápido (abaixo de Redes Sociais e Eventos) às páginas Pronatec, Cursos EAD, Certificação 

do Ensino Médio, Bibliotecas Virtuais, AJE.COM.Cidadania e Revista Somma (todos lado a 

lado em uma mesma linha). 

 Os campos do miolo do portal do IFPI slider randômico, destaques e Mais Notícias 

foram os espaços utilizados no alvo das análises pelo simples fato de serem os locais em que 

as notícias são publicadas e, com isso, passaram a fazer parte do levantamento quantitativo 

conforme o ANEXO da pesquisa que traz 68 publicações institucionais no período de seis 

meses. O newsletter, conhecido como Boletim Informativo do IFPI, é enviado para todos os 

servidores do instituto que possuem o email institucional (email@ifpi.edu.br) e faz parte 

também da estratégia de divulgação das notícias que são publicadas no portal, porém nem 

todas fazem parte do boletim e sua periodicidade não tem tanta precisão: uma média de duas a 

três publicações por mês. O boletim também faz parte do levantamento quantitativo (campo 

divulgação) que foi realizado, como forma de identificar quais as publicações institucionais 

que foram selecionadas para fazerem parte, com suas respectivas edições e datas de 

veiculação. 
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3 A IDENTIDADE CENTENÁRIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ 

 

 

Este capítulo é referente à pesquisa dos documentos que regem o Ensino Profissional e 

Tecnológico (EPT) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, 

estando dividido em cinco tópicos e doze subtópicos que relatam o processo histórico da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; a natureza e a estrutura 

organizacionais; os princípios e as práticas acadêmicas; os territórios de desenvolvimento do 

Piauí; o ensino e as modalidades de cursos ofertados do IFPI; e os campi e os cursos regulares 

ofertados pelo IFPI. O objetivo do capítulo é analisar se os cursos regulares ofertados pelo 

IFPI, nos territórios de desenvolvimento do Piauí, estão atendendo às demandas das 

atividades econômicas e aos índices de desenvolvimento humano municipal. 

Para o desenvolvimento deste capítulo foram utilizados: pesquisa “Identificação das 

Potencialidades Econômicas e Áreas Carentes de Qualificação de Mão de Obra no Estado do 

Piauí” (BARBOSA et al., 2007), realizada pela Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e 

Sociais do Piauí – CEPRO, em 2007, que faz um levantamento sobre as potencialidades 

econômicas e a qualificação da mão de obra nos territórios de desenvolvimento do Piauí; 

notícias de alguns portais em meios eletrônicos acerca de trabalhos que ganharam notoriedade 

acadêmica; relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União – TCU, do ano de 2013, que 

relata sobre a fiscalização de orientação centralizada da Rede Federal de Educação 

Profissional com suas necessidades de aprimoramentos nas atuações relacionadas: a evasão 

escolar; a interação com os arranjos produtivos locais e ao apoio; a inserção profissional dos 

alunos; e a carência de professores, de profissionais de laboratório e a ausência de instalações 

físicas adequadas em alguns Institutos Federais pelo país; e a outra pesquisa da CEPRO “O 

IDHM dos Municípios do Piauí por Território de Desenvolvimento” (MEDEIROS; MOURA; 

BACELAR, 2016), publicada em 2016, que revela dados sobre os Índices de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), em cada uma das cidades que fazem parte de 

seus respectivos territórios de desenvolvimento do Piauí; além dos documentos EPT do IFPI. 
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3.1 Histórico da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

 

O contexto histórico da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica se dá em sete fases muito bem definidas que se iniciam na primeira década do 

século XX, mais precisamente em 1909, com a criação da 1ª Rede de Escolas Profissionais do 

Brasil distribuídas uniformemente nas 20 capitais de 20 estados brasileiros, pelo então 

Presidente da República Nilo Procópio Peçanha (1909-1910), através da publicação do 

Decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909 com a implantação da Escola de Aprendizes 

Artífices. A criação da rede educacional veio em um momento de muita preocupação, por 

parte do presidente Nilo Peçanha, com a situação socioeconômica em que o Brasil se 

encontrava, principalmente com a população mais carente. A preocupação do presidente com 

as pessoas mais carentes é justificada por conta do número, cada vez maior, de miseráveis que 

se encontravam pelas ruas das cidades com o fim da escravidão e, essa escravidão, que tanto 

assolou o país durante o período do império, trouxe à tona uma população desamparada, sem 

emprego nem moradia e com muitas dificuldades para sobreviver. 

Para os pesquisadores piauienses Rego e Rodrigues (2010, p. 10), a criação e a 

implantação da Rede de Escolas Profissionais rendeu-lhe o título de Patrono do Ensino 

Profissional do Brasil, pois trouxe muitos benefícios para o país pelo fato de ser uma rede 

educacional que se instalou de norte a sul do país com ensino federal, profissionalizante, 

gratuito e destinado à população carente. As escolas vieram com a proposta de ensino 

primário com formação de profissionais artesãos e, o início da primeira fase da instituição, 

deu-se com a instalação da Escola de Aprendizes Artífices do Piauí (1909-1937) na própria 

capital piauiense, em Teresina, que foi “a primeira escola federal de ensino profissional 

implantada no Estado do Piauí, com cursos profissionalizantes das áreas de Arte Mecânica, 

Marcenaria, Sapataria e Fundição” (INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, 2014, p. 17). 

A escolha dos diretores gerais para as escolas nas capitais dos estados foi um fato que 

marcou bastante o princípio da criação da rede educacional no país, pois era realizada pelo 

próprio governo federal com homens de sua confiança. A cidade de Teresina foi contemplada 

com o piauiense Cel. Josino José Ferreira não só por ter o respeito do governo, mas pela sua 

grande experiência administrativa. Josino José Ferreira chegou à capital piauiense com a 

missão de implantar a primeira escola federal e formar os primeiros professores em uma 

época de extrema carência profissional na cidade. Por conta disso, o piauiense ficou 

conhecido como o primeiro diretor da Escola de Aprendizes Artífices do Piauí com uma 
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administração respeitável e reconhecida por todos, permanecendo no cargo por um longo 

período de 19 anos. Os méritos concedidos ao coronel são de grande valia pelo trabalho 

desenvolvido na educação profissional piauiense, mesmo tendo ido de encontro às normas do 

Governo Federal que tratava sobre as instalações das escolas nos prédios da União nos 

Estados ou naqueles pertencentes ao próprio Estado e cedidos para a finalidade em questão. A 

primeira sede da escola foi instalada após muitas adaptações para o seu funcionamento em um 

edifício, no caso, um casarão no centro da capital piauiense que era de propriedade particular 

e custeada pela União, contrariando assim a norma do Governo Federal. 

Percebe-se que a indicação política para a ocupação dos cargos públicos, 

especificamente nos casos da educação profissional federal, vem ocorrendo há mais de 100 

anos entre as escolas da rede, fato esse ainda bastante recorrente em dias atuais. Os pré-

requisitos para a investidura desses cargos são muitas vezes desprezados, comprometendo 

dessa forma, com os resultados de suas atribuições nas rotinas de trabalho. 

É interessante trazer à tona que as escolas profissionalizantes da rede ainda não 

possuíam uma logomarca como forma de identificação e diferenciação em relação às demais – 

sua primeira logomarca surgiu em 1942 –, e sim um fardamento escolar que era bem 

característicos à instituição, como calça de mescla e camisa de mangas compridas, nas cores 

azuis, e uma botina preta, constituindo-se nos primeiros uniformes de seus alunos por volta 

dos anos de 1933. 

A segunda fase da instituição foi em 1937, no governo de Getúlio Vargas (1937-

1945), com a Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, que entrou em vigor e alterou os nomes da 

Escola de Aprendizes Artífices para Liceu Industrial e do órgão que é vinculado à rede 

educacional para Ministério da Educação e Saúde. A mudança de nome das escolas não foi 

em vão, pois o governo pretendia modernizar e industrializar o país utilizando-se da estrutura 

de toda a rede de escolas profissionais para formar os operários que trabalhariam na 

construção de grandes obras, diante de vultosos financiamentos advindos de fora do país 

(principalmente dos Estados Unidos da América - EUA), por conta disso, mudou-se a oferta 

de ensino que antes era primária para secundária. No Piauí, a escola passou a se chamar Liceu 

Industrial do Piauí (1937-1942) e esse novo nome durou apenas cinco anos. Rego e Rodrigues 

(2010, p. 44) descrevem que as mudanças ocorridas no ensino profissional não foram apenas 

na troca do nome da Escola de Aprendizes Artífices do Piauí para Liceu Industrial do Piauí:  
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[...] a Escola de Aprendizes Artífices do Piauí, que era simplesmente uma escola 

Primária, tendo, inclusive, curso de alfabetização para os alunos que ali chegavam 

analfabetos passa agora a ser uma Escola Secundária, com um currículo de 6 anos de 

duração, funcionando em regime de semi-internato, com aulas das disciplinas 

propedêuticas pela manhã e aulas de profissionalização no turno da tarde. Ao final 

do curso, o aluno saía diplomado em Artes e Ofícios, na especialidade que 

escolhesse estudar dentre as que a Escola oferecia, ou seja: Alfaiataria, Carpintaria, 

Marcenaria, Fundição, Modelagem, Forja e Serralheria. A instituição passou a 

formar profissionais habilitados para a produção industrial [...]. 

 

As parcerias e os convênios firmados com a Prefeitura Municipal de Teresina (PMT) 

deram início ao processo de aquisição de sua sede própria e da ampliação de novas oficinas, 

do ginásio poliesportivo, da biblioteca e outros mais, a partir da obtenção de novos terrenos 

nos arredores da escola. Os acordos firmados com a PMT foram necessários para atender às 

demandas da época, resultando em grandes modificações na estrutura física da escola. 

O fardamento escolar sofreu novas mudanças a partir do ano de 1937, passando a 

seguir um modelo tipicamente militar e permaneceu dessa forma até o ano de 1948, como: 

calça cáqui com dois bolsos, camisa também cáqui com mangas compridas e com dois bolsos, 

gorro, botina e cinto com fivelas. Esse novo fardamento nada mais foi que o reflexo do 

momento político em que o país se encontrava: a Era Vargas
3
. 

A terceira fase da instituição aconteceu ainda no governo de Getúlio Vargas (1937-

1945) e com o desejo ainda maior de industrializar logo o país foi publicada a Lei Orgânica 

do Ensino Industrial e o Decreto-Lei de 25 de fevereiro de 1942, no intuito de mudar o nome 

das Escolas da Rede que passaram a ter duas classificações: Escolas Industriais e Escolas 

Técnicas. Com o objetivo de formar mão de obra especializada para o país, o governo 

resolveu então fazer essa divisão nas escolas em industriais e técnicas, sendo que as 

industriais se encarregariam exclusivamente da formação de operários, ministrando apenas 

aulas do 1º Ciclo, também chamadas de Ginásio Industrial, enquanto as técnicas com aulas 

sendo ministradas tanto no 1º como no 2º Ciclos (com os cursos de ginásio e nível médio), 

eram encarregadas na formação de operários e técnicos. O Liceu Industrial do Piauí entrou na 

classificação das escolas tipicamente industriais, passando então a se chamar Escola Industrial 

de Teresina (1942-1965). No geral, analisando a lista das escolas tidas como industriais, 

percebe-se que elas acompanharam os locais menos desenvolvidos, ou seja, ficaram em 

estados como o Piauí que apresentava pouca industrialização. 

                                                 
3
No dia 10 de novembro de 1937, era anunciado em cadeia de rádio pelo presidente Getúlio Vargas o Estado 

Novo. Tinha início então, um período de ditadura na História do Brasil. 
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Os processos de ampliação da sede da escola vão para novos prédios anexos que são 

construídos com a incorporação de outros imóveis localizados em quadras ao lado do prédio 

principal. A continuação do processo de ampliação resultou na construção do refeitório e 

cozinha, serviço médico-odontológico, estacionamento, área de recreação, almoxarifado, mais 

oficinas, como a de alfaiataria, proporcionando melhores condições para o ambiente da 

educação profissional dos alunos. Esses novos ambientes adquiridos pela escola vieram para 

amenizar a alta taxa de evasão escolar que existia entre os alunos por conta de suas 

necessidades econômicas que tanto lhes prejudicavam e, como consequência, trocavam as 

salas de aula pelo trabalho diário para obter seus sustentos. 

O recrutamento de professores especialistas para as disciplinas tidas como técnicas 

sempre foi um desafio para as escolas profissionalizantes e se dava entre aqueles com grande 

experiência profissional em suas áreas para ministrarem aulas que muitas vezes não logravam 

êxito simplesmente pela falta de uma formação didático-pedagógica. A necessidade de 

resolver tamanha pendência de formação docente, entre os profissionais das escolas da Rede, 

fez o Ministério da Educação e Cultura (MEC) firmar um convênio com o governo dos EUA 

para tentar solucionar esses problemas. A formação e o treinamento dos professores das 

escolas profissionalizantes deram-se nos EUA e no Brasil através de um centro de 

treinamento que foi criado na Escola Técnica de Curitiba com os mesmos propósitos dos 

anteriores. Dentre os professores do Piauí que receberam treinamentos nos EUA, o Profº José 

de Viveiros Filho do curso de serralheria foi quem teve maior destaque, pois retornou não só 

com a sua principal formação (área de serralheria) como de professor de inglês, passando a 

ministrar aulas nos principais colégios de Teresina. 

A partir de 1942 as escolas profissionalizantes começam a exibir suas logomarcas 

identificadas nos próprios uniformes escolares, a Escola Industrial de Teresina, com as 

iniciais “EIT”, na cor azul, dentro de uma engrenagem com 23 “dentes” representando todas 

as escolas do país, na cor amarela. A criação da logomarca, juntamente com o seu fardamento 

escolar, traz à tona a ideia de serem os primeiros registros do processo de construção da 

identidade visual das escolas. 

A quarta fase da instituição se iniciou em 1965 durante o governo de Marechal 

Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967), as Escolas da Rede passam a receber o 

termo Técnico Federal em seus nomes, fato esse bastante peculiar, porque desde a sua 

fundação, em 1909, sempre pertenceram ao Governo federal e até então nunca haviam 

recebido essa nova denominação em seus nomes. Por conta disso, a Escola Industrial de 
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Teresina passou a se chamar Escola Industrial Federal do Piauí – EIFPI (1965-1967). “Essa 

mudança permitiu que a instituição pudesse fundar cursos técnicos industriais, a exemplo das 

escolas que já eram técnicas. Em 1967 foram criados os primeiros cursos técnicos de nível 

médio: Edificações, Agrimensura e Eletromecânica” (INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, 

2014, p. 18). 

A inclusão do termo Federal trouxe muita notoriedade nas comunidades dos estados, 

aumentando seu conceito e agregando muito valor à instituição; contudo, a corrida para se 

conseguir permissão na abertura dos cursos técnicos na EIFPI junto ao MEC proporcionou 

grandes problemas de ordem material e humana. O fardamento escolar dos alunos surgiu na 

época com algumas novas modificações em sua identificação, como na camisa que antes era 

de mangas compridas, passando a ser de mangas curtas, na cor verde clara (com dois bolsos 

embutidos), e sapato na cor preta – somente o modelo da calça cáqui permaneceu inalterado. 

A oferta dos cursos técnicos logo ganhou o interesse dos piauienses tendo o fechamento da 

primeira turma de 40 alunos bem rápida e, de todos os problemas ocorridos durante o curso, 

nada superou os relacionados pela falta de experiência técnica dos docentes: muitos ou 

deixaram os cursos ou foram substituídos. Mais uma vez ficou em evidência a deficiência do 

professor que atuava em disciplinas específicas dos cursos, não por conta de seus notórios 

saberes técnicos, mas pela precarização ou inexistência de formação docente, ratificando a 

ausência desses saberes que são pertinentes ao magistério e tão importantes para a atividade 

fim.  

A quinta fase da instituição, ocasionada com o trabalho desenvolvido pela Escola 

Industrial Federal do Piauí (EIFPI) no tocante ao seu ensino técnico, foi comprovadamente 

reconhecida pelo Ministério da Educação e, em 1967, autorizou a sua mudança de categoria 

passando a se chamar Escola Técnica Federal do Piauí - ETFPI (1967-1998). Essa mudança 

de categoria encaixou-se perfeitamente com as demandas que o mercado de trabalho exigia à 

época – mão de obra industrial, tecnológica e qualificada. Foi um período de muito 

crescimento para a ETFPI em relação ao aumento no número de matrículas, com os cursos 

técnicos que passaram a receber também no período diurno; à autorização de matrículas para 

alunas, pois antes as turmas eram compostas apenas por homens; à condução da 1ª mulher ao 

cargo máximo de Diretora Geral, a Profª Rita Martins de Cássia (1994-2004); à sua estrutura 

física, com a construção de novos prédios na sede de Teresina e da Unidade de Ensino 

Descentralizada (UNED) na cidade de Floriano-PI, em 1994, município localizado a 247 km 

ao sul da capital piauiense. 
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Em 1970, Dona Maria Dirce de Oliveira havia perdido recentemente o seu esposo, 

vitimado por um choque elétrico na oficina de enrolamento de motores elétricos de 

sua propriedade. Deixou para a esposa a oficina e os filhos menores como única 

herança. Dona Dirce, como era conhecida pensou em se qualificar para poder tocar 

pra frente os trabalhos da oficina e dela retirar o sustento da família. Bateu às portas 

da Direção da Escola Técnica e pediu para ser matriculada no curso de eletrotécnica. 

Passou nos exames exigidos e passou a ser a aluna nº 1 desta casa de ensino. [...] 

Com esse gesto, Dona Dirce, respeitada e admirada por todos, abriu as portas da 

Escola Técnica para as mulheres (REGO; RODRIGUES, 2010, p. 81). 

 

A mudança de nome e a incorporação de novos programas e projetos educacionais 

foram, sem dúvida, um marco para o crescimento e o desenvolvimento do ensino profissional 

piauiense em relação às diversas questões identificadas, como por exemplo, a ascensão 

profissional de vários alunos e egressos em cargos de grande destaque no mercado de trabalho 

local; a qualificação e a regularização da profissão docente junto ao MEC; o incentivo às 

manifestações artísticas e culturais; a inovação com campanhas educativas na prevenção de 

doenças (pelo setor médico da escola e convidados) e no combate ao consumo de drogas 

(pelos órgãos de segurança nacional e estadual); o ensino teórico-prático, da chamada Escola 

Produção, nas oficinas (fundição, modelação, solda, serralheria e mecânica) que eram 

executados pelos alunos em obras para a comunidade; a inclusão em ações de assistência 

social (com bolsas escolares para alunos de famílias de baixa renda) e, para dar condições de 

igualdade aos alunos no competitivo mercado de trabalho, assistência psicossocial e 

pedagógica e uma orientação profissional pelo Serviço de Integração Escola-Empresa (SIE-

E). Esses novos programas e projetos proporcionaram níveis evolutivos na promoção 

profissional, social, artístico e cultural – tanto para a comunidade como nos alunos, 

professores e servidores – sem precedentes ao longo da história das escolas 

profissionalizantes, principalmente em regiões menos favorecidas do país como as regiões 

norte e nordeste. 

O uniforme escolar durante o início desse período, mais precisamente no início da 

década de 70, era de calça cinza, camisa branca de mangas curtas (pano passado) e pela 

primeira vez, as alunas podiam fazer o uso de saias como fardamento. Já no final dessa 

mesma década e percorrendo todos os anos 90, o uniforme passou a ser calça azul royal, 

camisa de malha branca e tênis. Cabe aqui chamar a atenção sobre o fardamento escolar, das 

escolas profissionalizantes da Rede, que vinha sempre acompanhando o processo evolutivo da 

instituição, das demandas e exigências de seu tempo. 

A sexta fase da instituição deu-se com a gestão da Profª Rita Martins de Cássia (1994-

2004), a grande responsável pela execução e conclusão de todo o processo de transformação 
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de Escola Técnica Federal do Piauí (ETFPI) para Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Piauí (1999-2008) – CEFET-PI –, através do Decreto Presidencial de 22 de março de 1999. A 

nova instituição trouxe a possibilidade de oferecer um rol de cursos que até então não se 

permitia oferecer, como: o primeiro curso superior de Tecnologia em Informática, em 1999; o 

primeiro curso superior de Tecnologia em Radiologia, em 2001; os cursos de Licenciatura em 

Biologia, Matemática, Física e Química, em 2002; e os cursos técnicos do Programa de 

Educação de Jovens e Adultos (Proeja), em 2007. “O CEFET-PI oferecia a educação 

continuada dos trabalhadores, ensino médio, educação profissional técnica de nível médio, 

educação profissional tecnológica, graduação e pós-graduação, possibilitando levar a oferta 

desse ensino a Teresina e Floriano” (REGO; RODRIGUES, 2010, p. 104). 

A administração da Profª Rita Martins ficou marcada pelo fim de um ciclo de quase 

100 anos de indicações políticas nas ocupações dos cargos de Diretor Geral das escolas da 

Rede e o início de uma nova era, através do voto direto, para atender aos anseios de toda a 

comunidade escolar. Dentre as muitas realizações relevantes que a Profª Ritinha (como era 

carinhosamente chamada) esteve à frente, destaca-se a criação da agência de publicidade Top-

Marketing como a mais importante para a comunicação institucional do ensino público 

federal do Piauí. A agência de publicidade foi uma idealização da Profª Elizabete Rodrigues 

Sales, que tinha o propósito de melhorar a comunicação interna do CEFET-PI, com todos 

aqueles que ali trabalhavam, e ser o elo nas ações de marketing entre a instituição e a 

comunidade. A proposta de criação da agência de publicidade logo foi acatada pela Profª Rita 

e, com o passar dos anos, ficou mais do que comprovado a importância de se ter um órgão 

responsável por toda a comunicação da instituição, hoje, a agência elevou-se ao patamar de 

Diretoria de Comunicação Social (Dircom), sendo subordinada à Reitoria e responsável pela 

política de comunicação do IFPI, nos ambientes interno e externo. 

Os novos rumos da instituição foram realizados, com a escolha do Diretor Geral Profº 

Francisco das Chagas Santana, em 2004, eleito pelo voto direto da comunidade escolar 

(alunos, técnicos em educação e docentes) – até 2003, o Diretor Geral era escolhido pelo 

Presidente da República, a partir de uma lista tríplice indicada pelo Conselho Diretor. Com o 

CEFET-PI, a instituição expandiu a sua Unidade de Ensino Descentralizada (UNED) pela 

capital (hoje, Campus Teresina Zona Sul) e nas cidades do interior (hoje, Campus Picos e 

Campus Parnaíba), dando início aos primeiros passos no seu processo de expansão pelo 

interior do estado. 
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A sétima fase da instituição é a mais recente, tendo seu início com a criação da própria 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, pelo Governo Federal, no 

ano de 2008, com a mudança dos 38 CEFETs em Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Em 29 de dezembro de 2008, o Profº Francisco das Chagas Santana conclui todo 

o processo de transformação para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Piauí (IFPI), através da Lei nº 11.892. “Com a criação do Instituto, a partir de 2009, o 

dirigente maior passou a cargo de Reitor, sendo atualmente o professor Francisco das Chagas 

Santana o primeiro Reitor do IFPI” (REGO; RODRIGUES, 2010, p. 112). 

A transformação de CEFET-PI para IFPI foi marcada por um grande processo de 

expansão pelo interior do estado, como a inclusão do Ensino à Distância (EAD), com polos 

presenciais, em 2008; a inclusão de novos campi em cidades no interior do Estado, como em 

Angical do Piauí, Corrente, Piripiri, Paulistana, São Raimundo Nonato e Uruçuí, em 2009; o 

início das atividades do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego 

(PRONATEC), em 2011; mais campi sendo criados nas cidades de Pedro II, Oeiras e São 

João do Piauí, em 2013; e no ano seguinte, em 2014, outros campi nas cidades de Campo 

Maior, Cocal e Valença do Piauí. Com mais essa nova mudança de nome, a instituição ganha 

novo fardamento escolar com as cores que fazem alusão à nova logomarca e identificam os 

institutos federais, como: camiseta branca, com a logomarca na altura do peito direito, 

detalhes em verde e vermelho nas mangas e na gola, e os desenhos das bandeiras do Brasil 

nas mangas à esquerda e do Piauí à direita; calça jeans; e tênis. 

O reitor Francisco das Chagas Santana, mais conhecido como Profº Santana, teve seu 

nome marcado na história como o responsável pela condução de todo o processo de expansão 

do IFPI, na capital e no interior, e com muitas realizações que marcaram profundamente a 

educação no estado do Piauí na oferta de educação gratuita à população mais carente. Mesmo 

com os inúmeros problemas que foram detectados durante o processo de interiorização do 

IFPI, principalmente aqueles relacionados às novas instalações dos campi (como a falta de 

refeitórios, por exemplo), a expansão trouxe grandes impactos positivos nos níveis da 

economia local, devido aos investimentos financeiros do Governo Federal nos munícipios-

sede que estão localizados nos territórios de desenvolvimento do Piauí. Em 2013, depois de 

dois mandatos sucessivos do Profº Santana, o então reitor do IFPI desfaz-se de seu posto que 

lhe foi concedido e entrega, democraticamente, o comando da instituição ao candidato eleito 

pela comunidade escolar, o Profº Paulo Henrique Gomes de Lima. 
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Tabela 1 – Mudanças de nomenclaturas do IFPI 

 

ANO LEGISLAÇÃO NOMENCLATURA SIGLA 

1909 Decreto nº 7.566 Escola de Aprendizes e Artífices do Piauí EAAPI 

1937 Lei nº 378 Liceu Industrial do Piauí LIPI 

1942 Decreto-Lei nº 25 Escola Industrial de Teresina EIT 

1965 Lei nº 4.759 Escola Industrial Federal do Piauí EIFPI 

1967 Portaria 06/07 Escola Técnica Federal do Piauí ETF-PI 

1994 Lei nº 8.948 Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí CEFET-PI 

2008 Lei nº 11.892 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí 
IFPI 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

3.2. A natureza e a estrutura organizacionais 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) está localizado 

na região nordeste do Brasil, no Estado do Piauí, tendo seu campus central e a reitoria 

localizados na capital Teresina. O IFPI foi criado a partir da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008 e passou a ter autonomia na condução de sua gestão tanto administrativa como 

financeira, sem esquecer pela pedagógica na elaboração de seus cursos presenciais e à 

distância. A instituição de ensino tem uma atuação voltada para o ensino básico, técnico e 

tecnológico (EBTT) e se tornou equiparada às universidades federais. Os artigos 1º e 2º da 

organização didática do IFPI mostram, detalhadamente, sobre a sua natureza institucional: 

 

Art. 1º O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, 

instituição criada nos termos da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

vinculada ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica de autarquia, sendo 

detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica 

e disciplinar. 

Art. 2º O Instituto Federal do Piauí é uma instituição de educação superior, básica e 

profissional, pluricurricular e multicampi, especializado 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 (INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, 2010, p. 3). 
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As normas que regem o IFPI, no que diz respeito à organização da instituição, às 

atividades e decisões didático-pedagógicas, ao regime escolar e estruturação de cursos, ao 

ingresso e matrícula, e ao corpo docente e discente são encontradas na Organização Didática 

da instituição – conforme a Resolução nº 040, de 01 de dezembro de 2010 e publicada no 

Boletim de Serviço, Edição Extra nº 02, de 17 de dezembro de 2010. O “TÍTULO I” da 

organização didática do IFPI, sob o nome “DA ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO”, é 

contemplado e ordenado por quatro capítulos que retratam os temas: “DA NATUREZA 

INSTITUCIONAL”, “DA MISSÃO INSTITUCIONAL”, “DA FUNÇÃO SOCIAL” e “DAS 

FINALIDADES, CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS”. 

O “CAPÍTULO II”, cujo nome é “DA MISSÃO INSTITUCIONAL”, discorre sobre o 

tema da missão do IFPI que é a de promover uma educação de excelência, direcionada às 

demandas sociais. Ao se falar da missão, percebe-se que o discurso está em sintonia com os 

anseios da sociedade na busca por uma educação pública de qualidade, de excelência, 

entretanto, para que a missão ocorra na prática e não fique apenas no discurso, a instituição 

precisa planejar suas ações, como: I) dar publicidade a sua missão institucional, entre os entes 

envolvidos (comunidade escolar e sociedade), através da inserção de seus dizeres na home do 

portal noticioso do IFPI e da instalação de pequenas placas, em acrílico, nas paredes de locais 

estratégicos, como nos departamentos, coordenações de cursos e na própria recepção dos 

campi; II) fazer um levantamento, junto à Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGEP), da 

formação profissional dos docentes e por área de atuação nos campi em que estão lotados; III) 

diagnosticar as demandas de formação continuada dos docentes; IV) elaborar projetos de 

mestrado e doutorado que atendam, efetivamente, aos anseios dos docentes; V) firmar 

convênios de Minter (Mestrado Interinstitucional) e Dinter (Doutorado Interinstitucional) com 

instituições renomadas no Brasil e no Exterior; e VI) realizar, constantemente, pesquisas nos 

territórios de desenvolvimento do estado e nos municípios-sede de cada campus na 

identificação das potencialidades econômicas, qualificação da mão de obra local e demandas 

dos que ali moram. Essas ações descritas vêm de encontro à falta de planejamento que ainda 

persiste por parte de alguns gestores do IFPI, precisando ter um novo olhar para a gestão 

pública dos convênios de Minter e Dinter que muitas vezes não atendem às necessidades dos 

docentes. 

O “CAPÍTULO III”, cujo nome é “DA FUNÇÃO SOCIAL”, discorre sobre o tema da 

função social do IFPI voltada para a promoção de uma educação em que o ser humano é o 

centro, o foco de suas ações para este novo cidadão, apresentando a capacidade de questionar 



    56 

 

 

 

 

com suas novas competências adquiridas no dia a dia, tanto de ordem técnica como associadas 

à ética, assumindo as transformações sociais, políticas e culturais. Esse novo homem está 

voltado para o mercado de trabalho, preocupado em se atualizar para o aumento de sua 

capacidade profissional e sempre lutando por uma sociedade com menos desigualdades, 

através da educação técnica de nível médio; tecnológica de graduação e pós-graduação; e na 

formação de professores para o cumprimento de todas as etapas do processo de efetivação do 

conhecimento. 

Ao se falar da função social, percebe-se que o discurso está em sintonia com as ideias 

da pedagogia de linha construtivista, de Jean Piaget
4
, que instiga a curiosidade dos alunos na 

descoberta pelas respostas, a partir de seus conhecimentos adquiridos na interação com os 

seus semelhantes e com o próprio meio em que vive; entretanto, para que a função social 

ocorra na prática e não fique apenas no discurso, a instituição precisa lutar contra os cortes 

orçamentários do Governo Federal para a educação. Os atuais cortes orçamentários se dão em 

função da crise econômica que o Brasil atravessa, resultando no contingenciamento dos 

recursos e comprometendo os investimentos de programas e projetos da política pública 

educacional nas universidades e institutos federais.  

O “CAPÍTULO IV”, cujo nome é “DAS FINALIDADES, CARACTERÍSTICAS E 

OBJETIVOS”, discorre primeiramente sobre o tema das finalidades e características do IFPI 

que estão contidas no Art. 5º e que são: ofertar uma educação profissional (em nível médio e 

na forma integrada, concomitante e subsequente) no intuito de qualificar os cidadãos e sempre 

voltada para as vocações econômicas, os arranjos produtivos e o desenvolvimento social e 

econômico de uma região; aprimorar a educação profissional e tecnológica para a 

resolutividade em questões que atentem aos problemas sociais e características de uma 

localidade; desenvolver a educação básica como forma de potencializá-la, junto ao ensino 

técnico e superior, melhorando a gestão e os recursos humanos, físicos e materiais; direcionar 

os serviços educacionais sempre relacionados à manutenção e estruturação das peculiaridades 

econômicas e sociais de uma região, a partir das informações colhidas em pesquisas sobre as 

potencialidades e que servirão de norte em todas as intervenções; buscar a excelência no 

ensino, mais especificamente de ciências em geral e aplicadas, incentivando a crítica durante 

                                                 

4
 Renomado psicólogo e filósofo suíço, conhecido por seu trabalho pioneiro no campo da inteligência infantil. 

Piaget passou grande parte de sua carreira profissional interagindo com crianças e estudando seu processo de 

raciocínio. Seus estudos tiveram um grande impacto sobre os campos da Psicologia e Pedagogia. 
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as pesquisas que forem baseadas na experiência e na observação (investigação empírica); 

buscar o reconhecimento, como uma instituição pública, de referência no ensino de ciências e 

capacitar os docentes das instituições públicas; estar constantemente criando cursos de 

extensão e eventos com a finalidade de divulgação da ciência e da tecnologia; preocupar-se 

com o meio ambiente, através do estímulo à produção e ao crescimento e a transmissão das 

tecnologias sociais; e “realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico” 

(INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, 2014, p. 5). 

Ao se falar nas finalidades e características, percebe-se que o discurso está em sintonia 

com a oferta de cursos voltados aos arranjos produtivos e às vocações econômicas de uma 

região ou território de desenvolvimento; à criação constante de eventos e cursos de extensão 

para a promoção da ciência e tecnologia; ao estímulo da produção cultural; ao 

empreendedorismo e outros mais. Entretanto, para que as finalidades e características ocorram 

na prática e não fiquem apenas no discurso, a instituição precisa ter uma Pró-reitoria de 

Desenvolvimento Institucional (PRODIN) bem mais atuante para planejar, coordenar e avaliar 

as políticas de desenvolvimento institucional e propor planos desenvolvimentistas de cinco 

em cinco anos, articulando sempre com os demais órgãos da administração, como por 

exemplo, a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPI) no planejamento e 

acompanhamento nas políticas de pesquisa associadas ao ensino e à extensão, incentivando o 

trabalho científico e a inovação tecnológica, entre alunos e professores, na participação em 

eventos científicos e com o propósito de realizar intercâmbios a níveis local, nacional e até 

internacional. 

O Art. 6º do mesmo “CAPÍTULO IV”, cujo nome é “DAS FINALIDADES, 

CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS”, discorre sobre o tema dos objetivos do IFPI que é de 

manter o foco no ensino de educação profissional para o ensino médio, nos cursos de 

formação inicial e continuada voltada ao ensino profissional e tecnológico, e na educação de 

ensino superior; desenvolver investigações aplicadas na resolução de eventuais problemas 

advindas da sociedade; implementar a extensão em consonância com o mercado de trabalho 

para produzir conhecimentos; investir na educação com o propósito de gerar renda, entre 

alunos e comunidade, com vistas ao social e à economia de uma localidade. Ao se falar nos 

objetivos, percebe-se que o discurso está em sintonia com o direcionamento dos cursos 

regulares e de extensão sempre voltados ao mercado de trabalho e na resolução de eventuais 

problemas que possam surgir nas comunidades; entretanto, para que os objetivos ocorram na 
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prática e não fiquem apenas no discurso, a instituição precisa de uma maior interação entre a 

Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPI) – planejando e acompanhando as 

políticas de pesquisa associadas ao ensino e à extensão – com a Pró-reitoria de Ensino 

(PROEN) na criação e reformulação de cursos regulares e de extensão, que atendam às 

exigências de qualificações de mão de obra do mercado de trabalho. 

A “Visão” e os “Valores” do IFPI podem ser encontrados no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), anos 2015 a 2019, elaborado por comissão designada 

pelo reitor à época, o Profº Paulo Henrique, submetido e aprovado pelo Conselho Superior 

(CONSUP), através da Portaria nº 145, de 31 de janeiro de 2014 e Portaria 3.129, de 4 de 

novembro de 2014. A visão institucional do IFPI buscará, até o ano de 2019, “Consolidar-se 

como centro de excelência em Educação Profissional, Científica e Tecnológica, mantendo-se 

entre as melhores instituições de ensino da região Nordeste” (INSTITUTO FEDERAL DO 

PIAUÍ, 2014, p. 21). Já os valores da instituição estão pautados na ética, no respeito, na 

solidariedade, no diálogo, na participação, na transparência, na igualdade e na 

responsabilidade. 

É importante relatar que a visão de uma instituição tem a ver com a intenção de se 

construir uma identidade institucional, a partir dos esforços da coletividade em uma 

temporalidade específica. Já a intenção de tornar a escola em “centro de excelência” e 

posicioná-la “entre as melhores instituições de ensino da região Nordeste” ainda está muito 

aquém de suas pretensões. A notícia “Escolas públicas do Nordeste dominam ranking inédito 

das melhores do país” do jornalista Guidalli (2015, s.d.), mostra uma pesquisa realizada pelo 

MEC, a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2014, com todas as 

escolas públicas do país e utilizando os novos critérios de avaliação – tamanho das escolas, 

todas apresentando mais de 90 alunos; permanência dos alunos, onde mais de 80% cursaram 

todo o ensino médio; e o perfil sócio-econômico em que estão inseridas, com a constatação de 

alunos possuindo baixos níveis econômicos –, e divulga uma lista das 10 melhores escolas 

públicas e privadas do país. A lista mostra um ranking em que, entre as escolas públicas do 

país, as 10 primeiras colocadas estão todas localizadas no Nordeste e nenhuma do Piauí 

aparece, sendo seis do Pernambuco, duas do Ceará, uma da Bahia e uma do Sergipe. Por outro 

lado, a notícia do portal eletrônico “CidadeVerde.com” (IFPI..., 2015, s.d.) mostra uma 

excelente posição do IFPI, em relação às escolas públicas do estado do Piauí: 
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[...] Campus Angical do Instituto Federal do Piauí conseguiu o melhor desempenho 

dentre as escolas públicas piauienses que realizaram o Exame Nacional do Ensino 

Médio em 2014. O resultado foi divulgado [...], pelo Ministério da Educação. 

Completando a lista das dez melhores escolas públicas, aparecem o Campus 

Teresina Central, Campus Teresina Zona Sul, Campus Parnaíba, Unidade Escolar 

Augustinho Brandão, Campus Floriano, Colégio Agrícola de Bom Jesus, Campus 

Paulistana, Campus Picos e Campus Corrente. “Esse resultado mostra nosso 

compromisso com a educação, na capital e no interior do estado. Localizado na 

microrregião do Médio Parnaíba, o Campus Angical, em especial, atende a jovens e 

adultos de diversas cidades como Angical, Amarante e Água Branca e que buscam o 

conhecimento como instrumento de crescimento pessoal e profissional”, comenta o 

reitor Paulo Henrique Gomes de Lima. 

 

 

Tabela 2 – As 15 microrregiões do Estado do Piauí e os municípios-sede 

MICRORREGIÕES 
MUNICÍPIOS-

SEDE 
MICRORREGIÕES 

MUNICÍPIOS-

SEDE 

1. Alto Médio 

Canindé 

Campi Paulistana e 

São João do Piauí 
9. Litoral Piauiense 

Campi Cocal e 

Parnaíba 

2. Alto Médio 

Gurguéia 
Não possui 

10. Médio Parnaíba 

Piauiense 

Campus Angical do 

Piauí 

3. Alto Parnaíba 

Piauiense 
Campus Uruçuí 11. Picos 

Campi Oeiras e 

Picos 

4. Baixo Parnaíba 

Piauiense 
Campus Piripiri 12. Pio IX  Campus Pio IX 

5. Bertolínea Não possui 
13. São Raimundo 

Nonato 

Campus São 

Raimundo Nonato 

6. Campo Maior 
Campi Campo Maior 

e Pedro II 
14. Teresina  

Campi José de 

Freitas, Dirceu 

Arcoverde, Teresina 

Central e Teresina 

Zona Sul 

7. Chapada do 

Extremo Sul 

Piauiense 

Campus Corrente 15. Valença Campus Valença 

8. Floriano Campus Floriano   
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

“A administração do IFPI é composta pela reitoria e pela Direção-Geral dos Campi, 

com a colaboração dos órgãos superiores, colegiados, consultivos e demais unidades 

organizacionais executivas componentes da estrutura organizacional” (SILVA, 2011, p. 11). 

A administração da instituição veio a ser modificada com a mudança de CEFET-PI para o 

IFPI, quer dizer, antes o órgão máximo da gestão era a diretoria geral, hoje é a reitoria que 

anteriormente estava localizada no Prédio “A” do campus Teresina Central, mas, desde o 
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primeiro semestre de 2017, mudou-se para edifício próprio localizado na Avenida Presidente 

Jânio Quadros, nº 330, bairro Santa Isabel, em Teresina. A mudança na gestão deu-se como 

forma de atender às novas demandas e ao desenho da estrutura organizacional do IFPI, com 

uma reitoria e 20 campi. 

A reitoria é o órgão máximo do executivo, fazendo parte da administração central e 

apresentando as funções de planejar, superintender, coordenar, fomentar e fiscalizar as 

atividades e a política educacional do IFPI. Possui cinco Pró-reitorias: 1) de Administração, 

voltada às atividades de administração e planejamento orçamentário; 2) de Desenvolvimento 

Institucional, direcionada às políticas de desenvolvimento institucional e a integração com os 

demais órgãos; 3) de Ensino, atua nas políticas de ensino articuladas com a pesquisa e a 

extensão; 4) de Extensão, destinada às políticas de extensão, relacionando com a sociedade e 

articulada ao ensino e à pesquisa, junto aos segmentos sociais; e de Pesquisa, Pós-graduação e 

Inovação, voltada às políticas de pesquisa integradas ao ensino e à extensão, como de 

promover ações em áreas que incentivem a pesquisa, a ciência, a tecnologia e a inovação 

tecnológica. 

Todas as atividades relacionadas à administração do IFPI passam pela reitoria, por ser 

a unidade central da instituição de ensino, e pelos seus órgãos de apoio e assessoramento, 

como: Gabinete da Reitoria; Procuradoria Federal; Auditoria Interna Geral, com suas três 

unidades organizacionais de controle interno (Auditoria, Controladoria e Ouvidoria); 

Assessoria de Comunicação (hoje, Diretoria de Comunicação Social) e de Relações 

Internacionais; Cerimonial e Eventos; Comissão de Ética Pública, Comissão Interna de 

Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, 

Comissão Permanente de Pessoal Docente e Comissão Própria de Avaliação. 

A Diretoria Geral dos campi é responsável por todas as atividades relacionadas à 

administração do próprio campus de atuação e apresenta órgãos que, no geral, são comuns 

entre os demais, como: Gabinete da Diretoria Geral; Departamento de Administração e 

Planejamento; Diretoria de Ensino; Coordenação de Extensão; Serviço de Integração, 

Estágios, Egressos e Emprego; Coordenação de Pesquisa e Inovação; Coordenação de Gestão 

de Pessoas; Coordenação de Saúde; Coordenação de Tecnologia da Informação; 

Departamento de Administração e Planejamento; Coordenação de Orçamento, Contabilidade 

e Finanças; Coordenação de Compras e Licitação; Coordenação de Patrimônio e 

Almoxarifado; Coordenação de Logística e Manutenção; Diretoria de Ensino; Coordenações 

de Cursos; Coordenação de Educação Física; Coordenação Geral de Apoio ao Ensino; 



    61 

 

 

 

 

Coordenação Pedagógica; Coordenação de Biblioteca; Coordenação de Controle Acadêmico e 

Coordenação de Disciplina. 

“Os Campi do IFPI são unidades acadêmico-administrativas, instalados em 

municípios-pólos de desenvolvimento do Estado do Piauí, com abrangência meso ou 

microrregional, sendo detentores de autonomia administrativa e financeira” (INSTITUTO 

FEDERAL DO PIAUÍ, 2010, p. 3). Já o Campus Teresina Central apresenta estrutura 

organizacional um pouco mais complexa que os demais por abranger o maior número de 

departamentos, coordenações, cursos presenciais e à distância, docentes, alunos e técnicos em 

educação, embora todos os campi tenham em comum o fato de serem dirigidos por uma 

Diretoria Geral. 

 

Art. 172 O Campus [...] possui sua estrutura organizacional definida nos termos do 

Art. 7º e conforme descrição na presente seção. 

Art. 173 A Diretoria-Geral do Campus é a unidade organizacional executiva 

responsável por planejar, administrar, organizar, monitorar, avaliar e orientar as 

atividades de gestão do Campus (SILVA, 2011, p. 82). 

 

Como já descrito anteriormente, a expansão das escolas públicas profissionalizantes 

no Brasil teve seu início em 1909, com a criação das 19 Escolas de Aprendizes e Artífices, 

pelo então presidente Nilo Peçanha. Já a década de 90 foi marcada pela transformação de 

várias Escolas Agrotécnicas e Técnicas Federais em CEFETs e, em 1998, o presidente 

Fernando Henrique Cardoso proibiu a construção de novas escolas federais com a Lei nº 

9.649/98, quer dizer, a lei condicionava a criação de novas escolas em parceria com os 

Estados, caso tomassem para si todos os custos referentes às escolas, como a construção, 

manutenção, administração e outros mais. Nos oito anos de governo FHC, apenas 11 escolas 

técnicas foram criadas no Brasil e, somente em 2004, no governo Lula, a lei foi vetada e 

deixou de restringir a expansão das escolas técnicas. Em 2005, ainda no governo Lula, 

ocorreram muitos debates, a níveis regional e nacional, sobre a reestruturação do ensino 

profissionalizante no país, resultando na elaboração de muitos documentos e em 144 novas 

unidades distribuídas entre CEFETs, Unidades de Ensino Descentralizada (UNED), 

Universidade Tecnológica, Escolas Agrotécnicas, Escolas Técnicas vinculadas às 

Universidades Federais e o Colégio Pedro II. Em 2008, o governo instituía a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criava os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia e, já em 2010, o número de unidades saltou para 366, distribuídas em 

todo o território brasileiro. 
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A expansão da educação profissional e tecnológica deu-se em três fases: na primeira 

fase (2005 a 2007) foram construídas 64 novas unidades de ensino, tendo como objetivo a 

implantação de Escolas Federais de Formação Profissional e Tecnológica nos estados que 

ainda não as possuíam, e a construção de outras novas escolas, de preferência nas periferias 

das grandes cidades com os cursos voltados para as potencialidades econômicas locais; na 

segunda fase (2007 a 2010) foram instaladas mais 150 escolas – perfazendo um total de 214 

novas unidades de ensino –, sob o slogan de campanha “Uma escola técnica em cada cidade-

pólo do país” (PEREIRA, 2010, p. 17) e, nessa segunda fase, o MEC norteou os critérios para 

a escolha da localização das novas escolas; a terceira e última fase (2011 a 2020) teve início 

no governo Dilma com a construção de 40 novos campi em 2011 e, até 2014, foi programado 

um total de 208 novos campi com um total de investimento de R$ 7 milhões (por campus) e 

600 mil alunos matriculados em toda a Rede Federal de ensino profissional. 

 
Critérios para Definição das Cidades Pólo: 

1. Distribuição territorial equilibrada das novas unidades 

2. Cobertura do maior número possível de mesorregiões 

3. Sintonia com os Arranjos Produtivos Locais 

4. Aproveitamento de infraestruturas físicas existentes 

5. Identificação de potenciais parcerias (PEREIRA, 2010, p. 18).  

 

O Tribunal de Contas da União (TCU), em seu relatório de auditoria para avaliar as 

ações de estruturação e expansão do Ensino Técnico Profissionalizante, com ênfase na 

atuação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, descreve os motivos da 

expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica: 

 
A rede federal passa por uma grande expansão pautada por motivações de naturezas 

distintas. Por um lado, o crescimento do País pressionou a demanda por mão de obra 

qualificada. Por outro lado, viu-se uma oportunidade quanto à convergência espacial 

da expansão da rede com outras políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 

regional. A esses dois vetores somou-se o entendimento de que a interiorização das 

escolas técnicas, reinstitucionalizadas em Institutos Federais, poderia contribuir para 

o desenvolvimento das microrregiões menos desenvolvidas (TCU, 2013, p. 8). 

 

É certo que o processo de expansão se deu por conta desses motivos elencados no 

relatório de auditoria do TCU, contudo, o autor Pereira (2010, p. 5-6) relata alguns dados do 

MEC sobre os níveis da educação brasileira em “Concepções e Diretrizes da Educação 

Profissional e Tecnológica (Política da EPT 2003-2010)”, que podem justificar a expansão da 

educação profissional e tecnológica: I) o percentual da população que possui o ensino médio é 

de 13%; apenas 4% apresentam 15 anos ou mais de estudos; a faixa etária de 15 a 17 anos está 
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fora da escola e corresponde a 17,5%; a faixa etária de jovens entre 18 e 25 anos é de 27 

milhões, sendo que 30% apresentam menos de 8 anos de estudo e, destes, 25% não 

frequentam a escola; e II) o país possui 125 milhões de pessoas em idade para trabalhar; 

existe um número preocupante de 10 milhões de pessoas, maiores de 14 anos, que são 

analfabetas ou sub-escolarizadas e fazem parte de atividades produtivas; as pessoas com 

idades entre 18 e 24 anos, em emprego formal, é de 23,3%. O autor conclui que ainda existe 

uma demanda no país por dois milhões de técnicos e uma enorme escassez de engenheiros, 

principalmente na área civil, metalurgia, ambiental, de mineração e naval. E o percentual de 

engenheiros e tecnólogos, em relação ao total de formandos no Brasil, 7,2%, é um dos mais 

baixos do mundo, em relação a países como: Alemanha (16%), Japão (18,6%) e Turquia 

(19,3%). 

Para o IFPI (2014, p. 47-48), a criação e instalação de cada campus nos territórios de 

desenvolvimento do estado têm o objetivo não só de expandir as ações da instituição pelo 

interior, fazendo o aluno ter a oportunidade de estudar em sua cidade natal ou até mesmo em 

algum campus mais próximo (mesmo sem precisar ter que se mudar), mas também, de atuar 

como protagonista no desenvolvimento socioeconômico da região. De acordo com a 

instituição, muitos são os benefícios para a região com a chegada de um campus, o que 

ocasiona uma melhoria nos níveis socioeconômico, escolar, cultural, ambiental, resultando 

com isso em melhorias nos índices de desenvolvimento humano local. Sobre a criação e 

instalação dos campi, existe uma questão que não pode deixar de lado: a existência de uma 

grande pressão política instalada entre o governo e os representantes de alguns municípios que 

passaram a reivindicar a inclusão desses municípios, no processo de expansão da Rede 

Federal. E realizando uma rápida busca, a partir de meio eletrônico, em site que calcula as 

“Distâncias entre as Cidades
5
”, constatam-se distâncias muito reduzidas entre os campi, como 

por exemplo, nas cidades do Maranhão, como Timon e Caxias (64,4km); e nas do Piauí, como 

Picos e Oeiras (76,34km) e entre Piripiri e Pedro II (44,26km). Por conta disso, surgem 

grandes questionamentos a respeito dessas distâncias tão reduzidas entre as cidades: será que 

se justifica tamanho investimento, por parte do Governo Federal, com a instalação de campi 

em cidades tão próximas entre si? 

É notório que o papel desempenhado pelos campi dos Institutos Federais vai muito 

além do que simplesmente ministrar cursos profissionalizantes, sua atuação passa a se dar 

                                                 
5
http://www.entrecidadesdistancia.com.br 
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também na realização de pesquisas que são aplicadas em benefício das comunidades, 

desenvolvendo suas atividades de extensão direcionadas ao mercado de trabalho e aos 

segmentos sociais para a produção, desenvolvimento e compartilhamento de conhecimentos 

científicos e tecnológicos. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério 

da Educação (Setec/MEC), responsável pela coordenação da política de Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) no país, afirma que protagonizar o desenvolvimento 

econômico e os arranjos produtivos locais não é missão institucional dos Institutos Federais, 

porque de nada vai adiantar para a promoção do desenvolvimento de uma região se a chegada 

dos campi não vier acompanhada de outras intervenções, como por exemplo, políticas 

públicas de incentivo aos arranjos produtivos e da economia local. 

O IFPI compactua que a escolha dos cursos, que serão implantados nos campi deve 

seguir critérios previamente estabelecidos com as características da região, a partir da 

“identificação dos arranjos produtivos locais, culturais e socioeducacionais [...]. 

Evidentemente, considerando a característica do Território, o campus atuará de modo mais 

expressivo em um ou outro aspecto do desenvolvimento regional” (IFPI, 2014, p. 48). É certo 

que os campi dos Institutos Federais interagem com os setores produtivos locais, através do 

ensino, pesquisa e extensão. Em relação ao ensino, os cursos são de fato voltados para as 

necessidades socioeconômicas locais, assim como conclui o relatório de auditoria do Tribunal 

de Contas da União, a partir de duas pesquisas que foram realizadas: na primeira pesquisa, 

realizada com 27 pró-reitores de ensino e 3,7 mil docentes, a auditoria quis saber se a criação 

dos cursos nascia de alguma discussão ou processo de escuta com as partes envolvidas, se 

existia a possibilidade de estarem criando cursos que não fossem voltados para as 

necessidades socioeconômicas locais; já na segunda pesquisa foram analisados os cursos de 

12 campi de três estados da Região Nordeste (cinco campi do Instituto Federal do Ceará – 

IFCE, três campi do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, e quatro campi do 

Instituto Federal da Paraíba – IFPB). 

 

O resultado da pesquisa com 27 pró-reitores de ensino sinalizou que a criação de 

cursos é precedida de consulta ao setor produtivo local (79% das opiniões), aos 

arranjos produtivos locais (86%), ao governo local (79%) e aos professores (68%). 

Percepção semelhante foi mostrada na pesquisa que contou com a participação de 

3,7 mil docentes. Na opinião desses docentes, os Institutos Federais, no processo de 

criação de novos cursos, ouvem o setor produtivo local (56% das opiniões), os 

professores (53%) e a comunidade (48%). 

A fim de complementar essa evidência, foram analisados os cursos ofertados em 

12campi de três estados da Região Nordeste em relação às características da 

economia local. [...] 
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Utilizaram-se, para isso, as seguintes informações: a) perfil dos Arranjos Produtivos 

Locais (APLs), [...]; b) caracterização da economia dos municípios, [...]; c) o Plano 

de Desenvolvimento Institucional dos Institutos aos quais os campi estavam 

vinculados, [...]. A partir do cruzamento das informações obtidas, em nenhum caso 

foi encontrado curso que não estivesse alinhado com a demanda local (TCU, 2013, 

p. 22-23).  

 

A área de atuação acadêmica do IFPI está na educação básica, profissional e superior, 

sendo: a básica e a profissional, através dos cursos técnicos (nível médio) na forma integrada, 

subsequente e concomitante; a superior, com os cursos na área de tecnologia, licenciatura e 

bacharelado; em cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu 

(mestrado); com atuações na pesquisa e na extensão, nas modalidades presenciais e à 

distância; e nos mais diversos eixos tecnológicos que são encontrados na instituição de 

ensino, como: ambiente e saúde; controle e processos industriais; desenvolvimento 

educacional e social; gestão e negócios; informação e comunicação; infraestrutura; militar; 

produção alimentícia; produção cultural e design; produção industrial; recursos naturais; 

segurança; e turismo, hospitalidade e lazer. 

 

 

3.3 Os princípios e as práticas acadêmicas 

 

Os princípios que norteiam o Instituto Federal do Piauí (2014, p. 49) podem ser 

encontrados no “Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2015-2019” que descreve os 

seus pressupostos e estão centrados nas faculdades do próprio ser humano em construir a si 

mesmo, ao ambiente social em que vive e vice-versa. Esse homem apresenta-se como ser 

pensante, social, em constante processo de construção do mundo, da cultura e de tudo aquilo 

que está ao seu redor. A educação entra como fator preponderante para o entendimento do 

próprio homem, passando a nortear seus caminhos, em virtude da importância dos desígnios 

do conhecimento e da sociedade. 

 

Entender o homem, o conhecimento e a sociedade como complexos exige uma 

educação que favoreça a pluralidade; uma educação que, ao mesmo tempo em que 

reconheça a diversidade de valores, crenças e ideologias, mantenha fundamentos e 

princípios gerais e abrangentes (INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, 2014, p.48-

49). 

  

Os princípios são pressupostos filosóficos que pregam, entre tantas questões, a 

igualdade e a liberdade entre todos os homens, mesmo sem levar em consideração aspectos 
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como sexo, raça ou credo que, em tempos atuais, não são tão fáceis de serem unânimes em 

uma sociedade ainda marcada por atitudes de preconceito e intolerância. Esses aspectos 

precisam ser trabalhados em eventos culturais e científicos, junto a toda a comunidade 

acadêmica do IFPI, no intuito de minimizar os efeitos negativos que possam ser 

disseminados. O trabalho desenvolvido como princípio da educação, apresentando integração 

com a ciência, tecnologia e cultura, como partes integrantes de proposta político-pedagógica, 

com objetivos em desenvolver o currículo, é algo que vem do esforço de alguns docentes do 

IFPI, como no caso do Prof. Marcelino Almeida, que mesmo com todas as dificuldades de 

contingenciamento financeiro na instituição empenha-se em motivar os alunos em projeto de 

pesquisa que estimula o empreendedorismo, a criatividade, a competição e o conhecimento 

tecnológico na criação de jogos e aplicativos. Os resultados de seu empenho podem ser 

facilmente encontrados em notícias publicadas em meio eletrônico: “Conheça os finalistas da 

etapa brasileira da Imagine Cup 2017”, publicada no portal noticioso da “Microsoft Brasil - 

MSN” e “Jogo criado no IFPI é finalista em competição da Microsoft”, publicada no portal 

noticioso piauiense “CidadeVerde.com”, respectivamente: 

 

Um dos momentos mais esperados pelos jovens universitários e empreendedores de todo o 

Brasil que se inscreveram na 15ª Imagine Cup chegou. Foi divulgada a lista com os 15 

finalistas brasileiros da competição que transforma projetos acadêmicos em startups de 

sucesso (CONHEÇA..., 2017, s.d.). 

O jogo Crown Brawl, desenvolvido no Laboratório de Robótica, Automação e Sistemas 

Inteligentes (Labiras) do Instituto Federal do Piauí (IFPI), está na final da etapa nacional da 

Imagine Cup, competição de tecnologia promovida pela Microsoft. O evento tem como 

objetivo estimular o espírito empreendedor de estudantes do mundo inteiro. A final 

nacional será em Fortaleza, capital do Ceará, de 15 a 18 de maio (JOGO..., 2017, s.d). 

 

“O diálogo permanente com os movimentos sociais, populares, sindicais, entidades 

acadêmicas, agentes dos setores produtivos e organizações não governamentais” 

(INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, 2014, p. 49) é um dos princípios que ainda não 

conseguiu se firmar por completo em auditoria realizada pelo TCU que pesquisou, entre os 

seus recortes, à interação dos Institutos Federais com o setor produtivo, a partir da relação dos 

projetos de extensão e pesquisa desenvolvidos por oito campi das regiões Norte e Nordeste. 

Os campi da amostra com os Arranjos Produtivos Locais (APLs) são: Presidente Figueiredo e 

Tabatinga (IFAM); Camaçari (IFBA); Imperatriz (IFMA); Campina Grande (IFPB); e 

Floriano, Parnaíba e Picos (IFPI). A metodologia aplicada para essa pesquisa teve qualitativo, 

com revisão documental nos objetivos dos projetos de extensão e pesquisa, e as análises 

mostraram que mesmo possuindo pelo menos um campus, no município polo com um APL 
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prioritário, em nenhum deles mostrou referência com qualquer tipo de interação em seu APL. 

A complexidade da legislação que trata especificamente sobre a criação de parcerias com o 

setor produtivo, as dúvidas sobre os instrumentos e trâmites a serem utilizados e as 

dificuldades na interpretação dessa legislação são problemas que foram identificados pela 

auditoria do TCU – como recomendação, o tribunal cita a elaboração de um manual para 

orientar os Institutos Federais durante o processo de estabelecimento das parcerias com o 

setor produtivo. 

Os campi do instituto dispõem de cursos regulares com a oferta voltada para o nível 

básico, com a formação de técnicos; nível superior, com cursos nas áreas de tecnologia, 

licenciatura e bacharelado; e cursos em nível de pós-graduação, sendo esses de lato e stricto 

sensu. A estrutura dos cursos apresenta, em seus currículos, objetivos e diretrizes 

institucionais em atividades de ensino, pesquisa e extensão, sendo a aprovação deles de 

competência exclusiva do Conselho Superior (CONSUP), órgão superior máximo do IFPI e 

de caráter consultivo, regulamentando todos os projetos político-pedagógicos. 

O art. 8º da Lei 11.892/2008 trata sobre as exigências legais dos critérios de escolha 

nas ofertas dos cursos pelos Institutos Federais e, em níveis percentuais, apresentam procura 

bastante considerável na relação cursos versus alunos: 50% das vagas ofertadas para alunos de 

ensino médio e, de preferência, na modalidade integrada; e 20% das vagas para os cursos de 

licenciatura. Os cursos que são ofertados pelos Institutos Federais atendem a públicos com 

características bastante heterogêneas; como exemplo, existem os de nível médio integrado, 

composto por alunos que não apresentam retenções (permanências) nos seus históricos 

escolares e, na grande maioria, formado por estudantes adolescentes; já os alunos de nível 

médio do “Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Proeja” são jovens ou adultos que 

há tempos não frequentam uma escola e a maioria deles apresentam retenções nos seus 

históricos escolares. 

A tabela 3 mostra dados extraídos do Sistec
6
 a respeito da quantidade de alunos dos 

cursos, os percentuais de evadidos e de concluintes dos níveis médio (Proeja, subsequente e 

integrado) e superior (licenciatura, bacharelado e tecnólogo). Os dados mostram que os 

Institutos Federais possuem 109.157 alunos, nos cursos de nível médio e superior, sendo que 

no nível médio, a maior quantidade de alunos está no subsequente (59.871) e a menor no 

                                                 

6
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica. 
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Proeja (5.836); e no nível superior a maior quantidade de alunos está no tecnólogo (21.762) e 

a menor na licenciatura (3.084). Os números ainda mostram os altos índices de evasão escolar 

que ocorrem no ensino médio, principalmente nos cursos do Proeja (24%) e subsequente 

(19%). Outro dado relevante está no percentual de alunos concluintes no ensino superior, que 

apresentam as menores taxas de conclusão nos cursos de bacharelado (27,5%) e licenciatura 

(25,4%). 

 

Tabela 3 – Números iniciados de 2004 e terminados em dezembro de 2011 

INDICADOR 

TIPO DE CURSO 

NÍVEL MÉDIO 

PROEJA 
SUBSE 

QUENTE 
INTEGRADO 

Quantidade de alunos dos cursos 5.836 59.871 16.066 

Percentual de Evadidos 24% 18,9% 6,4% 

Percentual de Concluintes 37,5% 31,4% 46,8% 

INDICADOR 

TIPO DE CURSO 

NÍVEL SUPERIOR 

LICENCIATURA 
BACHA 

RELADO 

TECNÓ 

LOGO 

Quantidade de alunos dos cursos 3.084 2.538 21.762 

Percentual de Evadidos 8,7% 4,0% 5,8% 

Percentual de Concluintes 25,4% 27,5% 42,7% 

 

Fonte: (TCU, 2013, p.12) 

 

 

O aluno do IFPI, ao escolher um dos cursos que são ofertados pelos campi, passa a ter 

contato com a área profissional que escolheu desde as primeiras disciplinas, pois a 

metodologia de ensino empregada é pautada em aulas teóricas e práticas nos locais que vão 

além da sala de aula, como nos laboratórios e nas visitas técnicas. A interdisciplinaridade é 

algo recorrente nos conteúdos das disciplinas que se encontram nos currículos dos cursos e no 

formato horizontal, com as disciplinas de um semestre letivo e, verticalmente, com as 

disciplinas dos semestres letivos distintos. Já os professores são orientados a desenvolver uma 

metodologia de ensino que deve estar inserida em seus planos de curso, embasados no modelo 

pedagógico da própria instituição com o ensino voltado para a interdisciplinaridade em 

aplicações teóricas e práticas, e sempre direcionadas às diretrizes curriculares nacionais. 
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“Além disso, os professores serão incentivados a adotar metodologias inovadoras, centradas 

no modelo do aprender fazendo e no método da problematização, visando preparar os alunos 

para uma atuação articulada com a realidade local e regional” (INSTITUTO FEDERAL DO 

PIAUÍ, 2014, p. 51). 

Mesmo com todos os direcionamentos metodológicos que são aplicados ao ensino, 

pelos Institutos Federais, persistem as dificuldades de aprendizagem com os conteúdos das 

disciplinas que são ocasionadas por deficiências educacionais de conhecimentos e 

habilidades, por parte de alguns alunos, assim que dão início aos seus cursos. Essas 

dificuldades prejudicam o rendimento em sala de aula, a atuação do próprio professor e 

impactam no aumento dos índices de evasão escolar como apontam pesquisas realizadas pelo 

TCU, com professores e pró-reitores dos institutos: o relatório (TCU, 2013, p. 16) destaca que 

80% dos professores concordam que os déficits educacionais comprometem o aprendizado e, 

75% dos entrevistados acreditam que esses déficits acabam refletindo, de forma negativa, na 

atuação dos professores durante as aulas. O fraco desempenho acadêmico, devido às 

dificuldades de aprendizagem, pode ter ligações com problemas advindos das primeiras 

etapas de escolarização dos estudantes, nos ensinos infantil e fundamental; e outros fatores 

que podem estar associados às condições socioeconômicas dos alunos, como a baixa renda 

familiar, são causas que acometem o abandono escolar. Os institutos Federais precisam tomar 

medidas para combater a evasão escolar, identificando os seus reais motivos, através da 

realização de diagnósticos em alunos e instituições; direcionar assistentes sociais e ou equipes 

multidisciplinar, com intervenções em alunos que apresentem probabilidades de evadir; 

melhorar o desempenho acadêmico dos alunos, com a oferta de reforço escolar; e fazer uma 

triagem com todos os alunos que recebem algum tipo de assistência. 

 

[...] foi averiguado que na maioria dos campi visitados pela equipe de auditoria há 

práticas para diagnosticar ou lidar com discrepâncias de conhecimento ou habilidade 

dos alunos ao ingressarem nos cursos. Contudo, em nenhum dos estados visitados 

durante os trabalhos de campo foram encontrados estudos realizados por parte dos 

Institutos que identificassem as causas de evasão e os efeitos das medidas de 

combate adotadas (TCU, 2013, p. 17). 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPI – documento responsável 

pela gestão (2015 a 2018) e pelo planejamento estratégico da reitoria e dos 20 campi – 

contempla também com informações referentes aos princípios e critérios que fazem parte da 

estruturação dos projetos pedagógicos dos cursos técnicos, de graduação, de pós-graduação 
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lato e stricto sensu e de extensão. Na elaboração dos projetos pedagógicos, temos a diretriz 

como “o conjunto articulado de princípios e critérios a serem observados pelo IFPI na 

organização e no planejamento, desenvolvimento e avaliação da educação ministrada por esta 

instituição de ensino” (INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, 2014, p. 51). Os projetos 

pedagógicos dos cursos técnicos e de graduação precisam apresentar, prioritariamente, três 

importantes diretrizes pedagógicas: a primeira está relacionada ao seu nível da educação 

profissional, que é um ensino público e gratuito, de nível médio; a segunda com as duas 

formas de apresentação, uma na forma articulada (integrada e concomitante) e a outra 

subsequente ao ensino médio; e a terceira com a modalidade de ensino em cursos de três ou 

quatro anos, dependendo das condições em que se encontra o campus (infraestrutura, número 

de docentes e técnico-administrativos). 

Assim como em outros projetos pedagógicos, o projeto dos cursos de graduação 

também recebe a recomendação da SETEC/MEC para que os gestores educacionais atentem 

para a legislação na hora de elaborar os projetos, como: a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

diretrizes curriculares dos cursos de graduação, as normatizações do Conselho Nacional de 

Educação, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e Superiores de Tecnologia e outros mais. 

Durante o planejamento dos projetos pedagógicos de cursos de pós-graduações lato e stricto 

sensu, no que se refere à criação e oferta de novos cursos, existem itens que são essenciais e 

não podem deixar de compor o projeto: justificativa e objetivos do curso; requisitos de acesso; 

perfil profissional de conclusão, com as competências a serem implementadas ao final do 

curso; organização curricular estruturada para o desenvolvimento das competências 

profissionais, especificando cargas horárias e planos para o trabalho de conclusão de curso; 

critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem; critérios de aproveitamento e 

procedimentos de avaliação de competências profissionais anteriormente desenvolvidas; 

instalações, equipamentos, recursos tecnológicos e biblioteca; pessoal técnico e docente; 

explicitação de diploma e certificados a serem expedidos; e procedimentos de autoavaliação 

do curso. 

É fato que a prestação dos serviços educacionais da Rede Federal de Educação 

Profissional tem o reconhecimento pela qualidade de seu ensino, refletindo favoravelmente no 

desempenho dos alunos em exames e avaliações nacionais. Mesmo sabendo que durante o 

planejamento dos projetos pedagógicos dos cursos devem-se criar todas as condições 

necessárias na garantia da estrutura física e pedagógica adequadas, muitos foram os 

problemas detectados durante a 2ª fase do processo de expansão dos Institutos Federais, em 
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2011, pela auditoria do TCU realizada no ano de 2013, a partir de dados apresentados pelo 

próprio MEC, em abril de 2012, como déficit no número de docentes – existe uma carência de 

7.966 professores, representando 19,7% do total e prejudicando o andamento dos cursos, pois 

(TCU, 2013, p. 46) 20% dos docentes afirmaram que a falta de professores provocou 

interrupções frequentes e 22% dos estudantes deixaram de cursar ou concluir disciplinas por 

falta de professores; déficit também no número de técnicos – existe uma carência de 5.702 

técnicos nos laboratórios de ciências e informática, representando 24,9% do total (mais de 

50% dos pró-reitores de ensino e aproximadamente 2/3 dos docentes confirmaram que o 

número de técnicos dos laboratórios é insuficiente); e na carência de estrutura física dos 

campi como bibliotecas, computadores, salas de aula e laboratórios (pouco mais de 50% dos 

professores responderam que estavam insatisfeitos e, entre os campi criados em 2011, a 

insatisfação chegava a 75% dos entrevistados). De acordo com o Censo da Educação Básica 

de 2010, o acesso em infraestrutura, pelos Institutos Federais, é da ordem de: 92% contam 

com bibliotecas; 96% possuem laboratórios de informática, sendo 94% com acesso à internet 

(81% de banda larga); 90% oferecem computadores para os estudantes fazerem suas 

atividades e pesquisas escolares; e 27% não possuem laboratório de ciências. 

Os cursos superiores também são gratuitos e voltados para o ensino, a pesquisa e a 

extensão, buscando a produção de conhecimentos por meio dos estudos acadêmico e popular, 

tendo o seu princípio embasado na pesquisa com pretensões em modificar a sociedade local e 

regional. Entre os cursos ofertados, temos os de graduação em tecnologia, licenciatura, 

formação pedagógica e bacharelado; e os de pós-graduação lato e stricto sensu. Os planos de 

cursos técnicos e tecnologia do IFPI precisam estar de acordo com a Resolução CNE/CEB nº 

06, de 20 de setembro de 2012, com a Organização Didática da instituição e com os projetos 

políticos-pedagógico e, os seus projetos, apresentam itens que são obrigatórios em sua 

composição, como: identificação do curso; justificativa e objetivos; requisitos e formas de 

acesso; perfil profissional de conclusão; organização curricular; critérios de aproveitamento 

de conhecimentos e experiências anteriores; critérios e procedimentos de avaliação; 

biblioteca, instalações e equipamentos; perfil do pessoal docente e técnico; e certificados e 

diplomas a serem emitidos. Já a organização curricular deve deixar muito bem claros os 

seguintes itens: 

 

a) componentes curriculares de cada etapa, com a indicação da respectiva 

bibliografia básica e complementar; 

b) orientações metodológicas; 
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c) prática profissional intrínseca ao currículo, desenvolvida nos ambientes de 

aprendizagem; 

d) estágio profissional supervisionado, em termos de prática profissional em 

situação real de trabalho, assumido como ato educativo da instituição educacional, 

quando previsto (INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, 2014, p. 53). 

 

O projeto pedagógico dos cursos de extensão deve apresentar os requisitos essenciais 

durante o processo de elaboração, pois a criação dos cursos precisa estar em conformidade 

com o eixo tecnológico do campus que se pretende implantar o curso de extensão; em sintonia 

com as demandas sociais da região, sempre com o propósito de inclusão social; e necessita de 

uma equipe multidisciplinar com conhecimentos específicos – docentes e técnicos 

especializados da área e a participação dos profissionais que fazem parte da diretoria ou 

coordenação de extensão, coordenação do curso e pedagógica. A estruturação dos projetos 

pedagógicos dos cursos de extensão deve conter as informações que são cruciais para a sua 

aprovação, como por exemplo: a modalidade do curso de extensão, com suas respectivas 

cargas horárias; definição dos recursos financeiros, caso seja realizado em parceria; prazo 

para entrega da proposta; e outros mais. 

 

São considerados Cursos de Extensão os Cursos de Aperfeiçoamento (carga horária 

de 81 a 260 horas), Capacitação (carga horária de 41 a 80 horas), Atualização (carga 

horária de 21 a 40 horas) e Qualificação Básica (carga horária de 08 a 20 horas). 

Serão ofertados de forma gratuita, salvo aqueles oriundos de parcerias que 

envolverem recursos financeiros. 

As propostas de cursos deverão ser enviadas com antecedência mínima de 40 

(quarenta) dias do período de abertura de inscrição, obedecendo à tramitação 

(INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, 2014, p. 54). 
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4 O DIAGNÓSTICO NOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 

DO PIAUÍ 

 

 

O capítulo é sobre os 12 Territórios de Desenvolvimento do Estado do Piauí que tem o 

objetivo de “diagnosticar a situação da mão-de-obra no Estado do Piauí, através de ações de 

estudos prospectivos na identificação de potencialidades produtivas, exploradas ou não, 

situada nos eixos mais dinâmicos da economia piauiense” (BARBOSA et al., 2007, p. 3). Para 

a obtenção desse diagnóstico, contamos com alguns documentos referentes às pesquisas da 

Fundação CEPRO como “Identificação das Potencialidades Econômicas e Àreas Carentes de 

Qualificação de Mão-de-Obra no Estado do Piauí”; e outra pesquisa (MEDEIROS; MOURA; 

BACELAR, 2016, p. 31-161) que descreve sobre o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal – IDHM, em todos os municípios piauienses por território de desenvolvimento. Ao 

final, apresentamos várias tabelas a respeito da realidade de cada um dos territórios de 

desenvolvimento que descrevem as suas maiores potencialidades econômicas; os cursos 

regulares que são ofertados pelos campi do IFPI; se os cursos ofertados atendem ou não às 

demandas do território; e as informações sobre o IDHM Geral dos municípios. 

 

 

4.1 Os territórios de desenvolvimento do Piauí 

 

O estado do Piauí está localizado na região Nordeste do Brasil, possui 224 municípios 

em uma área de 251.611,934km
2
, apresenta uma população estimada em 3.212.180 

habitantes, uma densidade demográfica de 12,40 hab/km
2
 e um rendimento mensal por 

domicílio de R$ 747,00 (per capita). A capital Teresina encontra-se na macrorregião 

piauiense do Meio Norte, território de desenvolvimento do Entre Rios, possui uma área 

territorial de 1.391,981km
2
, uma população estimada de 847.430 pessoas e a densidade 

demográfica de 584,94 hab/km
2
. 

Geograficamente, o Piauí recebeu 11 unidades definidas como territórios de 

desenvolvimento (Planície Litorânea, Cocais, Carnaubais, Entre Rios, Vale do Sambito, Vale 

do Rio Guaribas, Vale do Rio Canindé, Serra da Capivara, Vale dos Rios Piauí e Itaueira, 

Alto Parnaíba e Chapada das Mangabeiras) com seus respectivos aglomerados de municípios 

e em cada território existe uma ou mais cidades com características representativas e ou no 
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conjunto de circunstâncias na região em que estão inseridas. Os territórios nada mais são do 

que unidades de planejamento para as ações do governo na promoção do desenvolvimento 

sustentável do Estado, na redução das desigualdades sociais e com a melhoria na qualidade de 

vida dos piauienses com um melhor direcionamento dos programas e dessas ações 

governamentais, como também dos recursos financeiros nas regiões assistidas. 

Em outubro de 2006, a Secretaria Estadual do Trabalho, Desenvolvimento Econômico, 

Tecnológico e Turismo (SETDETUR) contratou a Fundação Centro de Pesquisas Econômicas 

e Sociais do Piauí (CEPRO) para realizar uma pesquisa com o objetivo de “diagnosticar a 

situação da mão-de-obra no Estado do Piauí, através de ações de estudos prospectivos na 

identificação de potencialidades produtivas, exploradas ou não, situada nos eixos mais 

dinâmicos da economia piauiense” (BARBOSA et al., 2007, p. 3). A referida pesquisa teve 

sua conclusão em maio de 2007 e a sua publicação ocorreu em junho do mesmo ano, através 

de relatório final sob o título “Identificação das Potencialidades Econômicas e Àreas Carentes 

de Qualificação de Mão-de-Obra no Estado do Piauí”. Definitivamente, a CEPRO realizou 

um trabalho inovador, trazendo um diagnóstico bastante representativo sobre cada um dos 

territórios de desenvolvimento do estado no que diz respeito às suas potencialidades e à 

qualidade da mão de obra. 

O objetivo geral da pesquisa sempre esteve relacionado ao levantamento – através da 

consulta de documentos e observações junto aos sujeitos envolvidos – de informações dos 

territórios de desenvolvimento, no intuito de pesquisar as potencialidades produtivas e as 

deficiências na mão-de-obra. Já os objetivos específicos tiveram seus três enfoques 

delimitados da seguinte forma: 

 

- ao mapeamento, segundo os territórios de desenvolvimento em que se acha 

regionalizado o Estado do Piauí, das potencialidades econômicas em exploração ou 

passíveis de serem exploradas; 

- elaborar estudo diagnóstico da qualidade da mão-de-obra ocupada e não ocupada, 

nas áreas das potencialidades e compatíveis com sua exploração, e 

- identificar a necessidade de treinamentos voltados para a população e adequados às 

exigências e necessidades do mercado atual e futuro (BARBOSA et al., 2007, p. 8-

9). 

 

 Os resultados e as análises da pesquisa trouxeram informações relevantes sobre cada 

um dos territórios de desenvolvimento piauiense, proporcionando subsídios necessários para 

criação e elaboração de políticas de qualificação profissional para o estado e tornando o 

processo de tomada de decisões muito mais democrático: as decisões deixariam de ocorrer de 
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cima para baixo. As informações obtidas com a pesquisa foram organizadas e estruturadas em 

cada um dos territórios de desenvolvimento, com os seguintes tópicos: a) potencialidades 

econômicas; b) potencialidades efetivamente exploradas; c) atividade econômica principal; d) 

atividades não exploradas no momento e que poderão ser no futuro; e) existência de mão-de-

obra capacitada para as atividades citadas; f) atividades econômicas carentes de qualificação; 

g) cursos de capacitação oferecidos; h) quantidade de pessoas atendidas; i) capacitação 

oferecida e satisfação de expectativas; j) pessoas capacitadas e colocação no mercado de 

trabalho; l) sobre a formação superior; m) estimativa de desempregados acima de 18 anos; n) 

setor econômico que mais absorve mão-de-obra; o) salário médio; p) uso e benefícios de 

novas tecnologias; e q) descobertas tecnológicas e qualidade de vida. 

 A pesquisa serve para entender o cenário econômico e o nível de qualificação dos 

trabalhadores, nos territórios de desenvolvimento do Piauí em que os campi do IFPI foram 

instalados e/ou construídos. As informações colhidas, das análises dos resultados da pesquisa, 

dão conta sobre as características que cada um desses territórios apresenta e serão descritas, a 

partir de agora, para uma melhor compreensão da real situação em que os campi estão 

inseridos, como: potencialidades econômicas, capacitação ou não da mão-de-obra nas 

atividades econômicas, atividades que necessitam de capacitação e setores econômicos que 

mais absorvem para mão de obra. 

 

 

4.1.1 Território da Planície Litorânea 

 

O Território da Planície Litorânea está localizado na macrorregião de desenvolvimento 

do Litoral piauiense, em uma área de 6.193,80km
2
, o Censo Demográfico do IBGE

7
 2010 dá 

conta de 265.202 habitantes que residem na região que é composta por 11 municípios: 

Cajueiro da Praia, Ilha Grande, Luís Correia, Parnaíba, Bom Princípio do Piauí, Buriti dos 

Lopes, Caraúbas do Piauí, Caxingó, Cocal, Cocal dos Alves e Murici dos Portelas. As cidades 

de Parnaíba e Cocal foram escolhidas como focos da investigação por serem representativas 

no território que atuam. 

Nas potencialidades econômicas, a cidade de Parnaíba exibe uma economia que chama 

a atenção pela grande diversidade e dinamicidade, onde a agricultura tem importante papel 

                                                 
7
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  
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quase que exclusivamente no Projeto dos Tabuleiros Litorâneos – projeto de irrigação para 

produção da fruticultura do Governo Federal – com as culturas do caju, melancia, acerola, 

goiaba, coco, mamão, ata, horticultura, arroz irrigado e de maré. Na pecuária temos a criação 

de gado bovino de leite e carcinicultura
8
, sendo que o turismo, o artesanato e a pesca artesanal 

são as maiores potencialidades econômicas após o comércio do leite. A cidade de Cocal tem o 

seu destaque com a agropecuária: na agricultura, com as culturas do milho, feijão, mandioca, 

castanha de caju, carnaúba e coco babaçu; e na pecuária, com o gado bovino de leite, 

ovinocaprinocultura e ovinocultura. Sobre a mão-de-obra qualificada, a pesquisa mostra que o 

número de trabalhadores capacitados é muito deficitário, não acompanha a demanda das 

atividades econômicas da região e, os poucos que têm, ou aprenderam com o trabalho diário 

(na prática) ou com os familiares que vieram de outras regiões e estados: o número de 

trabalhadores qualificados é menos de 10% dos que estão em plena atividade no mercado de 

trabalho. 

A investigação trouxe à tona a relação de todas as atividades econômicas que são 

carentes de trabalhadores com qualificação, na prestação de serviços, como: mecânica e 

eletrônica de automóveis, gestor em atividades comerciais, bombeiro hidráulico, 

metalúrgicos, pedreiros, pintura, carpinteiro naval, garçom, profissional da gastronomia, guia 

turístico, técnico em refrigeração, operação e manutenção de máquinas agrícolas, hortaliça 

irrigada, programação e manutenção de computadores, agricultura orgânica, empregado 

doméstico, técnicos em piscicultura, projetistas e técnicos em gestão rural. E os setores 

econômicos que mais contratam trabalhadores são: comércio, serviços, agricultura e turismo. 

 

 

4.1.2 Território dos Cocais 

 

O Território dos Cocais está localizado na macrorregião de desenvolvimento do Meio 

Norte piauiense, em uma área de 17.512,8Km
2
, o Censo do IBGE 2010 dá conta de 374.119 

habitantes que residem na região que é composta por 22 municípios: Barras, Batalha, Campo 

Largo do Piauí, Esperantina, Joaquim Pires, Joca Marques, Luzilândia, Madeiro, Matias 

Olímpio, Morro do Chapéu do Piauí, Nossa Senhora dos Remédios, Porto, São João do 

Arraial, Brasileira, Domingos Mourão, Lagoa de São Francisco, Mílton Brandão, Pedro II, 

                                                 
8
 Criação de crustáceos 
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Piracuruca, Piripiri, São João da Fronteira e São José do Divino. As cidades de Piripiri e 

Esperantina foram escolhidas como focos da investigação por serem representativas no 

território que atuam. 

Nas potencialidades econômicas, o território destaca-se: na pecuária, com as criações 

de caprino, ovino, abelha, suíno, aves e bovino; na agricultura, com os cultivos do arroz, 

feijão, milho, mandioca e horticultura; no extrativismo vegetal, com a carnaúba (através da 

produção de cera e pó), buriti, tucum e coco babaçu; na fruticultura, com a produção das 

culturas do caju, melancia e banana. Além dessas potencialidades econômicas, o território 

apresenta também: piscicultura, turismo, cana de açúcar, indústria, confecções, comércio no 

atacado e varejo. Sobre a mão de obra qualificada, a pesquisa mostra que existe uma enorme 

carência na capacitação dos produtores de ovino e caprino, justamente com relação ao uso dos 

atuais e novos equipamentos tecnológicos, no aperfeiçoamento genético e na melhor 

condução do rebanho. 

A investigação trouxe à tona a relação de todas as atividades econômicas que são 

carentes de trabalhadores com qualificação, na prestação de serviços, como: reparadores de 

aparelhos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletricistas, operadores e manutenção de 

máquinas agrícolas, bombeiro hidráulico, caldeireiro, pedreiro, marceneiro, mecânico em 

geral, montagem e reparação de microcomputador, operador de máquina de costura comum, 

manuseador de agrotóxicos, atendente ao cliente, vendedor, gestor de empresas, hoteleiro, 

serigráficos, artesãos diversos (madeira, barro e tecido), horticultores, piscicultores e técnicos 

em aproveitamento do pendúculo
9
 do caju. E os setores econômicos que mais contratam 

trabalhadores são: comércio e agropecuária. 

A pesquisa ainda mostra que não podemos deixar de dar destaque ao turismo nos 

municípios que tanto contribuem para os índices econômicos e culturais na região, como por 

exemplo: em Pedro II, com o Festival de Inverno
10

; Piripiri, com o açude Caldeirão; e em 

Piracuruca, com a sua religiosidade, o Parque Ecológico Estadual da Cachoeira do Urubu e o 

                                                 
9
Em botânica, pedúnculo é a região que antecede a flor ou o fruto. O caju é um exemplo de um pedúnculo floral 

que se desenvolve, tornando-se um pseudofruto. 

10
Festival de música (cantores locais, nacionais e internacionais) que acontece todos os anos na cidade de Pedro 

II-PI (feriado de Corpus Christi) – juntamente com as potencialidades do município como o ecoturismo, 

artesanato e esportes – e que é realizado pelo Governo do Estado, Prefeitura de Pedro II e Sebrae. 
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Parque Nacional de Sete Cidades. Outros destaques que encontramos no território são: a 

mineração da ardósia
11

, em Piracuruca, e a indústria de confecções em Piripiri. 

 

 

4.1.3 Território dos Carnaubais  

 

O Território dos Carnaubais está localizado na macrorregião de desenvolvimento do 

Meio Norte piauiense, em uma área de 19.651,34km
2
, o Censo Demográfico do IBGE 2010 

dá conta de 168.024 habitantes que residem na região que é composta por 16 municípios: 

Assunção do Piauí, Boa Hora, Boqueirão do Piauí, Buriti dos Montes, Cabeceiras do Piauí, 

Campo Maior, Capitão de Campos, Castelo do Piauí, Cocal de Telha, Jatobá do Piauí, 

Juazeiro do Piauí, Nossa Senhora de Nazaré, Novo Santo Antônio, São João da Serra, São 

Miguel do Tapuio e Sigefredo Pacheco. As cidades de Campo Maior e São Miguel do Tapuio 

foram escolhidas como focos da investigação por serem representativas no território que 

atuam. 

Nas potencialidades econômicas, o território tem grande destaque na agropecuária, 

extração vegetal, artesanato, comércio, turismo e gastronomia; já a fruticultura, apicultura, 

indústria ceramista e piscicultura são outras potencialidades econômicas na região, porém 

com menos destaque. Na agropecuária, temos os destaques na agricultura de subsistência com 

o cultivo das culturas do feijão, milho e mandioca – devido a sua qualidade, por parte de 

alguns produtores, a farinha de mandioca consegue chegar até ao mercado internacional. E na 

pecuária, com a ovinocaprinocultura e a suinocultura; a extração vegetal apresenta seus 

destaques através da carnaúba (com o comércio do pó aromatizado, a cera e a palha) e do 

tucum (fabricação de óleos cosméticos e do uso da palha no artesanato); no artesanato, os 

destaques estão nos trabalhos manuais com as fibras (que são feitos durante o processo de 

produção das redes, vassouras, cestos e outros mais), bordados, crochê e confecção em tecido 

(como por exemplo, as redes); o comércio é bastante desenvolvido, principalmente nas lojas 

de atacado e varejo; no turismo com as suas atuações no urbano, rural, religioso e ecoturismo; 

já na gastronomia, com a famosa carne do sol de Campo Maior, conhecida 

internacionalmente. 

                                                 
11

É uma rocha metamórfica de grão fino e homogêneo composta por argila ou cinzas vulcânicas que foram 

metamorfizadas em camadas. 
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Sobre a mão de obra capacitada, a pesquisa mostra que “existe um número restrito 

para atender a toda a região. No campo, o trabalho ainda é feito de modo tradicional, 

existindo, portanto, carência principalmente para o desenvolvimento de novas técnicas 

agrícolas. Em relação às atividades urbanas o problema também se repete” (BARBOSA et al., 

2007, p. 21). A investigação trouxe à tona a relação de todas as atividades econômicas que são 

carentes de trabalhadores com qualificação, na prestação de serviços, como edificações 

(pedreiro, mestre de obras, pintor e carpinteiro); operador de máquinas agrícolas; promotor 

em vendas; garçons, cozinheiras para restaurantes, bares e hotéis; manicures e cabeleireiros, e 

domésticas; operadores de informática; mecânicos em geral e técnicos agrícola. E o setor 

econômico que mais contrata trabalhadores continua sendo o comércio. 

O território é palco de um contexto histórico muito significativo que ficou marcado 

pelo processo de ocupação mais antigo do Piauí, nas cidades de Campo Maior e Castelo do 

Piauí (antes Marvão), e com suas fundações no ano de 1761. Outras atividades econômicas do 

território que merecem pelo destaque são: a mineração de ardósia, em Castelo do Piauí, com a 

sua participação nas exportações; e as atividades na agroindústria de cana-de-açúcar, nas 

cidades de Boa Hora, com a rapadura e, Castelo do Piauí, com a cachaça.  

 

 

4.1.4 Território Entre Rios 

  

O Território Entre Rios está localizado na macrorregião de desenvolvimento do Meio 

Norte piauiense, em uma área de 18.986,05km
2
, o Censo do IBGE 2010 dá conta de 

1.158.747 habitantes que residem na região que é composta por 30 municípios: Agricolândia, 

Água Branca, Alto Longá, Altos, Amarante, Angical do Piauí, Barro Duro, Beneditinos, 

Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, Hugo Napoleão, Jardim do Mulato, José de Freitas, 

Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Lagoinha do Piauí, Miguel Alves, Miguel Leão, Monsenhor 

Gil, Olho d'Água do Piauí, Palmeirais, Passagem Franca do Piauí, Pau d’Arco do Piauí, 

Regeneração, Santo Antônio dos Milagres, São Gonçalo do Piauí, São Pedro do Piauí, 

Teresina e União. As cidades de Miguel Alves e Água Branca foram escolhidas como focos 

da investigação por serem representativas no território que atuam. 

Nas potencialidades econômicas, o território tem grande destaque no comércio; 

agricultura familiar irrigada, com as culturas do arroz, feijão, milho e mandioca; pecuária, 

com a criação de caprinos; avicultura; pesca artesanal; cajucultura; indústria de cerâmica e a 
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extração do coco babaçu. Sobre a mão de obra capacitada, a pesquisa mostra que existe uma 

enorme carência no setor, resultando em pouca oferta de trabalhadores para atender a 

demanda do território. A investigação trouxe à tona a relação de todas as atividades 

econômicas que são carentes de trabalhadores com qualificação, na prestação de serviços, 

como bombeiros, eletricistas, reparadores de eletroeletrônicos, operadores de máquinas 

agrícolas e industriais, mecânicos, parboilizadores e caldeiristas. E, os setores econômicos que 

mais contratam trabalhadores são: comércio e agropecuária. 

Os municípios de Teresina, União, José de Freitas, Altos e Água Branca apresentam 

destaques na oferta de serviços em diferentes setores econômicos e uma atratividade para o 

comércio. Os autores Barbosa et al. (2007, p. 23) mostram as características e potencialidades 

econômicas nessa parte do território: 

 

Do ponto de vista da economia, o território apresenta um conjunto de atividades 

dinâmicas e economicamente consolidadas, em que podem ser encontrados produtos 

e serviços de toda natureza. Neste sentido, a estrutura e a diversificação das 

potencialidades mostram-se social e economicamente assimétricas em relação à 

distribuição regional dos serviços disponíveis, sobretudo no município de Teresina, 

onde se destacam uma significativa base industrial e um conjunto de serviços nas 

áreas do comércio, educação, saúde, administração pública, seguridade, 

intermediação financeira e turismo, especialmente o de negócios. 

 

 

4.1.5 Território Vale do Sambito 

  

O Território Vale do Sambito está localizado na macrorregião de desenvolvimento do 

Semiárido piauiense, em uma área de 13.889,39km
2
, o Censo do IBGE 2010 dá conta de 

113.351 habitantes que residem na região que é composta por 15 municípios: Aroazes, Barra 

d'Alcântara, Elesbão Veloso, Francinópolis, Inhuma, Ipiranga do Piauí, Lagoa do Sítio, Novo 

Oriente do Piauí, Pimenteiras, Prata do Piauí, Santa Cruz dos Milagres, São Félix do Piauí, 

São Miguel da Baixa Grande, Valença do Piauí e Várzea Grande. As cidades de Valença do 

Piauí e Santa Cruz dos Milagres foram escolhidas como focos da investigação por serem 

representativas no território que atuam. 

Nas potencialidades econômicas, o território tem grande destaque na pecuária, 

principalmente com a criação de caprinos; agricultura familiar, na produção das culturas do 

milho, arroz, feijão e mandioca; comércio; turismo, voltado para o de lazer e religioso; 

avicultura; apicultura; cajucultura; horticultura; prestação de serviços; pesca tradicional; 
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construção civil e potencialidade hídrica. Sobre a mão de obra capacitada, a pesquisa mostra 

que a maioria dos entrevistados, 72%, responderam que os trabalhadores não apresentam 

qualificação adequada para os setores econômicos do território. 

A investigação trouxe à tona a relação de todas as atividades econômicas que são 

carentes de trabalhadores com qualificação, na prestação de serviços, como eletricistas, 

bombeiros, reparadores de aparelhos domésticos, operadores de máquinas agrícolas, 

manutenção e montagem de computadores e outros mais. E os setores econômicos que mais 

contratam trabalhadores são: serviço público e comércio. A pesquisa ainda mostrou que boa 

parte dos municípios que fazem parte do território foi criada a partir do processo de 

desmembramento da cidade de Valença do Piauí. “Dez dos 15 municípios do Território têm 

sua maior população na zona urbana com destaque, neste item urbanização, para Prata do 

Piauí (76,68%), Valença do Piauí (70,95%) e Elesbão Veloso (67,54%)” (BARBOSA et al., 

2007, p. 25). 

 

 

4.1.6 Território Vale do Rio Guaribas 

  

O Território Vale do Rio Guaribas está localizado na macrorregião de 

desenvolvimento do Semiárido piauiense, em uma área de 22.693,41km
2
, o Censo do IBGE 

2010 dá conta de 340.229 habitantes que residem na região que é composta por 39 

municípios: Acauã, Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Aroeiras do Itaim, Belém do Piauí, 

Betânia do Piauí, Bocaina, Caldeirão Grande do Piauí, Campo Grande do Piauí, Caridade do 

Piauí, Curral Novo do Piauí, Dom Expedito Lopes, Francisco Macedo, Francisco Santos, 

Fronteiras, Geminiano, Itainópolis, Jacobina do Piauí, Jaicós, Marcolândia, Massapê do Piauí, 

Monsenhor Hipólito, Padre Marcos, Paquetá, Patos do Piauí, Paulistana, Picos, Pio IX, 

Queimada Nova, Santana do Piauí, Santo Antônio de Lisboa, São João da Canabrava, São 

José do Piauí, São Julião, São Luís do Piauí, Simões, Sussuapara, Vera Mendes e Vila Nova 

do Piauí. As cidades de Picos e Paulistana foram escolhidas como focos da investigação por 

serem representativas no território que atuam. 

 Nas potencialidades econômicas, o território tem grande destaque na pecuária, com a 

criação de animais de grande e pequeno porte; na agricultura, com o cultivo das culturas do 

milho, feijão e mandioca; agricultura irrigada; comércio; avicultura; apicultura; fruticultura; 

cultivo do alho; mineração; indústria de móveis; gado leiteiro; piscicultura; hortaliças; 
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artesanato; extrativismo; prestação de serviços, nas áreas da saúde e educação; construção 

civil; indústria de confecções; ceramistas e derivados do leite. Sobre a mão de obra 

capacitada, a pesquisa mostra que a maioria dos entrevistados respondeu que os trabalhadores 

não apresentam qualificação adequada para os setores econômicos do território. 

A investigação trouxe à tona a relação de todas as atividades econômicas que são 

carentes de trabalhadores com qualificação, na prestação de serviços, como: eletricistas, 

bombeiros, reparadores de aparelhos domésticos, operadores de máquinas agrícolas, 

informática, técnicas em aproveitamento da cajucultura e outros mais. E os setores 

econômicos que mais contratam trabalhadores são: serviço público e comércio. A pesquisa 

ainda mostra que a ocupação da região “teve início com os indígenas da tribo dos Jaicós, que 

ocuparam a região antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil [...]. Posteriormente 

deu-se a instalação da Freguesia de Cajueiro (1801), depois Vila de Jaicós (1832) e, 

finalmente, Cidade de Jaicós em 1889” (BARBOSA et al., 2007, p. 28). E o município de 

Picos foi criado em 1890, através do processo de desmembramento da cidade de Oeiras.  

 

 

4.1.7 Território Vale do Rio Canindé 

  

O Território Vale do Rio Canindé está localizado na macrorregião de desenvolvimento 

do Semiárido piauiense, em uma área de 14.257,12km
2
, o Censo do IBGE 2010 dá conta de 

123.537 habitantes que residem na região que é composta por 19 municípios: Bela Vista do 

Piauí, Cajazeiras do Piauí, Campinas do Piauí, Colônia do Piauí, Conceição do Canindé, Dom 

Expedito Lopes, Floresta do Piauí, Isaías Coelho, Oeiras, Paquetá, Santa Cruz do Piauí, Santa 

Rosa do Piauí, Santo Inácio do Piauí, São Francisco de Assis do Piauí, São Francisco do 

Piauí, São João da Varjota, Simplício Mendes, Tanque do Piauí e Wall Ferraz. As cidades de 

Simplício Mendes e Oeiras foram escolhidas como focos da investigação por serem 

representativas no território que atuam. 

Nas potencialidades econômicas, o território tem grande destaque na agricultura 

familiar, com as culturas do milho, feijão e mandioca; fruticultura; pecuária, com a criação 

bovina e a ovinocaprinocultura; criação de galinha caipira; apicultura; comércio e serviços. 

Sobre a mão de obra capacitada, a pesquisa mostra que a maioria dos entrevistados respondeu 

que os trabalhadores não apresentam qualificação adequada para os setores econômicos do 

território. A investigação trouxe à tona a relação de todas as atividades econômicas que são 



    83 

 

 

 

 

carentes de trabalhadores com qualificação, na prestação de serviços, como: eletromecânicos, 

pedreiros, manutenção e operadores de máquinas agrícolas e de microcomputadores, 

eletricistas, carpinteiros, marceneiros, atendentes de consultórios, esteticistas faciais, 

mecânicos de motor a gasolina e a diesel, técnicos de aparelhos domésticos, bombeiros 

hidráulico, serralheiros, garçons, atendentes comerciais, recepcionistas e artesãos. E os setores 

econômicos que mais contratam trabalhadores são: agropecuária, serviço público, comércio e 

construção civil. 

A pesquisa ainda mostra que o contexto histórico do Território Vale do Rio Canindé 

“está intrinsecamente vinculada ao Município de Oeiras, que remete sua história ao século 

XVIII, sendo esta considerada a cidade mais antiga do Piauí e de onde se iniciou o 

povoamento de outras cidades piauienses” (BARBOSA et al., 2007, p. 31); e que a produção 

de gado leiteiro e a mineração da argila branca e vermelha sinalizam como tendências a uma 

futura potencialidade econômica no território.  

 

 

4.1.8 Território Vale da Serra da Capivara 

  

O Território Vale da Serra da Capivara está localizado na macrorregião de 

desenvolvimento do Semiárido piauiense, em uma área de 24.720,49km
2
, o Censo do IBGE 

2010 dá conta de 140.738 habitantes que residem na região e sendo composta por 18 

municípios: Anísio de Abreu, Bonfim do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Caracol, Capitão 

Gervásio Oliveira, Coronel José Dias, Dirceu Arcoverde, Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, 

Guaribas, João Costa, Jurema, Lagoa do Barro do Piauí, São Braz do Piauí, São João do Piauí, 

São Lourenço do Piauí, São Raimundo Nonato e Várzea Branca. As cidades de São 

Raimundo Nonato e São João do Piauí foram escolhidas como focos da investigação por 

serem representativas no território que atuam. Nas potencialidades econômicas, o território 

tem grande destaque na ovinocaprinocultura, apicultura, agricultura de sequeiro com a fava e 

o feijão, cajucultura, turismo, artesanato, bovinocultura, pisicultura, agricultura irrigada e o 

comércio. Sobre a mão de obra qualificada, a pesquisa mostra que a maioria dos entrevistados 

respondeu que os trabalhadores não apresentam qualificação adequada para os setores 

econômicos do território. 
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O território requer capacitação e atualização dos produtores para manuseio de 

equipamentos e aplicação de novas tecnologias, melhoramento genético e manejo 

adequado do rebanho ovinocaprino e bovino. Com relação à apicultura foi levantada 

a necessidade de capacitação para os produtores no que se refere à preservação e 

multiplicação dos ninhos nos apiários, cuidados no período de estiagem, quanto à 

alimentação entre outros (BARBOSA et al., 2007, p. 35). 

 

A investigação trouxe à tona a relação de todas as atividades econômicas que são 

carentes de trabalhadores com qualificação, na prestação de serviços, como os reparadores de 

aparelhos eletrodomésticos, eletroeletrônicos e hospitalares; eletricistas; operadores e 

manutenção de máquinas agrícolas; marceneiro; carpinteiro; bombeiro; pedreiro; azulejista; 

pintor; mecânico; montagem e reparação de microcomputador; atendimento ao turista 

(profissionais da rede hoteleira, bares, comércio, preparação de alimentos, guias turísticos, 

taxistas e mototaxistas); relações humanas para os profissionais de saúde; automecânico; 

recuperação e manutenção de bombas hidráulicas; serralheiro e sapateiro. E os setores 

econômicos que mais contratam trabalhadores são: comércio, agropecuária, setor civil e 

construção civil. A pesquisa ainda mostra que a ovinocaprinocultura, fruticultura irrigada, 

comércio e turismo são atividades que sinalizam como tendências a uma futura potencialidade 

econômica no território.  

 

 

4.1.9 Território Vale dos Rios Piauí e Itaueira 

  

O Território Vale dos Rios Piauí e Itaueira está localizado na macrorregião de 

desenvolvimento do Cerrado piauiense, em uma área de 26.515,91km
2
, o Censo do IBGE 

2010 dá conta de 155.256 habitantes que residem na região que é composta por 19 

municípios: Arraial, Brejo do Piauí, Canto do Buriti, Flores do Piauí, Floriano, Francisco 

Ayres, Itaueira, Nazaré do Piauí, Nova Santa Rita, Paes Landim, Pajeú do Piauí, Pavussu, 

Pedro Laurentino, Ribeira do Piauí, Rio Grande do Piauí, São José do Peixe, São Miguel do 

Fidalgo, Socorro do Piauí e Tamboril do Piauí. As cidades de Floriano e Canto do Buriti 

foram escolhidas como focos da investigação por serem representativas no território que 

atuam. Nas potencialidades econômicas, o território tem grande destaque no comércio, 

agricultura familiar (com o cultivo do milho, arroz, feijão e algodão), cajucultura, apicultura, 

pecuária (com a criação de rebanhos de grandes e pequenos portes), fruticultura (com a 

plantação da banana, melão, abacaxi e mamão), extrativismo vegetal (na exploração do 
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babaçu e tucum), hortifrutigranjeiros, artesanato, turismo, serviços (nos setores da saúde e 

educação) e com potencial hídrico. 

Sobre a mão de obra qualificada, a pesquisa mostra que a maioria dos entrevistados 

respondeu que os trabalhadores não apresentam qualificação adequada para os setores 

econômicos do território. A investigação trouxe à tona a relação de todas as atividades 

econômicas que são carentes de trabalhadores com qualificação, na prestação de serviços, 

como: eletricistas, bombeiros, reparadores de aparelhos domésticos, operadores de máquinas 

agrícolas e outras mais. E o setor econômico que mais contrata trabalhadores é o comércio. A 

pesquisa ainda mostra que o “atendimento em hotelaria também foi citado como carente. 

Embora o território disponha de vários estabelecimentos de assistência técnica, os 

profissionais das áreas citadas possuem formação empírica, não tendo, assim, cursos de 

capacitação/qualificação” (BARBOSA et al., 2007, p. 39); e que a produção da cana-de-

açúcar, pinhão manso, florestamento e pisicultura são atividades que sinalizam como 

tendências a uma futura potencialidade econômica no território. 

 

 

4.1.10 Território Tabuleiros do Alto Parnaíba 

 

O Território Tabuleiros do Alto Parnaíba está localizado na macrorregião de 

desenvolvimento do Cerrado piauiense, em uma área de 33.211,66km
2
, o Censo do IBGE 

2010 dá conta de 80.859 habitantes que residem na região que é composta por 12 municípios: 

Antônio Almeida, Baixa Grande do Ribeiro, Bertolínia, Canavieira, Guadalupe, Jerumenha, 

Landri Sales, Marcos Parente, Porto Alegre do Piauí, Ribeiro Gonçalves, Sebastião Leal e 

Uruçuí. As cidades de Uruçuí e Guadalupe foram escolhidas como focos da investigação por 

serem representativas no território que atuam. 

 

O Município de Uruçuí é o que mais se destaca, dada a oferta de serviços como 

saúde, intermediação financeira, comércio atacadista, além de disponibilizar uma 

variedade de máquinas e implementos agrícolas. [...] 

[...] o território é caracterizado como pólo produtor de grãos, principalmente a soja. 

Nessa região, o agronegócio vem ganhando grandes dimensões, com o aumento 

significativo no volume de negócios que cresce a cada dia e com tendências para se 

expandir cada vez mais (BARBOSA et al., 2007, p. 41). 

 

Nas potencialidades econômicas, o território tem grande destaque na agricultura 

tradicional e irrigada, com o cultivo da soja, milho, arroz, feijão e mandioca; 
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hotifrutigranjeiros, comércio, apicultura, pecuária, com a criação de rebanho de grande e 

pequeno porte; fruticultura, com a plantação de banana; mineração; extrativismo vegetal, com 

a exploração do babaçu, carnaúba, buriti, pequi e cagaita
12

; turismo; artesanato; pastagem; 

pesca artesanal e piscicultura; e potencial hídrico. Sobre a mão de obra qualificada, a pesquisa 

mostra que a maioria dos entrevistados respondeu que os trabalhadores não apresentam 

qualificação adequada para os setores econômicos do território. 

A investigação trouxe à tona a relação de todas as atividades econômicas que são 

carentes de trabalhadores com qualificação, na prestação de serviços, como: eletricistas, 

bombeiros, reparadores de aparelhos domésticos, operadores de máquinas agrícolas e outros 

mais. E o setor econômico que mais contrata trabalhadores é agricultura tradicional. A 

pesquisa ainda mostra que existe uma carência na demanda por profissionais frentistas e que a 

produção da cana-de-açúcar (para a fabricação de etanol), pisicultura, hidroelétrica e hidrovia 

são atividades que sinalizam como tendências a uma futura potencialidade econômica no 

território. 

 

 

4.1.11 Território Chapada das Mangabeiras 

 

O Território Chapada das Mangabeiras está localizado na macrorregião de 

desenvolvimento do Cerrado piauiense, em uma área de 53.887,99km
2
, o Censo do IBGE 

2010 dá conta de 192.670 habitantes que residem na região que é composta por 24 

municípios: Alvorada do Gurguéia, Bom Jesus, Colônia do Gurguéia, Cristino Castro, 

Currais, Eliseu Martins, Manoel Emídio, Palmeira do Piauí, Santa Luz, Avelino Lopes, 

Curimatá, Júlio Borges, Morro Cabeça no Tempo, Parnaguá, Redenção do Gurguéia, 

Barreiras do Piauí, Corrente, Cristalândia do Piauí, Gilbués, Monte Alegre do Piauí, Riacho 

Frio, Santa Filomena, São Gonçalo do Gurguéia e Sebastião Barros. As cidades de Bom Jesus 

e Corrente foram escolhidas como focos da investigação por serem representativas no 

território que atuam. 

Nas potencialidades econômicas, o território tem grande destaque na agricultura, com 

o cultivo do arroz, mandioca, feijão e capim todos caracterizados pela agricultura de 

subsistência; na pecuária, com a criação de rebanho bovino para a comercialização de carne, 

                                                 
12

A cagaita (nome científico: Eugenia dysenterica) é um fruto pequeno, de aproximadamente três centímetros de 

diâmetro, com casca amarelo esverdeada, polpa suculenta e ácida e apresenta até quatro sementes no seu interior. 
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leite e dos próprios vivos; no comércio, com as atividades do setor varejista voltados para 

alimentos, confecções, móveis, eletrodomésticos, material de construção, maquinários 

agrícolas, produtos e acessórios para informática e outros mais; hotelaria; imobiliário; 

construção civil; turismo de serviços; e educação. Sobre a mão de obra qualificada, a pesquisa 

mostra que: 

 

[...] existem pessoas com capacitação nas diversas atividades, só que há a 

necessidade de um aprimoramento, mais aplicação de recursos e incentivo, 

principalmente para o setor agrícola de pequeno porte. As empresas de grande porte 

instaladas na região com investimento na agropecuária importam sua mão-de-obra 

de outros Estados, como do Rio Grande o Sul e Mato Grosso (BARBOSA et al., 

2007, p. 46). 

 

A investigação trouxe à tona a relação de todas as atividades econômicas que são 

carentes de trabalhadores com qualificação, na prestação de serviços, como: eletricistas, 

bombeiros hidráulicos, reparadores de eletrodomésticos, operadores de máquinas agrícolas, 

gerenciamento de vendas, hoteleiro, guia turístico, secretariado, atendentes no comércio, 

manejo alimentar, mecânico, soldador, costureiras, gestão empresarial e relações humanas, 

garçom, técnico em informática, doméstica, operadores para usina do leite, artesão 

(especializados em pintura em tecido, madeira e papel), padeiro, metalúrgico, pedreiro, 

carpinteiro, pintor, servente de pedreiro, cabeleireiro, fotógrafo comum e digital e técnico em 

radiologia. E os setores econômicos que mais contratam trabalhadores são: agropecuária e 

comércio. A pesquisa ainda mostra que o território vem se comportando como uma região de 

atração das grandes empresas do setor da soja, fato esse que demonstra o desenvolvimento da 

agricultura local, com máquinas e técnicas modernas, contribuindo definitivamente para o 

crescimento econômico do Piauí; e o florestamento e a mineração são atividades que 

sinalizam como tendências a uma futura potencialidade econômica no território.  

 

 

4.2 O ensino e as modalidades de cursos ofertados do IFPI 

  

O processo evolutivo do ensino no IFPI teve seu início com a Escola de Aprendizes 

Artífices do Piauí e seus cursos eram todos voltados à educação profissional, com cursos para 

carpinteiro, marceneiro, ferreiro, artes, mecânica, fundição e sapateiro, e propedêutica
13

 – 

                                                 
13

O que provém ensinamento preparatório ou introdutório, os chamados conhecimentos mínimos. 
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cursos para alfabetizar os futuros alunos. Depois o ensino passou pelo Liceu Industrial do 

Piauí mantendo a essência dos primeiros cursos, entretanto, os de propedêutica passaram a ter 

uma educação em nível secundário (antigo ginásio da época) e o de educação profissional 

com o objetivo de capacitar os futuros trabalhadores para o processo de industrialização do 

Brasil. A Escola Industrial de Teresina deu sequência ao ensino de propedêutica (ginásio) e o 

de educação profissional foi reestruturado em marcenaria, mecânica de máquinas, solda, 

serralheria, alfaiataria e fundição. Com a chegada dos cursos técnicos, no ano de 1967, o 

curso ginásio industrial foi deixando de ser ofertado e os cursos técnicos tinham a duração 

“inicialmente de 3 anos e mais tarde com duração de 4 anos, os alunos concludentes, por 

capacidade e na forma da Lei, puderam ter acesso aos Cursos Superiores pelo processo do 

exame Vestibular” (REGO; RODRIGUES, 2010, p. 170). A Escola Técnica Federal do Piauí 

(ETFPI) surge com a oferta de cursos técnicos, na década de 70, em agrimensura, 

eletromecânica e eletrônica. Com o tempo, os cursos transformaram-se em estradas, 

eletrotécnica e telecomunicações, respectivamente, e vieram também novos cursos como 

administração, contabilidade e secretariado. Rego e Rodrigues (2010, p. 170-171) descrevem 

os novos cursos técnicos que a ETFPI passou a receber, principalmente nas décadas de 80 e 

90: 

Na década de 1980, os cursos técnicos ofertados permaneceram praticamente os 

mesmos. Mas algumas modificações surgiram: o curso de Mecânica voltou a ser 

ofertado de modo bastante estruturado com novas disciplinas e alguns novos 

professores. Surgiram, também, os cursos de Saneamento e de Segurança do 

Trabalho, em substituição ao curso de Estatística. 

De 1990, até os dias atuais, muitas foram às mudanças no ensino. Com a nova 

legislação do ensino, surgiram novos cursos técnicos: Eletromecânica, Artes 

Visuais, Radialismo, Turismo, Informática, Música, Confecção de Vestuário, 

Gastronomia e Desenvolvimento de Software. 

 

 Os cursos superiores de tecnologia em gestão ambiental, gestão de recursos Humanos, 

radiologia, sistemas de informação, geoprocessamento e secretariado executivo sugiram com 

a transformação da Escola Técnica Federal do Piauí (ETFPI) em Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Piauí (CEFET-PI), trazendo autonomia para incluir não só as licenciaturas na 

área das ciências, matemática, física, química e biologia, como também o de bacharelado e 

engenharia mecânica em 2008. Os cursos de pós-graduação, em nível de especialização (lato 

sensu), são ofertados desde a chegada do CEFET-PI e os primeiros cursos foram: controle de 

qualidade de alimentos, educação profissional e tecnológica, ensino de ciências, 

geoprocessamento, gestão de pessoas e gestão hospitalar. Já os cursos de pós-graduação, em 

nível stricto sensu, são ofertados dois: mestrado profissional em matemática, pelo Programa 
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de Pós-Graduação Stricto Sensu em Matemática (Profmat), no Campus Floriano, localizado 

no município de Floriano-PI; e o de mestrado em engenharia de materiais, pelo Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia de Materiais (PPGEM), no Campus Teresina 

Central, na capital Teresina. O ensino a distância (Ead) veio com a mudança de CEFET-PI 

para IFPI com os “cursos técnicos de Educação à Distância (EAD): Administração e 

Informática. Na modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos os cursos técnicos em: 

Administração, Comércio, Edificações, Eletromecânica, Informática e Manutenção e Suporte 

em Informática” (REGO; RODRIGUES, 2010, p. 171). 

 Os cursos de extensão ofertados pelo IFPI têm a pretensão de se aproximar dos setores 

produtivos e a comunidade em geral, ou seja, os cursos são formulados para serem 

verdadeiros elos entre a escola e as empresas, agindo como verdadeiros agentes de integração, 

através de estágios, visitas técnicas, convênios (associações, sindicatos e instituições), 

eventos, feiras, pesquisas, capacitações e ou qualificações e outros mais. Esses cursos, que 

fazem parte da educação continuada, são voltados aos trabalhadores que buscam qualificação 

para atender às exigências do mercado em que atuam e para aqueles que se encontram 

desempregados, necessitando de capacitações que viabilizem uma melhor realocação nesses 

mercados. Os cursos de extensão surgem a partir de projetos que levam seu nome e são 

elaborados com o propósito de auxiliar no desenvolvimento regional com o foco na interação 

entre os campi e comunidades locais. 

A tabela 4 é o resultado do estudo realizado pela auditoria do TCU (2013, p. 23-24), 

que coletou e analisou os dados de 40 campi das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os 

campi da Região Nordeste apresentam um percentual intermediário, em relação às outras duas 

regiões, de 45% dos projetos voltados à extensão, sendo a Região Norte a que mais apresenta 

projetos de extensão com 86%, que dizer, é a região que apresenta mais campi voltados para a 

sociedade. A Região Nordeste é a que mais contem projetos voltados ao setor produtivo, com 

30%; projetos voltados à inovação tecnológica, com 18%, significando aumento de 

produtividade; e 70% dos projetos com financiamento próprio que, ao contrário do que se 

possa imaginar, esse número muito elevado é algo a ser melhorado, porque representa pouca 

articulação e grande necessidade de ações para ampliar parcerias não só com o setor 

produtivo, mas também com as agências de financiamento. 
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Tabela 4 – Características dos projetos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste para 

um grupo de 40 campi pesquisados 

TIPOS DE PROJETOS NORTE NORDESTE 
CENTRO-

OESTE 

Projetos de extensão 86% 45% 30% 

Projetos voltados ao setor produtivo 16% 30% 23% 

Projetos voltados à inovação tecnológica 6% 18% 10% 

Projetos com financiamento próprio 60% 70% 55% 

 

Fonte: TCU (2013, p. 23) 

 

 

O ensino do IFPI, através de seus cursos e das diversas modalidades ofertadas, tem o 

compromisso com a sociedade piauiense na tentativa de diminuir as desigualdades sociais que 

tanto assolam o estado e no crescimento profissional de jovens e adultos em uma educação 

que está constantemente “renovando-se e revigorando-se diariamente, expandindo-se 

verticalmente pela criação de novos cursos [...] em nível cada vez mais elevado, e 

horizontalmente pela criação de novas unidades de ensino, que são distribuídas pelos 

municípios polos do Estado” (REGO; RODRIGUES, 2010, p. 174). O resultado desse 

compromisso que a instituição tem pela educação pode ser observado nos números divulgados 

pelo Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE), como por exemplo, nos anos 

de 2009 e 2011, o curso de Tecnologia em Alimentos conquistou a nota máxima, cinco; e nos 

anos de 2009 e 2012, o curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos conquistou 

também a nota máxima cinco, classificando assim, como o melhor curso do país dentre as 

instituições públicas de ensino. As iniciativas de inserção profissional são fundamentais para a 

disseminação da cultura de integração dos alunos no mercado de trabalho e, essa 

disseminação, deve ser encarada pelos Institutos Federais em relação ao fomento do 

empreendedorismo, incentivo a estágios e o acompanhamento de egressos. 

A auditoria do TCU aponta que as ações de incentivo ao empreendedorismo, nos 

Institutos Federais, ainda são muito incipientes devido à carência de incubadoras de empresas 

e o baixo acesso dos alunos aos estágios (isso se for comparado, proporcionalmente, com o 

número de alunos de outras instituições de ensino superior). As habilidades empreendedoras 

são exigências cada vez maiores das demandas profissionais do sistema produtivo e do atual 
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contexto competitivo, já a oferta de cursos de empreendedorismo pelos Institutos Federais 

resultaria em um maior incentivo a essas habilidades tão requisitadas. O estudo mostrou que 

43% dos pró-reitores afirmaram que a prática na oferta de cursos de empreendedorismo é 

raramente adotada e 13% disseram que essa prática nunca foi adotada. As incubadoras de 

empresas são ações fundamentais executadas no campo do empreendedorismo: incentivam a 

criação das micro e pequenas empresas que, em sua maioria, estão associadas a setores de 

tecnologia, contribuindo com a formação do empreendedor de forma técnica e gerencial. A 

tabela 5 mostra os percentuais do estudo com os pró-reitores de pesquisa e extensão a respeito 

da existência de incubadoras de empresas e empresas júnior nos Institutos Federais. Os 

resultados encontrados na análise dão conta de 52% dos entrevistados afirmarem ainda não 

existir incubadoras de empresas nos institutos e 46% que não existem empresas júnior. 

 

 

Tabela 5 – Existência de incubadoras de empresa e empresas juniores nos Institutos 

Federais 

 
SIM NÃO 

EM FASE DE 

IMPLANTAÇÃO 

NÃO 

RESPONDERAM 

Há em seu Instituto Federal 

incubadoras de empresas? 
24% 52% 22% 2% 

Há em seu Instituto Federal 

empresas júnior 
28% 46% 22% 4% 

 

Fonte: TCU (2013, p. 42) 

 

 

O estágio é a única forma que os estudantes brasileiros de educação profissional têm 

para por em prática seus conhecimentos nas empresas, existindo nas modalidades: 

obrigatórios (requisito para aprovação e obtenção de diploma) e não obrigatórios (atividades 

opcionais). As figuras 2 e 3  mostram os resultados das visitas realizadas pelos auditores nos 

campi (TCU, 2013, p. 40), a partir da aplicação de questionários, com grupos de alunos, 

tratando da política de estágios (percepção de alunos sobre a oportunidade de estágio) e a 

formação recebida para o trabalho (percepção de alunos sobre a formação para o trabalho 

prestada pelo seu curso), respectivamente. 
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Figura 2 – Percepção de alunos sobre oportunidades de estágio 

 
 

Fonte: TCU (2013, p. 40) 

 

 

Figura 3 – Percepção de alunos sobre a formação para o trabalho 

prestada pelo seu curso 

 

Fonte: TCU (2013, p. 40) 

 

 

A tabela 6 mostra que além dos alunos, os professores foram pesquisados acerca da 

política de estágios executada pelos Institutos Federais, com 67% dos entrevistados sendo 

favoráveis e da capacidade dos cursos em preparar bem os alunos para o mercado de trabalho, 
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com 73% de aceitação dos professores. Os números mostram resultados bem expressivos, 

recebendo o aval de alunos e professores em relação à política de estágios e a formação dos 

alunos para o mercado de trabalho. 

 

 

Tabela 6 – Percepção de professores sobre estágios, emprego e adequabilidade 

dos cursos em relação às exigências do mercado de trabalho 

 

OS CURSOS DO CAMPUS 

PREPARAM BEM 

OS ALUNOS PARA 

INGRESSAR NO MUNDO 

DO TRABALHO 

O INSTITUTO APOIA 

SEUS ALUNOS NA 

OBTENÇÃO DE 

ESTÁGIOS E 

EMPREGOS 

Discordam 14% 15% 

Não 

discordam, 

nem 

concordam. 

11% 12% 

Concordam 73% 67% 

Não sabem 2% 6% 

 

Fonte: TCU (2013, p. 40) 
 

 

Assim como os aspectos referentes ao empreendedorismo e incentivos ao estágio, a 

auditoria também verificou o acompanhamento de egressos, iniciativa para ser observada 

como política de avaliação da empregabilidade frente às adequações das capacitações, pelos 

Institutos Federais, junto às demandas da sociedade e do setor produtivo. As informações 

adquiridas darão subsídios nas análises dos conteúdos programáticos das disciplinas, 

realizando diagnósticos frente à necessidade ou não de reformulações ou criação de novos; 

entretanto, não foi constatada iniciativa alguma de acompanhamento de egressos em nenhum 

dos campi visitados. A Setec/MEC realizou, em 2007, uma única pesquisa nacional, intitulada 

“Pesquisa Nacional de Egressos dos Cursos Técnicos da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica” com egressos formados entre os anos de 2003 e 2007. A pesquisa 

nacional (NOGUEIRA et al., 2003, p. 16-19) revela que 72% desses egressos estavam 

empregados, sendo que 38% trabalhavam e estudavam e, do total de entrevistados, 22% só 

estudavam e 7% não trabalhavam nem estudavam. Foi verificado também que 44% 

trabalhavam na área do curso técnico que se formaram; 36% nas áreas com pouco vínculo 
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com a formação; e 21% em outras áreas diferentes da formação. Diante desses números, a 

auditoria do TCU fez algumas recomendações à Setec/MEC: 

 

Antes o exposto, entende-se oportuno recomendar à Setec/MEC que, em conjunto 

com os Institutos Federais, institua plano voltado a ampliar as ações de inserção 

profissional de alunos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica que contemple: a) fomento à instalação de incubadoras de empresa, 

empresas juniores e cursos de empreendedorismo, com ênfase nos campi situados 

fora das capitais; b) incentivo à realização de estágios conscientizando os alunos da 

importância da empregabilidade; c) acompanhamento da empregabilidade dos 

alunos egressos; d) supervisão das políticas de incentivo ao empreendedorismo e de 

fomento a estágios que vierem a ser adotadas pelos Institutos (TCU, 2013, p. 44). 

  

 

4.2.1 Os campi e os cursos regulares ofertados pelo IFPI 

  

A primeira sede do hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 

(IFPI) foi inaugurada no ano de 1910 com a instalação da Escola de Aprendizes Artífices do 

Piauí e, em 1994, ocorreu a primeira expansão da instituição para a cidade de Floriano-PI, 

atual Campus Floriano. Em 2007, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu início ao 

processo de interiorização do IFPI, pelo estado do Piauí, acompanhado do então Ministro da 

Educação Profº Fernando Haddad e sob a gestão do reitor do IFPI da época, o Profº Francisco 

das Chagas Santana. O processo de expansão do IFPI deu-se nas quatro macrorregiões do 

estado, contemplando agora os atuais 12 territórios de desenvolvimento, resultando em um 

processo muito extenso com a construção e ou instalação de ao menos um campus em 

município polo dos territórios. Hoje, em 2018, o IFPI possui 20 campi e uma reitoria que 

foram distribuídos pelos municípios polos dos territórios de desenvolvimento do Piauí, como: 

1) Planície Litorânea, os municípios de Cocal e Parnaíba; 2) Cocais, os municípios de Pedro 

II e Piripiri; 3) Carnaubais, o município de Campo Maior; 4) Entre Rios, os municípios de 

Angical do Piauí, José de Freitas e Teresina; 5) Vale do Sambito, o município de Valença do 

Piauí; 6) Vale do Rio Guaribas, os municípios de Picos e Pio IX; 7) Vale do Rio Canindé, o 

município de Oeiras; 8) Serra da Capivara, o município de São Raimundo Nonato; 9) Vale 

dos Rios Piauí e Itaueira, o município de Floriano; 10) Tabuleiros do Alto Parnaíba, o 

município de Uruçuí; 11) Chapada das Mangabeiras, o município de Corrente; e 12) Chapada 

Vale do Rio Itaim, o município de Paulistana. 

A expansão do IFPI trouxe relevantes contribuições ao trabalho educacional 

desenvolvido junto às “comunidades das microrregiões do Estado do Piauí foi de procurar 
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evitar a migração dos educandos para a capital à procura de cursos que possam oferecer uma 

graduação com qualificação profissional, com vistas à sua inserção no mercado de trabalho” 

(REGO; RODRIGUES, 2010, p. 116). Os autores Rego e Rodrigues (2010, p. 116) descrevem 

como se deu o desenvolvimento de expansão do IFPI pelo interior do estado: 

 

[...] foi realizado com o mapeamento das microrregiões do Estado do Piauí, para a 

seleção dos municípios pólos, bem como a elaboração de pesquisas, por intermédio 

de questionário, entrevistas e reuniões, em cada microrregião objetivando o 

levantamento do diagnóstico para a implantação de cursos. Esses cursos vieram a 

atender e contribuir com o desenvolvimento local e regional, preparando assim, 

profissionais qualificados para o setor produtivo. 

 

A expansão do ensino profissional e tecnológico ocorrida nos últimos 10 anos, com os 

Institutos Federais, vem sofrendo ataques no contingenciamento de verbas por parte do 

Governo Federal, devido à crise econômica que o país atravessa. Por conta do 

contingenciamento, as instituições de ensino vêm passando por grandes dificuldades no 

cumprimento de suas obrigações e na manutenção das condições de trabalho nos 38 Institutos 

Federais, dois Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e no Colégio Pedro II. O 

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (CONIF) em resposta a atual situação financeira da educação no país, reuniu-se 

nos dias 9 e 10 de agosto de 2017, na 77ª Reunião Ordinária do Conif, na cidade de Santarém-

PA, para um manifesto de solicitação de apoio à sociedade brasileira, através da “Carta de 

Santarém: em defesa da Rede Federal”. A iniciativa do Conif traz à sociedade brasileira a 

importância da expansão da Rede Federal que viabilizou a instalação de vários campi, nos 

mais diversos estados do Brasil, contribuindo com a redução das desigualdades sociais e com 

o desenvolvimento regional e, em se mantendo com os cortes de recursos, a educação passará 

por um processo de precarização e paralisação das atividades em andamento. 

Os cursos ofertados regularmente pelos campi do IFPI estão divididos em: nível 

médio, com os cursos técnicos na forma integrada, concomitante e subsequente; e os de nível 

superior, com os cursos nas áreas de tecnologia, licenciatura e bacharelado. Os cursos de nível 

médio são: I) Técnico Integrado, voltado para os alunos que já concluíram ou estejam 

concluindo o ensino fundamental; II) Técnico Concomitante, para os alunos que estão 

cursando a partir do 1º ano do ensino médio e no outro turno irão cursar o ensino técnico; III) 

Técnico Subsequente, voltado para os alunos que já concluíram ou estão próximos a concluir 

o ensino médio. Os cursos de nível superior são: I) de Tecnologia, para os alunos que desejam 
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ter uma formação com o objetivo de atender determinados setores do mercado de trabalho, 

apresentando uma duração menor em relação aos demais de mesmo nível; II) em 

Licenciatura, voltado para os alunos que desejam ter uma formação docente, em áreas 

específicas; e III) Bacharelado, para os alunos que pretendem obter uma formação 

profissional com o título de bacharel e com duração um pouco maior, de cinco anos. A figura 

4 mostra a localização dos 20 campi (onde são ofertados os curso regulares) mais a reitoria do 

IFPI, pelos municípios-polo, ao longo de todo o estado do Piauí. 

 

 

Figura 4 – Localização dos campi e reitoria do IFPI, pelos 

municípios do Piauí 

 

Fonte: Adaptado do portal noticioso do IFPI (28 jun.2017) 

 

 

A distribuição dos campi do IFPI deu-se ao longo das quatro macrorregiões 

(considerando as características socioambientais) e em pelo menos um município-polo de 

cada um dos atuais 12 territórios de desenvolvimento do Estado do Piauí (considerando as 

dinâmicas econômicas, sociais e ambientais; e as vocações produtivas) que apresentam 28 

aglomerados de municípios. A interiorização dos campi ocorreu no momento de expansão da 

Rede Federal pelo estado, sendo instalados em regiões com atividades e potencialidades 

econômicas, e o processo de criação de seus cursos precisando atender às demandas sociais e 

econômicas. O relatório final da pesquisa CEPRO “Identificação das Potencialidades 

Econômicas e Áreas Carentes de Qualificação de Mão de Obra no Estado do Piauí” revelou 

informações relevantes, descritas anteriormente, sobre as potencialidades econômicas e a 
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qualificação de mão-de-obra dos territórios de desenvolvimento piauiense. A pesquisa serviu 

de base para analisar se os cursos regulares ofertados, pelos campi do IFPI estão atendendo às 

demandas dos territórios e, para subsidiar esse trabalho, utilizou informações sobre as 

modalidades e os cursos de cada campus, coletadas no próprio portal de notícias da 

instituição; e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e Superiores de Tecnologia, adquiridos 

em endereço eletrônico da Setec/MEC
14

. Outra pesquisa da CEPRO (MEDEIROS; MOURA; 

BACELAR, 2016, p. 31-161), O IDHM dos Municípios do Piauí por Território de 

Desenvolvimento, publicada em 2016, revela dados sobre os Índices de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) – em cada uma das cidades que fazem parte de seus respectivos 

territórios de desenvolvimento do Piauí – para auxiliar nas análises quantitativas de 

desempenho dos municípios e seus territórios; e qualitativa, a partir das potencialidades 

econômicas e do nível de qualificação da mão-de-obra nos territórios com pesquisa anterior, 

da mesma fundação. 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é uma agência da 

Organização das Nações Unidas (ONU) que desenvolve trabalhos de combate à pobreza no 

mundo, apresentando em 1990 o conceito de Desenvolvimento Humano e a sua forma de 

medição. Para o entendimento sobre desenvolvimento humano, temos: 

 

O processo de ampliação das liberdades das pessoas, no que tange suas capacidades 

e as oportunidades a seu dispor, para que elas possam escolher a vida que desejam 

ter. O processo de expansão das liberdades inclui as dinâmicas sociais, econômicas e 

ambientais necessárias para garantir uma variedade de oportunidades para as 

pessoas, bem como o ambiente propício para cada um exercer na plenitude seu 

potencial. Assim, o desenvolvimento humano deve ser centrado nas pessoas e na 

ampliação do seu bem-estar, entendido não como o acúmulo de riqueza e o aumento 

da renda, mas como a ampliação do escopo das escolhas e da capacidade e da 

liberdade de escolher. (PNUD; Ipea; FJP apud MEDEIROS; MOURA; BACELAR, 

2016, p. 14). 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano traz um novo viés no significado da palavra 

desenvolvimento – que antes estava associada apenas ao crescimento econômico –, passando 

a ter o foco nas pessoas e em suas necessidades, apresentando-as como prioritárias e 

emergenciais. O IDH Global é construído anualmente e com dados oficiais de diversas fontes, 

como o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, o Instituto de Estatística 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Banco 

Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI). O PNUD no Brasil, juntamente com o 

                                                 
14

 http://portal.mec.gov.br/setec-secretaria-de-educacao-profissional-e-tecnologica/catalogos-setec 
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Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro (FJP) 

desenvolveram uma nova metodologia, a partir do IDH Global, para calcular o IDHM – 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, realizado de forma decenal, com dados do 

IBGE/Censos Demográficos referente às informações dos municípios. O IDHM criado para o 

Brasil apresenta as três dimensões do IDH Global (longevidade, renda e educação), porém 

com adequações nos indicadores para atender núcleos sociais menores como os próprios 

municípios brasileiros. O IDHM resulta da média geométrica das três dimensões e permite 

“comparar com as Unidades da Federação, municípios brasileiros, regiões metropolitanas e as 

Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs)” (MEDEIROS; MOURA; BACELAR, 2016, 

p. 15). O IDHM além de permitir fazer comparações com os municípios brasileiros, 

informando suas semelhanças e diferenças, resulta na condução de discussões mais 

embasadas não só por parte dos responsáveis pela criação de políticas públicas nos municípios 

como por todos os entes envolvidos na melhoria de vida das pessoas.  

As três dimensões do IDHM são: I) longevidade, sua medição é feita pela expectativa 

de vida das pessoas desde o seu nascimento e estão relacionadas à vida longa e saudável; II) 

renda, sua medição é feita pela renda média de todos os residentes de um determinado 

município e estão relacionados ao padrão de vida das pessoas; e III) educação, sua medição é 

feita pelos indicadores da escolaridade da população adulta e pelo fluxo escolar da população 

infantil e jovem, e estão relacionados com o acesso aos conhecimentos. A figura 5 mostra as 

faixas de Desenvolvimento Humano Municipal, cujo IDHM varia de 0 ou 0,000 (valor 

mínimo) a 1 ou 1,000 (valor máximo) com as classificações variando de muito baixo (0 a 

0,499), baixo (0,500 a 0,599), médio (0,600 a 0,699), alto (0,700 a 0,799) e muito alto (0,800 

a 1). 

 

 

Figura 5 – Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal 

 

Fonte: PNUD; Ipea; FJP. 
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Os Campi Parnaíba e Cocal estão localizados na macrorregião Litoral, no território de 

desenvolvimento piauiense Planície Litorânea e, respectivamente, nas cidades e distâncias ao 

norte da capital Teresina: Parnaíba (339Km) e Cocal (289Km). A tabela 7 descreve as 

maiores potencialidades econômicas do território Planície Litorânea; os cursos regulares 

ofertados pelos campi Parnaíba e Cocal; análise sobre os cursos ofertados, como atendem às 

demandas do território; e a análise do IDHM Geral. 

 

Tabela 7 – Planície Litorânea: as potencialidades econômicas, os cursos ofertados pelos 

campi do IFPI, as demandas do território e o IDHM Geral 

1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 

MAIORES POTENCIALIDADES ECONÔMICAS 

Pecuária, com o gado bovino de leite, ovinocaprinocultura e ovinocultura; turismo; 

artesanato; pesca artesanal; e a agricultura, com o cultivo do milho, feijão, mandioca, 

castanha de caju, carnaúba e coco babaçu. 

CURSOS REGULARES OFERTADOS PELOS CAMPI DO IFPI 

PARNAÍBA 

 Téc. Integrado: Edificações, Eletrotécnica e Informática; 

 Téc. Concomitante: Administração, Edificações, Eletrotécnica e 

Informática; 

 Licenciatura: Física e Química. 

COCAL 

 Téc. Integrado: Administração e Agricultura; 

 Téc. Concomitante: Administração; 

 Licenciatura: Matemática e Química. 

OS CURSOS ATENDEM ÀS DEMANDAS DO TERRITÓRIO? 

Os cursos atendem as demandas de formação dos trabalhadores nos setores das atividades 

econômicas que mais contratam como o comércio e serviços, entretanto, não conseguem 

atender os relacionados à agricultura. Faltam cursos voltados para as áreas de recursos 

naturais (zootecnia, recursos pesqueiros e grãos); turismo, hospitalidade e lazer (restaurante 

e bar, guia de turismo, eventos e hotelaria); e produção cultural e design (artesanato). 

IDHM GERAL 

Demonstra que todos os municípios na década de 2000 a 2010, apresentaram aumento de 

IDHM maior que o Piauí (0,162), exceto Ilha Grande (0,158) e Parnaíba (0,141); e todos 

cresceram mais que o Brasil (0,115). Parnaíba é o detentor do maior IDHM (0,687), 

ocupando a 4ª posição no Estado, acima da média estadual. 

 

Maiores evoluções: Cocal dos Alves de 0,264 (2000) para 0,498 (2010), variação de 0,234 

pontos; e Caraúbas do Piauí de 0,272 (2000) para 0,505 (2010), variação de 0,233 pontos. 

Menor evolução: Parnaíba de 0,546 (2000) para 0,687 (2010), variação de 0,141 pontos. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Os Campi Pedro II e Piripiri estão localizados na macrorregião Litoral, no território de 

desenvolvimento piauiense Cocais e, respectivamente, nas cidades e distâncias ao norte da 

capital Teresina: Pedro II (195Km) e Piripiri (157Km). A tabela 8 descreve as maiores 

potencialidades econômicas do território Cocais; os cursos regulares ofertados pelos campi 

Pedro II e Piripiri; análise sobre os cursos ofertados, como atendem às demandas do território; 

e a análise do IDHM Geral. 

 

Tabela 8 – Cocais: as potencialidades econômicas, os cursos ofertados pelos campi do 

IFPI, as demandas do território e o IDHM Geral 

2 – COCAIS 

MAIORES POTENCIALIDADES ECONÔMICAS 

Pecuária, com as criações de caprino, ovino, abelha, suíno, aves e bovino; Agricultura, com 

os cultivos do arroz, feijão, milho, mandioca e horticultura; Extrativismo vegetal, com a 

carnaúba, buriti, tucum e coco babaçu; Fruticultura, com a produção do caju, melancia e 

banana; Pisicultura; Turismo; Indústria; Confecções; e o Comércio. 

CURSOS REGULARES OFERTADOS PELOS CAMPI DO IFPI 

PEDRO II 

 Téc. Integrado: Administração, Informática e Meio Ambiente; 

 Téc. Concomitante: Administração; 

 Téc. Subsequente: Eventos e Restaurante e Bar; 

 Licenciatura: Ciências Biológicas. 

PIRIPIRI 

 Téc. Integrado: Administração, Informática e Vestuário; 

 Téc. Concomitante: Administração, Informática e Vestuário; 

 Tecnologia: Design de Moda; 

 Licenciatura: Matemática; 

 Bacharelado: Administração. 

OS CURSOS ATENDEM ÀS DEMANDAS DO TERRITÓRIO? 

Os cursos atendem às demandas de formação dos trabalhadores no setor da atividade 

econômica que mais contrata como o comércio, entretanto, não conseguem atender os 

relacionados à agricultura. Faltam cursos voltados para as áreas de recursos naturais 

(zootecnia, agricultura, agroecologia, fruticultura e recursos pesqueiros); turismo, 

hospitalidade e lazer (guia de turismo e eventos); e controle e processos industriais 

(automação industrial). 

IDHM GERAL 

Demonstra que todos os municípios na década de 2000 a 2010, apresentaram aumento de 

IDHM maior que o Piauí (0,162), exceto Joaquim Pires (0,158) e São João da Fronteira 

(0,156); e todos cresceram mais que o Brasil (0,115). Piripiri é o município detentor do 
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maior IDHM (0,635), ocupando a 13ª posição no Estado, abaixo da média estadual. 

 

Maiores evoluções: Morro do Chapéu do Piauí de 0,297 (2000) para 0,550 (2010), variação 

de 0,253 pontos; e Lagoa de São Francisco de 0,312 (2000) para 0,529 (2010), variação de 

0,217 pontos.  

Menores evoluções: São João da Fronteira de 0,359 (2000) para 0,515 (2010), variação de 

0,156 pontos. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

O Campus Campo Maior está localizado na macrorregião Meio Norte, no território de 

desenvolvimento piauiense Carnaubais e, respectivamente, na cidade e distância ao norte da 

capital Teresina: Campo Maior (78Km). A tabela 9 descreve as maiores potencialidades 

econômicas do território Carnaubais; os cursos regulares ofertados pelo campus Campo 

Maior; análise sobre os cursos ofertados, como atendem às demandas do território; e a análise 

do IDHM Geral. 

 

Tabela 9 – Carnaubais: as potencialidades econômicas, os cursos ofertados pelo campus 

do IFPI, as demandas do território e o IDHM Geral 

3 – CARNAUBAIS 

MAIORES POTENCIALIDADES ECONÔMICAS 

Agropecuária, cultivo do feijão, milho, mandioca; ovinocaprinocultura; suinocultura; 

extração vegetal, com a carnaúba e o tucum; artesanato, com trabalhos manuais com fibras 

(vassouras), bordados, crochê e confecção em tecido (redes); comércio (atacado e varejo); 

turismo (urbano, rural, religioso e ecoturismo); gastronomia; fruticultura; apicultura; 

indústria ceramista; mineração (ardósia); cachaça e piscicultura. 

CURSOS REGULARES OFERTADOS PELOS CAMPI DO IFPI 

CAMPO 

MAIOR 

 Téc. Integrado: Administração e Agricultura; 

 Téc. Concomitante: Administração e Informática. 

OS CURSOS ATENDEM ÀS DEMANDAS DO TERRITÓRIO? 

Os cursos atendem às demandas de formação dos trabalhadores no setor da atividade 

econômica que mais contrata que é o comércio, entretanto, faltam cursos voltados para as 

áreas dos recursos naturais (zootecnia, agroecologia, fruticultura, recursos pesqueiros e 

mineração); produção cultural e design (artesanato); turismo, hospitalidade e lazer (guia de 

turismo, eventos e restaurante e bar); produção industrial (açúcar e álcool e cerâmica); e 

controle e processos industriais (automação industrial). 
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IDHM GERAL 

Demonstra que todos os municípios na década de 2000 a 2010, apresentaram aumento de 

IDHM maior que o Piauí (0,162), exceto Campo Maior (0,156) e Assunção do Piauí 

(0,158); e todos cresceram mais que o Brasil (0,115). Campo Maior é o município detentor 

do maior IDHM (0,656), ocupando a 7ª posição no Estado, acima da média estadual. 

 

Maiores evoluções: Novo Santo Antônio de 0,246 (2000) para 0,528 (2010), variando 

0,282 pontos; e Boqueirão do Piauí de 0,316 (2000) para 0,560 (2010), variando 0,244 

pontos. 

Menor evolução: Campo Maior de 0,500 (2000) para 0,656 (2010), variando 0,156 pontos. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

Os Campi Angical, José de Freitas, Teresina Central e Teresina Zona Sul estão 

localizados na macrorregião Meio Norte, no território de desenvolvimento piauiense Entre 

Rios e, respectivamente, nas cidades e distâncias: ao norte José de Freitas (48Km) e ao sul 

Angical do Piauí (129Km) da capital Teresina. A tabela 10 descreve as maiores 

potencialidades econômicas do território Carnaubais; os cursos regulares ofertados pelos 

campi Angical, José de Freitas, Teresina Central e Teresina Zona Sul; análise sobre os cursos 

ofertados, como atendem às demandas do território; e a análise do IDHM Geral. 

  

Tabela 10 – Entre Rios: as potencialidades econômicas, os cursos ofertados pelo campus 

do IFPI, as demandas do território e o IDHM Geral 

4 - ENTRE RIOS 

MAIORES POTENCIALIDADES ECONÔMICAS 

Comércio; Agricultura familiar irrigada, com as culturas do arroz, feijão, milho e mandioca; 

Pecuária, com a criação de caprinos; avicultura; pesca artesanal; cajucultura; indústria de 

cerâmica e a extração do coco babaçu. Em Teresina: significativa base industrial e um 

conjunto de serviços nas áreas do comércio, educação, saúde, administração pública, 

seguridade, intermediação financeira e turismo, especialmente o de negócios. 

CURSOS REGULARES OFERTADOS PELOS CAMPI DO IFPI 

ANGICAL 

 Téc. Integrado: Administração e Informática; 

 Téc. Concomitante: Administração, Alimentos e Informática; 

 Licenciatura: Física e Matemática. 

JOSÉ DE 

FREITAS 
Não informado. 
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TERESINA 

CENTRAL 

 Téc. Integrado: Administração, Contabilidade, Eletrônica, 

Eletrotécnica, Informática e Mecânica; 

 Téc. Concomitante: Administração, Contabilidade, Eletrônica, 

Eletrotécnica, Informática, Instrumento Musical, Mecânica e 

Refrigeração e Climatização; 

 Téc. Subsequente: Análise Clínicas e Segurança do Trabalho; 

Tecnologia: Alimentos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Geoprocessamento, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos, 

Radiologia e Secretariado; 

 Licenciatura: Ciências Biológicas, Física, Matemática e Química; 

Bacharelado: Engenharia Mecânica; 

 Mestrado: Engenharia de Materiais. 

TERESINA 

ZONA SUL 

 Téc. Integrado: Edificações, Saneamento e Vestuário; 

 Téc. Concomitante: Cozinha, Edificações, Estradas, Panificação e 

Vestuário; 

 Téc. Subsequente: Cozinha e Vestuário; 

 Tecnologia: Gastronomia; 

 Licenciatura: Informática. 

OS CURSOS ATENDEM ÀS DEMANDAS DO TERRITÓRIO? 

Os cursos atendem às demandas de formação dos trabalhadores no setor da atividade 

econômica que mais contrata como o comércio, entretanto, não conseguem atender os 

relacionados à agropecuária. Faltam cursos voltados para as áreas de recursos naturais 

(zootecnia, agroecologia, fruticultura e recursos pesqueiros) e produção industrial 

(cerâmica). Com relação, especificamente, ao mercado da região metropolitana de Teresina, 

faltam cursos voltados para as áreas de controle e processos industriais (automação 

industrial) e turismo, hospitalidade e lazer (hotelaria, eventos, e restaurante e bar). 

IDHM GERAL 

Demonstra que todos os municípios na década de 2000 a 2010, apresentaram aumento de 

IDHM maior que o Piauí (0,162), exceto Agricolândia (0,152), Água Branca (0,133), 

Amarante (0,138), Angical do Piauí (0,154), Barro Duro (0,131), Lagoinha do Piauí 

(0,140), Regeneração (0,161), São Gonçalo do Piauí (0,114), São Pedro do Piauí (0,158) e 

Teresina (0,131); e todos cresceram mais que o Brasil (0,115), exceto São Gonçalo do Piauí 

(0,114). Teresina é o município detentor da 1ª posição no Estado (0,751), acima da média 

estadual. 

 

Maiores evoluções: Pau d’Arco do Piauí de 0,282 (2000) para 0,514 (2010), variando 

0,232 pontos; e Alto Longá de 0,367 (2000) para 0,585 (2010), variando 0,218 pontos. 

Menor evolução: São Gonçalo do Piauí de 0,502 (2000) para 0,616 (2010), variando 0,114 

pontos. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

O Campus Valença está localizado na macrorregião Semiárido, no território de 

desenvolvimento piauiense Vale do Sambito e, respectivamente, na cidade e distância ao sul 
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da capital Teresina: Valença do Piauí (216Km). A tabela 11 descreve as maiores 

potencialidades econômicas do território Vale do Sambito; os cursos regulares ofertados pelo 

campus Valença; análise sobre os cursos ofertados, como atendem às demandas do território; 

e a análise do IDHM Geral. 

 

Tabela 11 – Vale do Sambito: as potencialidades econômicas, os cursos ofertados pelo 

campus do IFPI, as demandas do território e o IDHM Geral 

5 - VALE DO SAMBITO 

MAIORES POTENCIALIDADES ECONÔMICAS 

Pecuária, principalmente com a criação de caprinos; agricultura familiar, na produção das 

culturas do milho, arroz, feijão e mandioca; comércio; turismo, voltados para o de lazer e 

religioso; avicultura; apicultura; cajucultura; horticultura; prestação de serviços; pesca 

tradicional; construção civil e potencialidade hídrica. 

CURSOS REGULARES OFERTADOS PELOS CAMPI DO IFPI 

VALENÇA 
 Téc. Integrado: Administração e Meio Ambiente; 

 Téc. Concomitante: Administração e Agropecuária. 

OS CURSOS ATENDEM ÀS DEMANDAS DO TERRITÓRIO? 

Os cursos atendem às demandas de formação dos trabalhadores nos setores das atividades 

econômicas que mais contratam que são serviço público e comércio, entretanto, faltam 

cursos voltados para as áreas do turismo, hospitalidade e lazer (guia de turismo, eventos e 

restaurante e bar); recursos naturais (zootecnia, fruticultura e recursos pesqueiros); 

infraestrutura (edificações e hidrologia); e controle e processos industriais (eletrotécnica). 

IDHM GERAL 

Demonstra que todos os municípios na década de 2000 a 2010, apresentaram aumento de 

IDHM maior que o Piauí (0,162), exceto Ipiranga do Piauí (0,160), Lagoa do Sítio (0,159), 

Prata do Piauí (0,147), São Félix do Piauí (0,129), Valença do Piauí (0,151) e Várzea 

Grande (0,150); e todos cresceram mais que o Brasil (0,115). Valença do Piauí é o 

município detentor do maior IDHM (0,647), ocupando a 9ª posição no Estado, acima da 

média estadual.  

 

Maiores evoluções: São Miguel da Baixa Grande de 0,342 (2000) para 0,563 (2010), 

variando 0,221 pontos; e Barra d’Alcântara de 0,376 (2000) para 0,577 (2010), variando 

0,201 pontos. 

Menor evolução: São Félix do Piauí de 0,481 (2000) para 0,610 (2010), variando 0,129 

pontos. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Os Campi Picos e Pio IX estão localizados na macrorregião Semiárido, no território de 

desenvolvimento piauiense Vale do Rio Guaribas e, respectivamente, nas cidades e distâncias 

ao sul da capital Teresina: Picos (306Km) e Pio IX (434Km). A tabela 12 descreve as maiores 

potencialidades econômicas do território Vale do Rio Guaribas; os cursos regulares ofertados 

pelos campi Picos e Pio IX; análise sobre os cursos ofertados, como atendem às demandas do 

território; e a análise do IDHM Geral. 

 

Tabela 12 – Vale do Rio Guaribas: as potencialidades econômicas, os cursos ofertados 

pelos campi do IFPI, as demandas do território e o IDHM Geral 

6 - VALE DO RIO GUARIBAS 

MAIORES POTENCIALIDADES ECONÔMICAS 

Pecuária, com a criação de animais de grandes e pequenos portes; agricultura, com o cultivo 

das culturas do milho, feijão e mandioca; agricultura irrigada; comércio; avicultura; 

apicultura; fruticultura; cultivo do alho; mineração; indústria de móveis; gado leiteiro; 

piscicultura; hortaliças; artesanato; extrativismo; prestação de serviços, nas áreas da saúde e 

educação; construção civil; indústria de confecções; ceramistas e derivados do leite. 

CURSOS REGULARES OFERTADOS PELOS CAMPI DO IFPI 

PICOS 

 Téc. Integrado: Administração, Eletrotécnica e Informática; 

 Téc. Concomitante: Administração, Eletrotécnica e Informática; 

 Licenciatura: Física e Química. 

PIO IX  Téc. Concomitante: Agropecuária. 

OS CURSOS ATENDEM ÀS DEMANDAS DO TERRITÓRIO? 

Os cursos atendem às demandas de formação dos trabalhadores nos setores das atividades 

econômicas que mais contratam que são serviço público e comércio, entretanto, faltam 

cursos voltados para as áreas de recursos naturais (zootecnia, mineração, agroecologia, 

fruticultura, e recursos pesqueiros); produção industrial (móveis e vestuário) e 

infraestrutura (edificações). 

IDHM GERAL 
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Demonstra que todos os municípios na década de 2000 a 2010, apresentaram aumento do 

IDHM maior que o Piauí (0,162), exceto Alegrete do Piauí (0,154), Bocaina (0,149), Dom 

Expedito Lopes (0,135), Itainópolis (0,144), Monsenhor Hipólito (0,152), Picos (0,153), 

Santo Antônio de Lisboa (0,141), São Julião (0,158) e Vera Mendes (0,145); e todos 

cresceram mais que o Brasil (0,115). Picos é o município detentor do maior IDHM (0,698), 

ocupando a 3ª posição no Estado, acima da média estadual. 

 

Maiores evoluções: Aroeira do Itaim, de 0,208 (2000) para 0,519 (2010), variando 0,311 

pontos; e Geminiano de 0,322 (2000) para 0,561 (2010), variando 0,239 pontos. 

Menor evolução: Dom Expedito Lopes de 0,466 (2000) para 0,601 (2010), variando 0,135 

pontos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

O Campus Oeiras está localizado na macrorregião Semiárido, no território de 

desenvolvimento piauiense Vale do Rio Canindé e, respectivamente, na cidade e distância ao 

sul da capital Teresina: Oeiras (313Km). A tabela 13 descreve as maiores potencialidades 

econômicas do território Vale do Rio Canindé; os cursos regulares ofertados pelo campus 

Oeiras; análise sobre os cursos ofertados, como atendem às demandas do território; e a análise 

do IDHM Geral. 

 

Tabela 13 – Vale do Rio Canindé: as potencialidades econômicas, os cursos ofertados 

pelo campus do IFPI, as demandas do território e o IDHM Geral 

7 - VALE DO RIO CANINDÉ 

MAIORES POTENCIALIDADES ECONÔMICAS 

Agricultura familiar, com as culturas do milho, feijão e mandioca; fruticultura; pecuária, 

com a criação bovina e a ovinocaprinocultura; criação de galinha caipira; apicultura; 

comércio e serviços. 

CURSOS REGULARES OFERTADOS PELOS CAMPI DO IFPI 

OEIRAS 

 Téc. Integrado: Administração, Agricultura e Fruticultura; 

 Téc. Concomitante: Administração, Agropecuária e Fruticultura; 

 Licenciatura: Física; 

 Bacharelado: Administração. 

OS CURSOS ATENDEM ÀS DEMANDAS DO TERRITÓRIO? 
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Os cursos atendem às demandas de formação dos trabalhadores nos setores das atividades 

econômicas que mais contratam que são a agropecuária, serviço público e comércio, 

entretanto, não conseguem atender os relacionados à construção civil. Faltam cursos 

voltados para as áreas de recursos naturais (zootecnia); infraestrutura (edificações); e 

controle e processos industriais (eletrotécnica). 

IDHM GERAL 

Demonstra que todos os municípios na década de 2000 a 2010, apresentaram aumento do 

IDHM maior que o Piauí (0,162), exceto Santa Cruz do Piauí (0,156) e Simplício Mendes 

(0,154); e todos cresceram mais que o Brasil (0,115). Oeiras é o município detentor do 

maior IDHM (0,634), ocupando a 14ª posição no Estado, abaixo da média estadual. 

 

Maiores evoluções: Bela Vista do Piauí de 0,301 (2000) para 0,576 (2010), variando 0,275 

pontos; e Wall Ferraz de 0,282 (2000) para 0,544 (2010), variando 0,262 pontos. 

Menor evolução: Simplício Mendes de 0,473 (2000) para 0,627 (2010), variando 0,154 

pontos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

Os Campi São João do Piauí e São Raimundo Nonato estão localizados na 

macrorregião Semiárido, no território de desenvolvimento piauiense Serra da Capivara e, 

respectivamente, nas cidades e distâncias ao sul da capital Teresina: São João do Piauí 

(459Km) e São Raimundo Nonato (522Km). A tabela 14 descreve as maiores potencialidades 

econômicas do território Serra da Capivara; os cursos regulares ofertados pelos campi São 

João do Piauí e São Raimundo Nonato; análise sobre os cursos ofertados, como atendem às 

demandas do território; e a análise do IDHM Geral. 

 

Tabela 14 – Serra da Capivara: as potencialidades econômicas, os cursos ofertados pelos 

campi do IFPI, as demandas do território e o IDHM Geral 

8 - SERRA DA CAPIVARA 

MAIORES POTENCIALIDADES ECONÔMICAS 

Ovinocaprinocultura, apicultura, agricultura de sequeiro com a fava e o feijão, cajucultura, 

turismo, artesanato, bovinocultura, pisicultura, agricultura irrigada, comércio e o turismo. 

CURSOS REGULARES OFERTADOS PELOS CAMPI DO IFPI 

SÃO JOÃO 

DO PIAUÍ 

 Téc. Integrado: Administração, Agricultura e Fruticultura; 

 Téc. Concomitante: Administração, Agroecologia e Fruticultura. 
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SÃO 

RAIMUNDO 

NONATO 

 

 Téc. Integrado: Administração e Informática; 

 Téc. Concomitante: Administração, Cozinha e Informática; 

 Téc. Subsequente: Guia de Turismo e Restaurante e Bar; 

 Tecnologia: Gastronomia; 

 Licenciatura: Matemática. 

OS CURSOS ATENDEM ÀS DEMANDAS DO TERRITÓRIO? 

Os cursos atendem às demandas de formação dos trabalhadores nos setores das atividades 

econômicas que mais contratam como o comércio e a agricultura, entretanto, não 

conseguem atender os relacionados à pecuária e construção civil. Faltam cursos voltados 

para as áreas de recursos naturais (zootecnia e recursos pesqueiros); infraestrutura 

(edificações); e controle e processos industriais (eletrotécnica). 

IDHM GERAL 

Demonstra que todos os municípios na década de 2000 a 2010, apresentaram um aumento 

do IDHM maior que o Piauí (0,162), exceto Bonfim do Piauí (0,140), Coronel José Dias 

(0,160) e Dirceu Arcoverde (0,154); e todos cresceram mais que o Brasil (0,115). São 

Raimundo Nonato é o município detentor do maior IDHM (0,661), ocupando a 6ª posição 

no Estado, acima da média estadual. 

 

Maiores evoluções: Guaribas de 0,214 (2000) para 0,508 (2010), variando 0,294 pontos; e 

Dom Inocêncio de 0,279 (2000) para 0,549 (2010), variando 0,270 pontos. 

Menor evolução: Bonfim do Piauí de 0,402 (2000) para 0,542 (2010), variando 0,140 

pontos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

O Campus Floriano está localizado na macrorregião Cerrados, no território de 

desenvolvimento piauiense Vale dos Rios Piauí e Itaueira e, respectivamente, na cidade e 

distância ao sul da capital Teresina: Floriano (277Km). A tabela 15 descreve as maiores 

potencialidades econômicas do território Vale dos Rios Piauí e Itaueira; os cursos regulares 

ofertados pelo campus Floriano; análise sobre os cursos ofertados, como atendem às 

demandas do território; e a análise do IDHM Geral. 

 

Tabela 15 – Vale dos Rios Piauí e Itaueira: as potencialidades econômicas, os cursos 

ofertados pelo campus do IFPI, as demandas do território e o IDHM Geral 

9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E ITAUEIRA 

MAIORES POTENCIALIDADES ECONÔMICAS 
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Comércio, agricultura familiar (milho, arroz, feijão e algodão), cajucultura, apicultura, 

pecuária (rebanhos de grande e pequeno porte), fruticultura (banana, melão, abacaxi e 

mamão), extrativismo vegetal (babaçu e tucum), hortifrutigranjeiros, artesanato, turismo, 

serviços (setores da saúde e educação) e com potencial hídrico. 

CURSOS REGULARES OFERTADOS PELOS CAMPI DO IFPI 

FLORIANO 

 Téc. Integrado: Edificações, Eletromecânica, Informática e Meio 

Ambiente; 

 Téc. Concomitante: Edificações, Eletromecânica, Informática; 

 Tecnologia: Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 

 Licenciatura: Ciências Biológicas e Matemática; 

 Mestrado Profissional: Matemática. 

OS CURSOS ATENDEM ÀS DEMANDAS DO TERRITÓRIO? 

Os cursos atendem às demandas de formação dos trabalhadores no setor da atividade 

econômica que mais contrata como o comércio, entretanto, faltam cursos voltados para a 

área de recursos naturais (zootecnia, agroecologia, fruticultura e recursos pesqueiros); 

infraestrutura (hidrologia); produção cultural e design (artesanato); e turismo, hospitalidade 

e lazer (eventos, cozinha, e restaurante e bar). 

IDHM GERAL 

Demonstra que todos os municípios na década de 2000 a 2010, apresentaram um aumento 

do IDHM maior que o Piauí (0,162), exceto Arraial (0,148), Canto do Buriti (0,150), 

Floriano (0,142), Itaueira (0,139), Paes Landim (0,125) e Rio Grande do Piauí (0,158); e 

todos cresceram mais que o Brasil (0,115). Floriano é o município detentor do maior IDHM 

(0,700), ocupando a 2ª posição no Estado, acima da média estadual. 

 

Maiores evoluções: Brejo do Piauí de 0,278 (2000) para 0,515 (2010), variando 0,237 

pontos; e Pedro Laurentino de 0,325 (2000) para 0,562 (2010), variando 0,237 pontos. 

Menor evolução: Paes Landim de 0,450 (2000) para 0,575 (2010), variando 0,125 pontos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

O Campus Uruçuí está localizado na macrorregião Cerrados, no território de 

desenvolvimento piauiense Tabuleiros do Alto Parnaíba e, respectivamente, na cidade e 

distância ao sul da capital Teresina: Floriano (277Km). A tabela 16 descreve as maiores 

potencialidades econômicas do território Vale dos Rios Piauí e Itaueira; os cursos regulares 

ofertados pelo campus Uruçuí; análise sobre os cursos ofertados, como atendem às demandas 

do território; e a análise do IDHM Geral. 
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Tabela 16 – Tabuleiros do Alto Parnaíba: as potencialidades econômicas, os cursos 

ofertados pelo campus do IFPI, as demandas do território e o IDHM Geral 

10 - TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA 

MAIORES POTENCIALIDADES ECONÔMICAS 

Agricultura tradicional e irrigada (cultivo da soja, milho, arroz, feijão e mandioca); 

hortifrutigranjeiros; comércio; apicultura; pecuária, com a criação de rebanho de grande e 

pequeno porte; fruticultura, com a plantação de banana; mineração; extrativismo vegetal, 

com a exploração do babaçu, carnaúba, buriti, pequi e cagaita; turismo; serviços (saúde); 

artesanato; pastagem; pesca artesanal e piscicultura; e potencial hídrico. No Agronegócio, 

intermediação financeira, comércio atacadista, além de disponibilizar uma variedade de 

máquinas e implementos agrícolas: o território é polo produtor de grãos (soja). 

CURSOS REGULARES OFERTADOS PELOS CAMPI DO IFPI 

URUÇUÍ 

 Téc. Integrado: Agroindústria e Agropecuária; 

 Téc. Concomitante: Agroindústria e Agropecuária; 

 Licenciatura: Ciências Biológicas e Matemática; 

 Bacharelado: Agronomia. 

OS CURSOS ATENDEM ÀS DEMANDAS DO TERRITÓRIO? 

Os cursos atendem às demandas de formação dos trabalhadores no setor da atividade 

econômica que mais contrata como a agricultura, entretanto, faltam cursos voltados para a 

área de recursos naturais (zootecnia, mineração, fruticultura e recursos pesqueiros); 

infraestrutura (hidrologia); produção cultural e design (artesanato); e turismo, hospitalidade 

e lazer (hotelaria, eventos, cozinha, e restaurante e bar). 

IDHM GERAL 

Demonstra que todos os municípios na década de 2000 a 2010, apresentaram um aumento 

do IDHM maior que o Piauí (0,162), exceto Antônio Almeida (0,142), Guadalupe (0,155), 

Jerumenha (0,143), Landri Sales (0,133) e Marcos Parente (0,124); e todos cresceram mais 

que o Brasil (0,115). Guadalupe é o município detentor do maior IDHM (0,650), ocupando 

a 8ª posição no Estado, acima da média estadual. 

 

Maiores evoluções: Baixa Grande do Ribeiro de 0,349 (2000) para 0,564 (2010), variando 

0,215 pontos; e Uruçuí de 0,432 (2000) para 0,631 (2010), variando 0,199 pontos. 

Menor evolução: Marcos Parente de 0,466 (2000) para 0,590 (2010), variando 0,124 

pontos. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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O Campus Corrente está localizado na macrorregião Cerrados, no território de 

desenvolvimento piauiense Chapada das Mangabeiras e, respectivamente, na cidade e 

distância ao sul da capital Teresina: Corrente (837Km). A tabela 17 descreve as maiores 

potencialidades econômicas do território Chapada das Mangabeiras; os cursos regulares 

ofertados pelo campus Corrente; análise sobre os cursos ofertados, como atendem às 

demandas do território; e a análise do IDHM Geral. 

 

Tabela 17 – Chapada das Mangabeiras: as potencialidades econômicas, os cursos 

ofertados pelo campus do IFPI, as demandas do território e o IDHM Geral 

11 - CHAPADA DAS MANGABEIRAS 

MAIORES POTENCIALIDADES ECONÔMICAS 

Agricultura, cultivo do arroz, mandioca, feijão e capim; pecuária, criação bovina (comércio 

da carne e dos animais) e leite; Comércio (varejo) de alimentos, confecções, móveis, 

eletrodomésticos, material de construção, maquinários agrícolas, informática (produtos e 

acessórios); hotelaria; imobiliário; construção civil; turismo (serviços); e educação. 

CURSOS REGULARES OFERTADOS PELOS CAMPI DO IFPI 

CORRENTE 

 Téc. Integrado: Administração, Informática e Meio Ambiente; 

 Téc. Concomitante: Administração, Agronegócio, Informática e Meio 

Ambiente; 

 Tecnologia: Gestão Ambiental; 

 Licenciatura: Matemática. 

OS CURSOS ATENDEM ÀS DEMANDAS DO TERRITÓRIO? 

Os cursos atendem às demandas de formação dos trabalhadores nos setores das atividades 

econômicas que mais contratam como o comércio e agropecuária, entretanto, faltam cursos 

voltados para as áreas de recursos naturais (zootecnia e recursos pesqueiros); turismo, 

hospitalidade e lazer (hotelaria, eventos e restaurante e bar); infraestrutura (edificações); 

controle e processos industriais (eletrotécnica); produção alimentícia (alimentos); e 

produção industrial (móveis e vestuário). 

IDHM GERAL 
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Demonstra que todos os municípios na década de 2000 a 2010, apresentaram um aumento 

do IDHM maior que o Piauí (0,162), exceto Barreiras do Piauí (0,144), Cristalândia do 

Piauí (0,157), Cristino Castro (0,106), Curimatá (0,118), Eliseu Martins (0,146), Gilbués 

(0,137), Manoel Emídio (0,131), Palmeira do Piauí (0.129), Riacho Frio (0,146) e Santa 

Filomena (0,151); e todos cresceram mais que o Brasil (0,115). Bom Jesus é o município 

detentor do maior IDHM (0,668), ocupando a 5ª posição no Estado, acima da média 

estadual. 

 

Maiores evoluções: Morro Cabeça no Tempo de 0,317 (2000) para 0,542 (2010), variando 

0,225 pontos; e Parnaguá de 0,362 (2000) para 0,575 (2010), variando 0,213 pontos. 

Menor evolução: Cristino Castro de 0,460 (2000) para 0,566 (2010), variando 0,106 

pontos. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

O Campus Paulistana está localizado na macrorregião Semiárido, no território de 

desenvolvimento piauiense Chapada Vale do Rio Itaim e, respectivamente, na cidade e 

distância ao sul da capital Teresina: Paulistana (452Km). A tabela 18 descreve as maiores 

potencialidades econômicas do território Chapada Vale do Rio Itaim; os cursos regulares 

ofertados pelo campus Paulistana; análise sobre os cursos ofertados, como atendem às 

demandas do território; e a análise do IDHM Geral. 

 

Tabela 18 – Chapada Vale do Rio Itaim: as potencialidades econômicas, os cursos 

ofertados pelo campus do IFPI, as demandas do território e o IDHM Geral 

12 – CHAPADA VALE DO RIO ITAIM 

MAIORES POTENCIALIDADES ECONÔMICAS 

Pecuária, com a criação de animais de grandes e pequenos portes; agricultura, com o cultivo 

das culturas do milho, feijão e mandioca; agricultura irrigada; comércio; avicultura; 

apicultura; fruticultura; cultivo do alho; mineração; indústria de móveis; gado leiteiro; 

piscicultura; hortaliças; artesanato; extrativismo; prestação de serviços, nas áreas da saúde e 

educação; construção civil; indústria de confecções; ceramistas e derivados do leite. 

CURSOS REGULARES OFERTADOS PELOS CAMPI DO IFPI 

PAULISTANA 

 Téc. Integrado: Agropecuária, Informática, Mineração e Informática 

para Internet; 

 Téc. Concomitante: Administração, Agropecuária, Informática para 

Internet e Mineração; 

 Licenciatura: Química; 

 Bacharelado: Zootecnia. 
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OS CURSOS ATENDEM ÀS DEMANDAS DO TERRITÓRIO? 

Os cursos atendem às demandas de formação dos trabalhadores nos setores das atividades 

econômicas que mais contratam que são serviço público e comércio, entretanto, faltam 

cursos voltados para as áreas de recursos naturais (agroecologia, fruticultura, e recursos 

pesqueiros); produção industrial (móveis e vestuário) e infraestrutura (edificações). 

IDHM GERAL 

Demonstra que todos os municípios na década de 2000 a 2010, apresentaram aumento do 

IDHM maior que o Piauí (0,162), exceto Jaicós (0,139); e todos cresceram mais que o 

Brasil (0,115). Paulistana é o município detentor do maior IDHM (0,600), ocupando a 36ª 

posição no Estado, acima da média estadual. 

 

Maiores evoluções: Caldeirão Grande do Piauí de 0,333 (2000) para 0,588 (2010), 

variando 0,255 pontos; e Acauã de 0,274 (2000) para 0,528 (2010), variando 0,254 pontos. 

Menor evolução: Jaicós de 0,385 (2000) para 0,524 (2010), variando 0,139 pontos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

As pesquisas mostram que as ofertas dos campi, que estão localizados nos territórios 

de desenvolvimento do Piauí, precisam passar por reformulações para que possam criar novos 

cursos e/ou reestruturar os já existentes, no intuito de atender, definitivamente, às atividades e 

potencialidades econômicas e à formação da qualificação de mão-de-obra dos atuais e futuros 

trabalhadores. Os níveis de IDHM do Piauí, que permaneceram muito baixos na década de 

1990, deram saltos positivos na década de 2000, passando do nível baixo para o médio. O 

Piauí ocupava, no ranking dos estados do Brasil, a 27ª posição em 1991, passando para a 25ª 

em 2000 e, em 2010, atingiu a 24ª posição. Em 2010, o IDHM Geral das Unidades 

Federativas do Brasil apresentou o Distrito Federal com nível muito alto; 12 estados com 

níveis altos de desenvolvimento; e dos 14 estados com níveis médios, nove eram do Nordeste. 

O IDHM Geral de 2010 revela a ordem de classificação
15

 nos territórios de desenvolvimento 

do Piauí e os percentuais dos municípios por faixas de desenvolvimento humano: 

1º) TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA: do total de 12 municípios, cinco 

apresentaram níveis médios (41,70%); e sete níveis baixos (58,30%); 2º) ENTRE RIOS: do 

total de 31 municípios, 11 apresentaram níveis médios e um alto (38,70%); e 19 níveis baixos 

                                                 

15
Ordem de classificação estabelecida com base na coluna do % de IDHM médio e alto. 
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(61,30%); 3º) VALE DO SAMBITO: do total de 15 municípios, quatro apresentaram níveis 

médios (38,70%); e 11 níveis baixos (73,30%); 4º) VALE DO CANINDÉ: do total de 17 

municípios, quatro apresentaram níveis médios (23,50%); um nível muito baixo e 12 níveis 

baixos (76,50%); 5º) VALE DO RIO GUARIBAS: do total de 23 municípios, cinco 

apresentaram níveis médios (21,70%); e 18 níveis baixos (78,30%); 6º) CHAPADA DAS 

MANGABEIRAS: do total de 24 municípios, quatro apresentaram níveis médios (16,60%); e 

20 níveis baixos (83,30%); 7º) SERRA DA CAPIVARA: do total de 18 municípios, dois 

apresentaram níveis médios (11,10%); e 16 níveis baixos (88,80%); 8º LUGAR - PLANÍCIE 

LITORÂNEA: do total de 11 municípios, um apresentou nível médio (9,10%); três níveis 

muito baixos e sete níveis baixos (90,90%); 8º COCAIS: do total de 22 municípios, dois 

apresentaram níveis médios (9,10%); e 20 apresentaram níveis baixos (90,90%); 9º) 

CHAPADA VALE DO ITAIM: do total de 16 municípios, um apresentou nível médio 

(6,30%); um nível muito baixo e 14 níveis baixos (93,70%); 10º) CARNAUBAIS: do total de 

16 municípios, um apresentou nível médio (6,25%); um nível muito baixo e 14 níveis baixos 

(93,70%); e 11º) VALE DOS RIOS PIAUÍ E ITAUEIRAS: do total de 19 municípios, um 

apresentou nível alto (5,30%); e 18 níveis baixos (94,70%). 

O ranking do IDHM Geral 2010, nos territórios de desenvolvimento do Piauí, traz o 1º 

lugar para os Tabuleiros do Alto Parnaíba e o último para o Vale dos Rios Piauí e Itaueiras, a 

partir de parâmetros que foram utilizados, por faixas de desenvolvimento humano, 

classificando esses territórios em função dos maiores percentuais de municípios com nível 

médio e alto. O território Tabuleiros do Alto Parnaíba contém o maior número de municípios 

com IDHM Geral nos níveis médio e alto (41,70%), variando de 0,601 pontos (Ribeiro 

Gonçalves-PI) para 0,650 pontos (Guadalupe-PI); já o território Vale dos Rios Piauí e 

Itaueiras contém o menor número de municípios com IDHM Geral nos níveis médio e alto 

(5,30%), apenas a cidade de Floriano-PI com 0,700 pontos. 

O Governo do Estado do Piauí tem pretensões bem complexas para aumentar o IDHM 

Geral do estado; em virtude disso, estabeleceu a meta de 0,800 pontos (muito alto) como 

índice de desenvolvimento humano a ser alcançada, em 2022, a partir de dados que serão 

divulgados pelo Censo Demográfico do IBGE em 2020. Os gestores públicos dos Estados, 

Municípios e do próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), 

poderão utilizar-se dos resultados alcançados com esse estudo, não só no Estado e nos 

municípios dos territórios de desenvolvimento, como na elaboração e reformulação dos cursos 

do IFPI. Diante disso, esses pressupostos servirão de base para grandes reflexões e desafios a 
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serem alcançados até o ano de 2020. Como por exemplo, temos o mais central de todos: Quais 

as políticas de inclusão produtiva e combate à pobreza servirão para responder às demandas e 

ou necessidades sociais, econômicas e culturais colocadas pela sociedade piauiense? 
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5 A IDENTIDADE INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 

 

 

Este capítulo refere-se à comunicação institucional e a sua integração com os 

instrumentos do mix ou composto da comunicação organizacional, além de elencar as novas 

formas de interações no relacionamento com os públicos de interesse do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI). O objetivo do capítulo está centrado no 

processo de construção da identidade institucional do IFPI, a partir das próprias ações 

realizadas pelo Departamento de Comunicação Social (Dircom/IFPI); pelas experiências 

adquiridas com outras instituições como o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), através de suas Políticas de Comunicação; e do Manual de Aplicação das Marcas 

(edição 2015) dos Institutos Federais, Manual de Redação da Presidência da República e do 

Manual de Diretrizes: Identificação Padrão de Comunicação Digital do Poder Executivo 

Federal. 

 

 

5.1 A comunicação institucional integrada 

 

A abertura econômica às importações que ocorreu no Brasil no início da década de 

1990, permitiu a entrada de produtos com alto poder de competitividade em relação à 

qualidade e ao preço na comparação com os tidos nacionais, made in Brazil. Esses produtos, à 

época, apresentavam não só uma qualidade superior aos que já se encontravam no país, como 

preço mais atraente, pois já desembarcavam custando muito menos. O novo cenário 

econômico, associado à instabilidade da economia, marcou uma era de grandes problemas a 

serem resolvidos pela indústria nacional, acerca de sua competitividade, direcionando-a para o 

processo de modernização de seus parques industriais e em suas relações comerciais. Muitos 

foram os benefícios ocasionados aos consumidores brasileiros que passaram a ter acesso a 

produtos e serviços que, em tese, satisfariam ao conjunto de necessidades e desejos 

reprimidos – ainda mais sabendo que esses consumidores vinham de experiências negativas 

do passado, como a falta de oferta e uma constante demanda reprimida. 
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No início da década de 1980, mais precisamente em 1982, deu-se início aos “primeiros 

movimentos organizados de defesa do consumidor [...], surgindo no seio da sociedade civil. 

Por sua vez, a abertura política desembocou na discussão e na elaboração do Código de 

Defesa do Consumidor” (GIAGRANDE, 1997, p. 218). A criação do Código de Defesa do 

Consumidor e a realidade vivida pelos consumidores brasileiros ao longo tempo – sem deixar 

de lado o longo convívio e as experiências adquiridas, desses consumidores, com a inflação e 

a recessão no país – fizeram as empresas desenvolver uma forma de se comunicar com esses 

consumidores, de construir um canal de comunicação. De fato, a criação do código resultou 

na necessidade das empresas de comunicar com os seus consumidores, de saber o que 

realmente pensavam sobre elas, seus produtos e serviços. 

 A comunicação realizada pelas e nas organizações tem como função primordial a 

divulgação e socialização de todos os seus feitos em nome da missão, visão e valores 

institucionais a todos os seus públicos de relacionamento. Toda essa rotina de trabalho 

comunicacional tem a própria instituição como propósito único, podendo ser direcionada 

tanto às privadas como públicas, e com conotações estratégicas em prol de sua sobrevivência 

(mais especificamente voltadas para as do setor empresarial privada), mas também como 

forma de se criar e manter relacionamentos mais duradouros com os seus públicos. De acordo 

com o mix
16

 ou composto da comunicação organizacional e, em detrimento do tamanho e dos 

objetivos elencados por cada organização, é que passam a se utilizar de uma ou outra 

ferramenta específica para cada tipo de enfoque comunicacional. Como exemplo, temos o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) que se utiliza de 

ferramentas da comunicação institucional, como o jornalismo empresarial, a assessoria de 

imprensa e as relações públicas, e com os seus respectivos veículos e canais de comunicação 

como forma de estar constantemente criando e mantendo bons relacionamentos com os seus 

públicos interno (técnicos em educação, discentes e docentes), externo (sociedade em geral e 

comunidade local) e misto (fornecedores e revendedores). Kunsch (2003, p. 150-165) relata 

que existem quatro áreas formando a comunicação organizacional (administrativa, interna, 

mercadológica e institucional) e que fazem parte do mix ou composto, apresentando 

definições e objetivos pré-estabelecidos como, no caso específico da comunicação 

                                                 
16

 Expressão em língua inglesa que significa mistura. 
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institucional, que está totalmente voltada na construção da identidade e imagem institucionais 

perante seus stakeholders
17

. 

 

No composto da comunicação organizacional integrada, a comunicação institucional 

é a responsável direta, por meio da gestão estratégica das relações públicas, pela 

construção e formatação de uma imagem e identidade corporativas fortes e positivas 

de uma organização (KUNSCH, 2003, p. 164). 

 

O IFPI utiliza-se dos objetivos da comunicação institucional na hora de se relacionar 

com os públicos interno e externo, a partir dos vários eventos relacionados ao ensino, 

pesquisa e extensão, e na divulgação de suas ações nos seus veículos e canais oficiais, na 

mídia tradicional e em meios eletrônicos como a internet. Com a imprensa em geral, no 

momento em que os profissionais da Diretoria de Comunicação Social (Dircom) enviam 

materiais aos jornalistas dos veículos de comunicação, através das Coordenações de 

Almoxarifado e de Compras e Licitação que mantêm, prioritariamente, contatos diretos com 

fornecedores na aquisição de insumos para os laboratórios, refeitórios, bibliotecas e outros 

mais. 

A contemporaneidade proporcionou o surgimento de organizações atentas à real 

necessidade de se criar relacionamentos, pois sabem que as tornam diferentes entre si, 

passando assim a identificar e mapear os públicos a serem trabalhados. Esses públicos, atuais 

e potenciais, recebem cargas excessivas de apelos, de informações acerca de produtos e ou 

serviços disponíveis, diante disso: “Como ser diferente entre tantas que, pelos atributos que 

apresentam, parecem tão iguais? Como assegurar a atenção [...] diante de tantos apelos?” 

(GARCIA; GARCIA, 2012, p. 183). Os relacionamentos, verdadeiramente, devem ser vistos 

como algo que resulta em diferenciação na comparação às demais organizações, entretanto 

precisam estar associados a um novo olhar pelos gestores em comunicação, como as que são 

voltadas ao público interno, pois os funcionários e colaboradores devem estar sempre em 

primeiro lugar na hora de conhecer a missão, a visão e os valores da instituição, assim como 

os objetivos e metas a serem alcançados; na implantação de uma cultura da comunicação, com 

a participação de todos os departamentos, funcionários e colaboradores, e não condicionado 

apenas a uma pessoa ou departamento (por exemplo, o de comunicação); e no incentivo à 

capacidade de desenvolver habilidades e competências entre aqueles que fazem parte da 

organização com o objetivo de potencializar o processo de relacionamento e mobilização a 
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 Públicos estratégicos. 
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nível grupal ou coletivo. Como segundo questionamento a ser respondido, de fato as pessoas 

são “bombardeadas” por um número bastante elevado de comunicações advindas das mais 

diversas linguagens (spots
18

de rádio, filmes, folders
19

, anúncios de jornal e outros mais) e por 

organizações dos mais diversos setores da economia, desde a hora em que acordam até o final 

de um dia de trabalho, mesmo sabendo que existe uma “economia de atenção” funcionando 

como um filtro em função de todos esses estímulos que são direcionados.  

 

Em um mundo rico de informações, a riqueza de informações significa a escassez de 

algo mais: a escassez do que quer que seja que a informação consome. O que ela 

consome é bem óbvio: a atenção de seus públicos. Assim, uma riqueza de 

informação cria uma pobreza de atenção e a necessidade de alocar a atenção 

eficientemente entre uma superabundância de fontes de informação que pode 

consumí-la (GARCIA; GARCIA apud SIMON, LEWIS, 2012, p. 183). 

 

Definitivamente, desenvolver trabalhos de comunicação institucional requer, além de 

conhecimentos técnicos pertinentes à área, conhecimentos sobre a organização em que se vai 

atuar “e compartilhar seus atributos (missão, visão, valores, filosofia e políticas), e não apenas 

uma simples divulgação institucional e de marcas. Portanto, é algo complexo, e as 

organizações terão de se valer de estratégias e políticas bem definidas de comunicação” 

(KUNSCH, 2003, p. 165). Em se tratando de instituição pública federal do Ensino, Básico, 

Técnico e Tecnológico (EBTT), o IFPI, a priori, não se utiliza da comunicação 

mercadológica, pois sua finalidade não está direcionada a estes objetivos como na divulgação 

e comercialização de produtos e serviços, e na conquista de consumidores em mercados. 

Contudo, nada o impede de fazer relações entre os programas de comunicação (institucionais 

e mercadológicas), a partir da utilização de seus instrumentos. Na prática, utiliza-se dos 

conceitos dos instrumentos da comunicação mercadológica – como o marketing e a 

propaganda, por exemplo – na elaboração de propaganda institucional que “é uma área onde 

as atividades de Relações Públicas e de Propaganda interagem. [...] tem por propósito 

preencher as necessidades legítimas da empresa, aquelas diferentes de vender um produto ou 

serviço” (PINHO, 1990, p. 23), no intuito de divulgar conceitos nos mais diversos temas, 

como campanhas de cunho ambientais, culturais, sociais e educacionais, agregando valores 

para atingir, através das mídias sociais, os stakeholders que estão localizados nos 20 campi do 

                                                 
18

 Peça sonora onde se usa a interpretação humana (um ou mais locutores) e elementos sonoros (músicas, efeitos 

especiais), para a construção de uma peça sonora pensada para o veículo do rádio. 

19
 Impresso de pequeno porte, constituído de uma só folha de papel com uma ou mais dobras, e que apresenta 

conteúdo informativo ou publicitário; folheto. 
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IFPI e, nos mais longínquos municípios do Estado do Piauí, sem esquecer que todo material 

veiculado precisa atender a um rol de exigências como o AIDA
20

, que significa: chamar a 

“Atenção”, manter o “Interesse”, estimular o “Desejo” e obter a “Ação”. 

As mídias sociais são uma tendência que precisa ser assimilada por gestores 

responsáveis pela comunicação das organizações, por conta de ser uma ferramenta que agrega 

grandes possibilidades de interatividade, ou seja, são ferramentas eletrônicas que agem como 

verdadeiros elos, diminuindo as distancias entre organizações e pessoas. Possibilitam grandes 

discussões na comunicação em rede, de forma acessível e a custo relativamente baixo, tendo 

as pessoas no centro das discussões, pois não estão pautadas na tecnologia, nem nos produtos 

e serviços e muito menos na marca, “tratam de relações e de experiências entre pessoas” 

(ARAÚJO, 2012, p. 78). Antes de tudo, para que a organização entre de vez nas mídias 

sociais, precisa compreender como funciona o ambiente virtual e quais as pretensões em 

querer fazer parte desse ambiente: primeiro porque os assuntos tratados podem receber 

comentários desprovidos de qualquer filtro, por parte das pessoas, em virtude do ambiente 

proporcionar esse tipo de comportamento espontâneo e que é bem característico na 

participação das discussões; e, segundo, porque as organizações precisam fazer o 

monitoramento dessas mídias, participando das discussões para identificar as reais 

necessidades e demandas das pessoas, buscando sempre o entendimento sobre o que querem e 

com o objetivo de criar planos e projetos de comunicação. Wilson Bueno (2012, p. 150-151) é 

bem enfático ao afirmar a relação existente, e bastante próxima, entre os trabalhos 

desenvolvidos nas mídias sociais e na comunicação em sentido mais amplo: 

 

Na prática, não será possível ter organizações competentes nas mídias sociais que 

não sejam exatamente competentes em comunicação no seu sentido mais amplo, 

porque estar de maneira bem sucedida nesses ambientes é algo que decorre de um 

planejamento, de uma política, de uma competência em comunicação que 

ultrapassam e muito o âmbito das mídias sociais. 

[...] as mídias sociais precisam ser contempladas com uma política específica de 

comunicação, integrada à Política de Comunicação como um todo, que não apenas 

defina as diretrizes a serem observadas pelas organizações nesses espaços virtuais, 

mas que explicite normas e posturas a serem observadas por todos que as integram. 

 

Assim como nas mídias sociais e, de forma geral nas atividades relacionadas à 

comunicação organizacional, exigem equipes de profissionais multidisciplinares e 

abrangentes nas mais diversas habilitações da comunicação social. Os profissionais 

                                                 
20

 “Sigla criada na década de 1920 por Strong e que significa Atenção – Interesse – Desejo – Ação” (GARCIA, 

2012, p. 183). 
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multidisciplinares precisam conhecer: os instrumentos que fazem parte da comunicação 

organizacional, para que possam dar as devidas respostas aos problemas a serem 

equacionados; as linguagens de cada veículo e canal de comunicação, para que ocorra o 

feedback desejado, ou seja, o retorno esperado e desejado; as ferramentas que fazem parte das 

mídias sociais, pois para cada ferramenta existem propósitos e públicos a serem alcançados; a 

memória institucional, para conhecer toda a comunicação feita ao longo dos anos como forma 

de entender as experiência que foram bem e mal sucedidas e que possam planejar ações 

futuras. A atuação desses profissionais da comunicação organizacional deve fazer parte de 

“uma filosofia que direciona a convergência das diversas áreas, permitido uma atuação 

sinérgica. Pressupõe uma junção da comunicação institucional, da comunicação 

mercadológica, da comunicação interna, da comunicação administrativa” (KUNSCH, 2003, p. 

150). Essa filosofia é comumente conhecida por comunicação integrada, devendo fazer parte 

de uma política global da organização e, mesmo possuindo diversas áreas com distintas 

características, sua atuação precisa ser pautada na harmonia entre as atividades e com 

objetivos, metas, estratégias e táticas a serem alcançados, visando o relacionamento com seus 

públicos e a sociedade em geral. 

As redes sociais digitais, como parte integrante das mídias sociais, são comunicações 

que ocorrem intermediadas pela rede mundial de computadores (internet), conectando pessoas 

e oportunizando o compartilhamento e a troca de ideias e informações de forma bastante 

colaborativa. “Surgem como ferramentas que possibilitam as organizações e a capacidade de 

se aproximar, cada vez mais, de seus stakeholders” e ainda um meio de comunicação de mão-

dupla, afinal, por meio delas você pode "falar", mas também "ouve" tudo o que falam sobre 

você e sua marca” (BUENO, 2010, p. 219). Dentre as principais redes sociais digitais, temos: 

Facebook como o seu principal representante que dispõe de uma das páginas mais visitadas 

da internet, sendo assim a maior rede social digital do mundo com mais de 2 bilhões de 

usuários ativos mensais; WhatsApp e Facebook Messenger, ambos com 1,2 bilhão de usuários 

ativos mensais e o Instagram com 700 milhões de usuários; Twitter, microblog que permite a 

inserção de até 140 caracteres e bastante utilizado pelo mundo corporativo, apresentando 

atualizações em tempo real; YouTube pertencente à holding Alphabet Inc. (grupo proprietário 

dos produtos Google) que utiliza filmes produzidos pelas organizações e anônimos, inovou a 

forma de comunicação com a viralização de seus vídeos e fez surgir os youtubers
21

; e o 

                                                 
21

 São os usuários da plataforma Youtube que postam vídeos com o intuito de entreter e informar, tornando-se 

formadores de opinião. 
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Linkedin que é totalmente direcionado aos profissionais que atuam ou pretendem atuar no 

mercado de trabalho, uma verdadeira vitrine para esses profissionais. “Cada uma possui a sua 

particularidade, tendo como ponto em comum a possibilidade de diálogo entre os usuários. 

Esse ponto em comum é o que as torna tão pertinentes em um trabalho de relações públicas na 

atualidade [...]” (FAVARIN apud CHAMUSCA; CARVALHAL, 2010, p. 244). 

 

 

Tabela 19 – As redes sociais digitais utilizadas pelo IFPI 

Redes Sociais 

Digitais do IFPI 
Seguidores Endereço Eletrônico 

Facebook 47, 9 mil www.facebook.com/ifpiau 

Instagram 22,1 mil www.instagram.com/ifpiaui 

Twitter 11,5 mil www.twitter.com/ifpiaui 

Youtube 675 www.youtube.com/tvifpiaui 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos dos perfis das redes sociais digitais (2018) 

 

 

A tabela 19 mostra as redes sociais digitais utilizadas pela Dircom que têm a 

finalidade de se relacionar com os seus públicos, a partir de publicações que vão desde um 

“Bom Dia!”, passando por mensagens comemorativas em alusão a datas cívicas e até em 

matérias sobre os mais diversos eventos científicos realizados pela instituição ao longo dos 

semestres letivos. Evidente que a finalidade dessas publicações é o relacionamento com os 

seus públicos de interesse, contudo, aqui cabe uma crítica sobre o trabalho realizado pela 

Dircom com as redes sociais digitais para que priorizem postagens que tenham mais a ver 

com a instituição e com o processo de construção de sua identidade institucional, deixando de 

lado aquelas postagens que são tão bem característicos de toda e qualquer instituição de 

ensino (seja fundamental, médio ou superior) e as de cunho mais generalistas, simplistas e de 

autopromoção, como: “Dia Mundial da água 22 de março”, “5 de Novembro Dia Nacional da 

Língua Portuguesa”, “44 Mil seguidores”, “Bom Dia”, “Hoje é dia de comemorarmos o 

Futuro” e outros mais. 
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A abordagem de organizações que ainda insistem em manter relacionamentos 

tipicamente operacionais com os seus públicos e a sociedade em geral, a partir de práticas 

convencionais e, até mesmo consideradas conservadoras, advindas do relacionamento com a 

imprensa, desprezam a “influência crescente das mídias sociais, da comunicação focada no 

ambiente virtual e, sobretudo não parece perceber que as organizações têm buscado reduzir a 

importância do papel da mídia como mediadora das suas relações com os stakeholders” 

(BUENO, 2104, p. 53-54). O relacionamento com a mídia mudou a forma de trabalhar das 

assessorias de imprensa (AI), em relação às organizações e seus públicos estratégicos que 

antes se resumiam ao gerenciamento dos fluxos de informação e ao relacionamento entre as 

fontes e os jornalistas e, a partir da década de 1980, muitas AI ampliaram as suas atuações 

com novos produtos e serviços, e se transformaram em assessorias de comunicação. 

 

Os objetivos deixam de ser simples exposição na mídia para incorporar a noção de 

posicionamento estratégico da organização junto ao público interno e à sociedade, 

seja com fins mercadológicos, de informação ou, simplesmente, imagem. As tarefas 

e os desafios ampliam-se, exigindo maior capacidade de criar e administrar 

diferentes instrumentos de comunicação (DUARTE, 2003, p. 236). 

 

Jorge Duarte (2003, p. 237-254) lista uma variedade de 34 produtos e serviços de uma 

AI que apresentam propósitos definidos e são voltados às situações e culturas locais para que 

atinjam não só os seus objetivos como os públicos a serem alcançados (internos: empregados, 

assessorados, acionista e a área de comunicação; e externos: jornalistas e a sociedade ou 

públicos específicos), que são: acompanhamento de entrevistas, administração da AI, apoio a 

eventos, apoio a outras áreas (marketing, publicidade, assessoria de imprensa, relações 

públicas, atendimento ao cliente), arquivo de material jornalístico, artigos, atendimento à 

imprensa, avaliação de resultados, banco de dados, brindes, capacitação de jornalistas, 

clipping
22

 e análise do noticiário, concursos de reportagem, contatos estratégicos 

(administrativa, operacional, pauta, prospecção e manutenção do bom relacionamento), 

dossiê, encontros entre fonte e jornalista, entrevistas coletivas, fotos, levantamento de pautas, 

mailing ou cadastro de jornalistas, manuais (redação, editoração, relações com a imprensa e 

apoio ao jornalista), nota oficial, pauta (boletim de sugestões de pauta e pauta exclusiva), 

planejamento (plano de comunicação e plano de divulgação jornalística e plano para crises), 
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 Processo que consiste no monitoramento constante de matérias jornalísticas para que sejam coletadas aquelas 

que fazem menção a uma determinada empresa. 
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press-kit
23

, publieditorial
24

, relatórios, release
25

, site, textos em geral, treinamento para fontes 

(mediatraining), veículos jornalísticos institucionais e visitas dirigidas. 

As inúmeras variedades de veículos e canais de comunicação apresentam os mais 

variados objetivos e finalidades que acabam por se diferenciar na forma de elaboração dos 

produtos e serviços de uma AI, respeitando suas linguagens na adequação a cada um desses 

veículos e canais. Hoje, esse trabalho está muito mais diversificado e se estende com o 

“fortalecimento do espaço virtual como verdadeira incubadora de novas alternativas para o 

trabalho jornalístico (blogs, newsletter
26

 e portais) e, em especial, com a consolidação das 

redes e mídias sociais como agentes potencializadores de novos espaços de divulgação” 

(BUENO, 2104, p. 55). É perceptível que as grandes mudanças ocorridas na comunicação do 

IFPI tiveram seu início com a criação da agência de publicidade Top-Marketing, na gestão da 

Profª Rita Martins de Cássia, com o propósito de melhorar a comunicação do público interno 

(técnicos em educação, alunos e professores) do antigo CEFET-PI; com o tempo, a agência de 

propaganda transformou-se em Assessoria de Comunicação (ASCOM), pois ficou mais do 

que comprovado a importância de se ter um órgão responsável pela comunicação da 

instituição; e, atualmente, a assessoria elevou-se ao patamar de Diretoria de Comunicação 

Social (Dircom) estando subordinada à Reitoria e é o órgão responsável pela política de 

comunicação, nos ambientes interno e externo e, de forma bem estruturada, conta com 

profissionais multidisciplinares da área, como jornalistas, relações públicas, programadores 

visuais e técnicos em audiovisual, todos aprovados em concurso público. 

Todo o processo evolutivo da comunicação do IFPI até chegar à Dircom veio 

acompanhado por novas atividades e práticas advindas da comunicação virtual, em relação ao 

modelo tradicional no relacionamento com a mídia, reduzido a sua dependência e tendo a 

apresentação dos principais conceitos dos produtos e serviços de uma AI, a partir de uma 

ressignificação em suas estratégias com os stakeholders. Com o advento da comunicação em 

rede, a instituição tem aproveitado a utilização dos novos veículos e canais no relacionamento 

com seus os públicos, como: o portal institucional que atualmente é o principal veículo de 

                                                 
23

 Conjunto de materiais de divulgação de uma pessoa, banda, organização ou empresa que é distribuído por 

assessorias de imprensa a canais de mídia para divulgação 

24
 Termo resultante da junção das palavras publicidade e editorial, apresentado como “Informe Publicitáiro” 

advindo de uma relação comercial e no formato de uma matéria jornalística. 

 
25

 Material informativo distribuído entre jornalistas antes de solenidades, entrevistas, lançamentos de filmes etc., 

com resumos, biografias, dados específicos que facilitem o trabalho jornalístico. 

26
 Comunicação por escrito dirigida a certo grupo de pessoas, também conhecido por boletim informativo. 
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comunicação, por conta da grande capacidade em quebrar as barreiras geográficas entre as 

pessoas e na divulgação de conteúdos acerca da gestão da Reitoria; os informes pertinentes 

aos diversos campi como os cursos que são ofertados; a divulgação de eventos atuais e 

futuros; a transparência na veiculação de editais dos mais diversos seletivos (contratação de 

professores, bolsas de estudo, iniciação científica e etc.); o newsletter que é totalmente 

voltado para o público interno, como os técnicos em educação e docentes, é enviado 

periodicamente (geralmente a cada 10 dias) no email institucional “@ifpi.edu.br”, sob o nome 

de “Boletim Informativo do IFPI” e apresenta sempre uma matéria de destaque com mais seis 

outras, todas com links “Leia mais”, direcionando para a matéria completa localizada no 

portal; as mídias sociais, juntamente com o uso das redes sociais digitais, constituído por 

grande poder de interatividade sobre os conteúdos que levam à leitura das matérias ao portal e 

dos mais diversos assuntos que são postados todos os dias. 

 

 

5.2 O processo de construção da identidade institucional do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI 

 

 As pessoas quando nascem passam, no mínimo, a adquirir uma identidade referente ao 

local em que nasceu, contudo, não será a única identidade a ser adquirida por elas – embora 

seja importante identificarmos com o local onde nascemos, a identidade relacionada à 

nacionalidade. A identidade nacional é “puramente política. [...] a escolha do indivíduo de 

pertencer a uma comunidade baseada na associação de indivíduos de opinião semelhante. A 

versão étnica, ao contrário, sustenta que [...] é puramente cultural. [...] é dada ao nascer; ela se 

impõe sobre o indivíduo” (BAUMAN, 2005, p. 66). A caracterização das identidades 

apresenta-se a partir da definição de dois tipos de comunidades, como as “de vida” e “de 

destino”, a primeira está relacionado aos membros de uma nação com nítidas relações entre si, 

já a segunda, são comunidades com membros que dispõem de ideias ou por uma gama de 

princípios. 

 

[...] existe mais de uma ideia para evocar e manter unida a “comunidade fundida por 

ideias” a que se é exposto em nosso mundo de diversidades e policultural. É porque 

existem tantas dessas ideias e princípios em torno dos quais se desenvolvem essas 

“comunidades de indivíduos que acreditam” que é preciso comparar, fazer escolhas, 

fazê-las repetidamente, reconsiderar escolhas já feitas em outras ocasiões, tentar 
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conciliar demandas contraditórias e frequentemente incompatíveis (BAUMAN, 

2005, p. 17). 

 

Zygmunt Bauman, sociólogo nascido em família judia polonesa, foi bastante 

perseguido pelo nazismo e depois pelo Partido Comunista da Polônia, resultando na sua ida à 

Grã-Bretanha, em virtude de seu alistamento no Exército Vermelho para combater o nazismo 

e da participação no movimento Outubro Polonês que desafiou o então Partido Comunista. A 

perseguição sofrida acabou gerando um intelectual que se sentia deslocado, quer dizer, “um 

estrangeiro, um recém-chegado – não fazia muito tempo, um refugiado de outro país, um 

estranho” (BAUMAN, 2005, p. 15), comprometendo a sua identidade em relação à 

nacionalidade que lhe foi negada, de difícil acesso, e que é facilmente identificável com os 

milhares de refugiados produzidos ao redor do mundo, expulsos de seus países de origem por 

conta de questões como a política, religião e etnia. Bauman (2005, p. 54-55) faz uma 

analogia, em forma de metáfora, sobre o processo de construção da identidade com o jogo de 

quebra-cabeça, cuja biografia levará a um jogo incompleto, faltando muitas peças, levando a 

uma identidade desconhecida. A metáfora conta que o quebra-cabeça é comprado com a plena 

convicção de que está completo, sem faltar peça alguma na conclusão de sua imagem final, 

mas, caso contrário, poderá ser trocado por outro com as devidas especificações técnicas de 

fábrica ou solicitar a restituição do dinheiro empregado; já com a identidade, que também é 

formada por “muitas peças”, não se tem acesso antecipadamente à imagem a ser formada 

(como no jogo de quebra-cabeça) e muito menos a certeza de estar com todas as peças certas e 

necessárias. No jogo, o objetivo da criança é procurar unir todas as peças para montar em 

conformidade com a imagem já conhecida, ao passo que na identidade, o sujeito se 

encarregará de unir as peças de diversas imagens, às vezes podendo ocorrer conflitos e nunca 

chegará a um resultado uniforme, pois os objetivos estão nos meios que se possui. 

A identidade vem passando por grandes transformações com o decorrer dos tempos e 

pelo menos três concepções do sujeito são identificadas ao longo da história da humanidade, 

como: iluminado, sociológico e pós-moderno. O sujeito iluminado apresentava-se em uma 

concepção com visão individualista, onde a pessoa já adquiria essa identidade ao nascer “um 

indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e 

de ação” (HALL, 2011, p. 11). O sujeito sociológico tem sua identidade formada e 

desenvolvida a partir da sua relação com as outras pessoas em um cenário de mundo bem 

moderno e complexo. “O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, 

mas este é formado e modifica num diálogo contínuo com os mundos culturais “exteriores” e 
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as identidades que esses mundos oferecem” (HALL, 2011, p. 11-12). E o sujeito pós-moderno 

que não apresenta uma identidade fixa, única, e sim várias identidades, sendo ao mesmo 

tempo divergentes e apontando para vários caminhos ocasionando certos deslocamentos. “O 

sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 

unificadas ao redor de um “eu” coerente” (HALL, 2011, p. 13), porque uma identidade 

completamente única e de consenso não existe e, definitivamente, é uma fantasia – as 

identidades que tanto povoaram e mantinham o mundo de forma constante, durante muito 

tempo, estão se esvaindo e dando lugar ao surgimento de novas identidades e 

relacionamentos. 

O ambiente organizacional aponta abordagens com a temática da identidade para cada 

uma de suas perspectivas (pessoal, social, trabalho e organizacional), apresentando seus 

níveis, limites, aproximações e aplicações ao estudo sistematizado nas organizações. A tabela 

20 traz uma síntese sobre as diferenças entre os níveis de estudo da identidade em relação ao 

objeto de estudo, meios de construção, período de ocorrência, espaços de construção e 

finalidades. 

 

 

Tabela 20 – Distinções entre os níveis de estudo da identidade 

TIPOS DE IDENTIDADE 

PESSOAL SOCIAL TRABALHO ORGANIZACIONAL 

Objeto de estudo 

A construção do 

autoconceito ao longo 

da vida do indivíduo. 

A construção do 

autoconceito pela 

vinculação a grupos 

sociais. 

A construção do eu 

pela atividade que 

realiza e pelas pessoas 

com as quais tem 

contato no trabalho. 

A construção do 

conceito de si 

vinculado à 

organização na qual 

trabalha. 

Meios de construção 

Diversos 

relacionamentos sociais, 

em diferentes esferas, 

bem como desempenho 

de papeis. 

Interação a grupos 

sociais com 

finalidades diversas. 

Interação com a 

atividade e com as 

pessoas no trabalho. 

Interação com uma 

instituição (com seus 

valores, objetivos, 

missão e práticas). 

Período de ocorrência 

Permanente, ocorrendo 

as fases da vida. 

Permanente na vida do 

indivíduo. 

Na juventude, na idade 

adulta até a 

aposentadoria. 

A partir da juventude, 

enquanto estiver 

vinculado a alguma 

instituição. 
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Espaços de construção 

Múltiplos 

relacionamentos papeis. 
Múltiplos grupos. 

Múltiplas atividades e 

grupos profissionais. 

Pode ocorrer em uma 

ou em múltiplas 

organizações. 

Finalidades 

Conformação do eu, em 

direção ao processo de 

individuação. 

Orientar e legitimar a 

ação, por meio do 

reconhecimento e da 

vinculação social. 

Contribuir para a 

formação da identidade 

pessoal e atuar como 

fator motivacional. 

Incorporar as 

instituições no 

imaginário, de forma a 

orientar a ação nessas 

organizações. 

 

Fonte: Machado (2003, p. 64) – adaptado do autor 

 

 

Os tipos de identidade apresentados acima apresentam seus objetos de estudo voltados 

para a construção do autoconceito dos sujeitos e protagoniza a criação dessas identidades de 

forma uniforme. As identidades estão dispostas lado a lado para facilitar o entendimento de 

suas atuações, evidenciando as diferenças de suas abordagens e demonstrando as fases dos 

sujeitos (em suas diversas etapas) que acabam por exibir seus níveis com o foco na 

conformação do eu, bem como os seus múltiplos relacionamentos tão essenciais para o 

processo de conhecimento, cognição. De fato, os níveis apresentam características únicas 

durante todo o processo de delimitação da identidade, “há profunda complementaridade entre 

eles, resultando que a formação da identidade pessoal, por meio do grupo, do trabalho ou da 

organização envolve a todo o momento construção e desconstrução, pois o contexto social é 

dinâmico e complexo” (MACHADO, 2003, p. 64). 

A identidade organizacional, também conhecida por institucional ou corporativa, é a 

verdadeira personalidade da organização e que exibe seus dois lados ou parâmetros, como: o 

objetivo, a partir de questionamentos sobre o que “de fato é” e “o que faz”; e o subjetivo, que 

surge do entendimento de seus públicos de interesse, como “o que é” e “o que faz a 

organização”. Ela é, verdadeiramente, a maneira como se apresenta para os seus públicos, 

cujo desenvolvimento se dá pela observação deles em relação às posturas, seus 

comportamentos e a conduta diante dos fatos que ocorrem no dia a dia; com os objetivos e 

metas de comunicação na hora de definir seus formatos, conteúdos e intenções na resolução 

dos problemas; pelo uso das estratégias e táticas de comunicação para a utilização e 

elaboração dos elementos visuais; e de suas manifestações em virtude das reações advindas 



    129 

 

 

 

 

dos públicos externos, quer dizer, a forma como a organização reage à percepção de sua 

própria personalidade. 

 

[...] a identidade corporativa consiste no que a organização efetivamente é: sua 

estrutura institucional fundadora, seu estatuto legal, o histórico do seu 

desenvolvimento ou de sua trajetória, seus diretores, seu local, o organograma de 

atividades, suas filiais, seu capital e seu patrimônio. E, também, no que ela faz: 

todas as atividades que movem o sistema relacional e produtivo, compreendendo 

técnicas e métodos usados, linhas de produtos ou serviços, estruturas de preços e 

características de distribuição, [...] (KUNSCH, 2003, p. 172). 

 

A Diretoria de Comunicação Social (Dircom) – que “é a unidade organizacional de 

assessoramento subordinada à Reitoria, responsável pelas políticas de comunicação no que se 

refere à divulgação interna e externa das atividades institucionais do IFPI” 

(COMUNICAÇÃO, s.d.) – é composta, multi e interdisciplinarmente, por servidores públicos 

e profissionais das diversas áreas da comunicação. A Dircom vem se estruturando ao longo 

dos últimos cinco anos, adquirindo novos equipamentos e servidores públicos das mais 

diversas áreas da comunicação social, contribuindo assim com o processo de construção de 

sua identidade institucional, perante seus públicos, a partir do momento que passa a utilizar 

esses novos recursos (humanos e materiais) na formação de sua personalidade. O 

desenvolvimento da Dircom vai de encontro às práticas que ocorriam em um passado não 

muito distante no IFPI: antes existiam apenas “ações comunicacionais” que eram 

desenvolvidas de forma esporádica, e sem critérios, por servidores sem formação acadêmica 

na área da comunicação e, somente se verifica uma mudança de cenário, principalmente, a 

partir do “Edital de N° 21, de 12 de março de 2014”, do concurso público de provas destinado 

ao provimento de cargos pertencentes ao “Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação (PCCTAE)” que contemplou com vagas para os cargos de 

programador visual e relações públicas. 

Ainda sobre a identidade institucional, ela se mostra “relacionada com a maneira como 

uma empresa visa identificar e posicionar a si mesma e seus produtos. [...] a imagem é a 

maneira como o público vê a empresa e seus produtos” (KOTLER apud VÁSQUEZ, 2007, p. 

209). A imagem institucional ou organizacional é justamente o que se passa na mente, no 

imaginário dos públicos de interesse, a respeito da percepção que tem sobre uma determinada 

organização e está relacionada ao seu comportamento como instituição pública ou privada e 

de todas as pessoas que fazem parte. Para Joan Costa (2011, p. 150, tradução nossa), a 

imagem que se forma na mente dos públicos faz parte de um processo psicológico com 
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atributos, engrandecedores e envolventes, como a própria organização em questão, embora 

nunca esteja acima do que realmente representa, nem mesmo em estado de conclusão plena e 

com suas modificações, pois a imagem é um processo contínuo, em formação. 

 

 

5.3 Política de comunicação social 

 

Desde o ano de 2014, o IFPI vem efetivando parcerias em cooperação com o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), no intuito de gerar 

discussões a respeito do tema “Política de Comunicação Social” e, de acordo com Bueno 

(2014, p. 136), o IFSC destacou-se na elaboração de sua Política de Comunicação 

simplesmente pela inovação que lhe foi dada durante todo o processo, “pelo 

comprometimento da direção e pela competência e dedicação de seus gestores em 

Comunicação [...] não apenas nomeou uma Comissão especialmente designada para esse fim, 

mas optou por um sistema de validação amplo e democrático”. É inegável que o IFSC tornou-

se referência no país em relação ao modo como foi conduzido o processo de construção de 

sua Política de Comunicação que teve, na elaboração coletiva, o seu grande diferencial. O 

consultor externo responsável, Profº Wilson Bueno (2014, p. 136-137), descreve de forma 

bem sucinta as principais etapas de todo o processo de construção: 

 

[...] teve início com um seminário com a participação de gestores do Instituto e de 

representantes de seus públicos internos, vinculados aos vários setores e de seus 

diversos campi. Durante aproximadamente seis meses, foram realizadas reuniões 

periódicas (cerca de uma dezena) para o debate dos principais temas ou capítulos 

que integram a Política de Comunicação e promovidas sondagens com os públicos 

estratégicos do IFSC. Todo o trabalho foi acompanhado pela comunidade do 

Instituto e os stakeholders a partir de um ambiente virtual exclusivo 

(www.politicadecomunicacao.ifsc.edu.br) e o documento final ficou disponível por 

um largo período para consulta online de todos os servidores, estimulados a dar as 

suas contribuições. Finalmente, a Política de Comunicação foi apreciada pelo 

Colégio de Dirigentes e aprovada pelo Conselho Superior do IFSC, sendo lançada 

em cerimônia especial na sede do Instituto no segundo semestre de 2013. 

 

Dispor de uma Política de Comunicação é de fundamental importância para toda e 

qualquer instituição e, no caso específico do IFPI, a instituição tem a real necessidade de ter 

uma comunicação que faça parte de sua cultura organizacional para que seja uma ação 

norteadora na melhoria da sua comunicação interna com alunos, servidores e professores; no 

fortalecimento de sua marca; no aperfeiçoamento da comunicação para poder criar e manter 
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bons relacionamentos com os seus públicos estratégicos. É certo que uma Política de 

Comunicação pode trazer grandes impactos na imagem, reputação e até no clima 

organizacional e, mais do que gerar informações, tecnologias e serviços, a execução bem feita 

pode trazer uma ressignificação da identidade institucional, proporcionando atração, empatia, 

aceitação e uma boa vontade nas atuais e novas parcerias com os públicos. O primeiro grande 

passo dado pelo IFPI – após a consolidação da parceria em cooperação com o IFSC – foi a 

criação do “I Encontro de Comunicadores do Instituto Federal do Piauí”, realizado nos dias 17 

e 18 de novembro de 2014, no Campus Teresina Central, na cidade de Teresina-PI, tendo 

como objetivo principal avaliar as práticas de comunicação existentes na instituição. O evento 

contou com a participação do jornalista do IFSC, Felipe Ferreira Bem Silva, que fez uma 

exposição a respeito da Política de Comunicação do Instituto Federal de Santa Catarina 

(IFSC). 

Para o reitor Paulo Henrique Gomes de Lima, o evento atende à necessidade de 

diagnosticar quais as deficiências na comunicação do IFPI, além de desenvolver 

ações que garantam que os alunos e a comunidade recebam informações de forma 

ágil e objetiva. 

A diretora de Comunicação, Juliana Cordeiro, explicou que o evento servirá também 

como um marco no início dos debates para a construção da Política de Comunicação 

do IFPI (IFPI, 2014, 18 nov.). 

 

Na época, algumas matérias jornalísticas foram produzidas e veiculadas no portal 

institucional do IFPI, resultando na divulgação dos dois dias de encontro que na oportunidade 

reuniram o jornalista convidado do IFSC, toda a equipe de comunicadores da Dircom, além 

dos representantes de todos os campi do IFPI. 

 

Hoje, 18, durante todo o dia, representantes de todos os campi do IFPI participarão de 

workshops, organizado pela equipe de comunicadores do Departamento de Comunicação 

Social. Dentre os temas tratados estão técnicas de redação jornalística e de fotografia, a 

atuação dos profissionais de Relações Públicas, a importância da comunicação 

organizacional, a programação visual e a utilização de mídias sociais (IFPI, 2014, 18 nov.). 

 

 Política de Comunicação é algo ainda bem restrito em nível de Brasil pelas 

organizações; muitas delas não se deram conta de sua relevância (por desconhecimento ou 

pura negligência), principalmente por parte de alguns gestores e executivos que insistem em 

não dar a devida atenção à definição de suas ações estratégicas, pois devem ser descritas de 

forma sistemática os rumos a serem alcançados pela instituição. As ações estratégicas 

precisam estar descritas em documentos que possam socializar os conceitos, processos e 

posturas, não só para guiar as instituições como todas as pessoas que fazem parte do público 
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interno – inclusive do público externo. Esses documentos tratam das diretrizes gerais e 

específicas a serem adotadas com propósitos de desenvolver relacionamentos nos diversos 

públicos estratégicos e nos mais diversos segmentos de interesse organizacional e com a 

própria comunicação que é a grande responsável pela efetivação dos processos existentes nos 

outros setores – devido à característica estratégica que a área da comunicação apresenta, pode 

estar presente em todos os setores e segmentos da organização e adotar dois tipos de 

documentos, como a Política de Comunicação e o Plano de Comunicação, na definição de 

seus objetivos. Bueno (2014, p. 126) diferencia esses dois documentos da seguinte forma: 

 

A Política de Comunicação distingue-se do Plano de Comunicação porque este 

assume sempre uma característica prática, operacional, explicitando objetivos e 

metas a serem cumpridos num determinado período. Na verdade, o Plano de 

Comunicação flui da Política de Comunicação que o baliza, e está focado em ações 

concretas para cumprimento de determinados objetivos (definição de canais de 

relacionamento com os públicos, desenvolvimento de ações para lamentar a 

visibilidade da organização na mídia, explicitação de posições da organização com 

respeito a temas controversos etc.). 

 

O processo de criação de uma Política de Comunicação resulta em uma normatização 

e organização aos estímulos da comunicação, trazendo novos debates acerca da melhor forma 

de se comunicar e sendo um poderoso instrumento de gestão moderna que, pouco a pouco, vai 

sendo incorporado à gestão, permitindo dessa forma a criação de uma cultura de comunicação 

nas organizações. O processo gera uma discussão interna sobre a importância da comunicação 

e do marketing, instrumentalizando ações estratégicas e planos para dar conta dos 

relacionamentos, despertando a atenção e o engajamento de todos os servidores para o 

compartilhamento de posturas, valores, diretrizes e princípios comuns no sentido de aumentar 

a competência nas relações com os públicos estratégicos. Uma Política de Comunicação 

deverá ser de conhecimento que: não pode resumir-se apenas a um documento; acontecer por 

conta própria, a menos que se coloque em prática onde se vai atuar; fazer parte de um gestor 

qualquer e sim da própria organização; e precisa do envolvimento de gestores, colaboradores 

e funcionários, em virtude da comunicação ser um compromisso de todos. 

A Empresa de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) é outro exemplo, há mais de 10 anos, 

de implantação bem sucedida de Política de Comunicação e que está contemplada em “sete 

diretrizes básicas: (fortalecimento e defesa da marca Embrapa; unicidade do discurso; 

interação com a sociedade; qualificação da informação; participação interna; parceria e 

terceirização) e dois focos básicos (o institucional ou corporativo e o mercadológico)” 
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(BUENO, 2014, p. 135). Antes de sua política ter entrado em vigor, a comunicação da 

Embrapa era totalmente fragmentada e utilizada apenas para divulgar suas ações a partir da 

produção e veiculação de matérias jornalísticas, apresentando pouca interação com os seus 

públicos. Ainda sobre a sua comunicação, não existia sistema integrado algum e as suas 

unidades de trabalho atuavam de forma isolada e independente, com ações não planejadas 

(sem foco e com duplicidade de esforço) e tendo os seus recursos financeiros divididos entre 

os vários programas. O ano de 1995 foi marcado pelo início dos trabalhos de elaboração da 

Política de Comunicação da Embrapa com o lançamento da 1ª. edição em 1996 e, atualmente 

(2017), encontra-se com a 3ª. edição atualizada e aguardando apenas pela aprovação de seus 

gestores – isso nos mostra que toda Política de Comunicação deve ser revista e atualizada a 

qualquer momento para que possa estar sempre adequada ao seu tempo. Além de uma Política 

de Comunicação, a Embrapa desenvolveu ferramentas estratégicas, como os manuais, 

dispostos para diversos fins: padronização dos veículos internos, redação de textos 

jornalísticos, identidade visual, pesquisa e imprensa, eventos, editoração eletrônica, 

atendimento ao cidadão e conduta em mídias sociais. 

 

Em muitos casos, em função da importância de determinados temas, de 

relacionamentos com públicos específicos ou mesmo de atividades consideradas 

estratégicas, a Política poderá provocar o surgimento de documentos adicionais 

(planos, manuais, etc.) que os contemplem. [...] ao relacionamento com a mídia (ou 

manuais de assessoria de imprensa), à legitimação do projeto de identidade visual ou 

mesmo às orientações mais detalhadas sobre publicações institucionais, apoio, 

patrocínio e participação em eventos etc (BUENO, 2014, p. 131). 

 

 A parceira com o IFSC resultou até aqui na elaboração de dois documentos “Diretrizes 

de Conteúdo para o Portal do IFPI” e “Diretrizes de Uso da Marca do IFPI e de Criação e 

Divulgação de Materiais Promocionais da Instituição”, ambos desenvolvidos pela Dircom e 

aprovados pelo Conselho Superior (Consup), contudo, o primeiro documento teve como base 

o “Manual de Redação da Presidência da República” e o “Manual de Diretrizes de 

Comunicação Digital do Governo Federal”, já o segundo, o “Manual do Uso da Marca do 

Ministério da Educação” (edição 2015). As duas diretrizes foram divulgadas em matéria 

produzida pela Dircom, “IFPI apresenta diretrizes sobre conteúdo noticioso e publicitário”, e 

veiculada em suas mídias sociais no dia 2 de setembro de 2016, contendo os documentos que 

contribuem no processo de formação da identidade do IFPI. Esses documentos servem de 

parâmetros para serem obedecidos na publicação de seus conteúdos, tanto noticiosos como 
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publicitários, a serem divulgados nos diversos formatos e linguagens, principalmente em seu 

portal institucional com a função de uniformizar todas as ações da Dircom. 

 

 

5.3.1 O manual de identidade visual 

 

A marca faz parte do nosso convívio social, sendo facilmente encontrada nos diversos 

ambientes da sociedade contemporânea que vai desde o real ao virtual, passando pelos 

produtos e serviços da moda, da religião, de um simples carro ao mais sofisticado; quer dizer, 

nada deixa de ter o alcance da marca, proporcionando uma verdadeira onipresença social pelo 

fato de sua grande exposição e, por conta disso, recebe a denominação de instituição social. A 

marca de uma organização pode representar valores econômicos bastante expressivos, 

podendo chegar a grandes cifras em seu valor de mercado, podendo ser conhecidas 

anualmente, através de publicação na Revista “Business Week” que lista as 100 maiores de 

quase todos os setores econômicos de todo o mundo em um ranking conhecido como “Best 

Global Brands”. A definição de marca, juntamente com a de logotipo, apresentam várias 

correntes de autores que descrevem sobre os seus significados e, dentre todas as definições, 

destaca-se a definida pela American Marketing Association (apud LUPETTI, 2003, p. 29), 

onde a marca é “um nome, designação, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos, que tem o 

propósito de identificar bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e de 

diferenciá-los de concorrentes” e, logotipo, também é definida pela mesma associação como: 

 

“... a parte da marca que é reconhecível, mas não é pronunciável, como um símbolo, 

desenho ou cores e formatos de letras distintas”. 

 

 A escolha do nome, durante a criação da marca, é uma das mais importantes etapas – 

senão, a mais importante! –, pois é uma tarefa que requer muito estudo e pesquisa, por parte 

dos profissionais responsáveis pelo processo, devendo estar atentos aos critérios pré-

estabelecidos na hora de sua definição. A respeito dos critérios para se escolher um nome, 

Carlos Ávalos (2010, p. 83-89) relaciona 12 nomes para que se tornem eficazes: I) 

significativo; II) memorável; III) orientado para o futuro; IV) de aspecto amplo; V) levar em 

conta o público-alvo; VI) ter em mente o atual portfólio de produtos e serviços; VII) positivo; 

VIII) som e boa aparência; IX) factível de ser protegido; X) motivar comentários; XI) se já 

tem um nome não troque; e XII) sobrenomes ou nomes de fantasia. E, os seus cinco tipos de 
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nomes, que são: I) os de fundadores; II) descritivo; III) inventado; IV) metafórico; e V) siglas. 

Outro aspecto a se considerar, durante a definição de uma marca, está relacionado à 

elaboração de uma tagline ou slogan, que são respectivamente: 

 

Entende-se por tagline a uma frase que vem imediatamente debaixo do logotipo da 

companhia. Normalmente sintetiza o conceito ou essência por trás da promessa de 

marca; para nós a palavra slogan resulta mais familiar e cumpri a mesma função 

exceto que muitas vezes é uma frase de campanha e não uma expressão estratégica. 

(ÁVALOS, 2010, p. 89, tradução nossa). 

 

Deve-se levar em conta também que muitas frases que, originariamente nasceram 

como slogans, tem terminado como taglines, e isso é bem característico em campanhas 

publicitárias. Para Carlos Ávalos (2010, p. 90), existem cinco tipos de taglines a serem 

descritos, como os imperativos, descritivos, superlativos, provocativos e específicos; e a 

elaboração das taglines apresentam alguns pontos que devem ser levados em consideração: 

 

1. Ser curto 

2. Diferenciar-se da competência 

3. Ser único e original 

4. Capturar a essência da marca e seu posicionamento 

5. Ser fácil de pronunciar e de recordar 

6. Motivar uma resposta emocional (ÁVALOS, 2010, p. 89, tradução nossa). 

 

 

Figura 6 – A composição da marca dos Institutos Federais 

 

Fonte: (SETEC, 2015, p. 14-16) - adaptado pelo autor 
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A figura 6 mostra uma das aplicações horizontais da marca dos Institutos Federais (no 

caso, o do Estado do Acre) que faz parte do “Manual de Aplicação da Marca (edição 2015)” e 

que serve como modelo para todas as unidades e campi espalhados pelo país. A concepção de 

criação da marca deu-se a partir do homem integrado e funcional, através da inserção de todos 

os módulos e estando encaixados em formato de rede, trazendo uma reflexão central acerca do 

pensamento do homem e objeto da educação, formação e capacitação. A marca é composta 

pela cor vermelha, representando o pensamento forte, expresso e com energia; e o verde, 

através da ecologia, expressando a harmonia e integração na rede – lembrando que para usar 

de forma correta, deve-se observar aos padrões das versões RGB
27

, Hexadecimal
28

, CMYK
29

e 

PANTONE
30

. A família tipográfica utilizada na composição da marca é a Open Sans, nas 

versões bold e regular, que podem ainda ser utilizadas em textos complementares e nos 

materiais de divulgação, na variação de sua família. 

O IFPI não possui um Manual de Identidade Visual próprio, porém possui uma seção 

em seu portal institucional que disponibiliza todas as marcas da instituição e dos campi em 

formatos digitais (png
31

 e ai
32

) para download, além do “Manual de Uso da Marca do 

Governo Federal” elaborado pela Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da 

República; e do “Manual de Uso da Marca dos Institutos Federais”, desenvolvido pelo 

Ministério da Educação. Todo trabalho de preservação da marca do IFPI está em 

conformidade com o “Manual de Aplicação da Marca (edição 2015)” que foi desenvolvido, 

em 2014, pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 

(Setec/MEC) e programadores visuais da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica para fazerem uma readequação da marca dos Institutos Federais e está composto 

por: apresentação, a marca, construção, aplicações, reserva de integridade, redução de 

integridade, redução máxima, cores, tipografia, usos incorretos, assinatura cooperada e 

aplicação sobre fundos. O trabalho desenvolvido teve o objetivo de preservar as 

características da marca, no intuito de criar a identidade de marca dos Institutos Federais, 

                                                 
27

 Abreviatura do sistema de cores aditivas formado por Vermelho, Verde e Azul. 

28
 Sistema de numeração posicional que representa os números em base 16, portanto empregando 16 símbolos 

29
 Abreviatura do sistema de cores subtrativas formado por Ciano, Magenta, Amarelo e Preto 

30
 Sistema de cores composto por um único pigmento, sua identificação é dada por números e tem o objetivo de 

trazer mais confiança e fidelidade nas cores das tintas: largamente utilizado na indústria gráfica. 

31
 Formato de dados utilizado para imagens, que surgiu em 1996 como substituto para o formato GIF, devido ao 

fato deste incluir algoritmos patenteados. 

32
 Extensão de arquivos gráficos criados no Adobe I llustrator que pode ser aberto por ele ou em qualquer 

programa gráfico que tenha um filtro de importação para este formato. 



    137 

 

 

 

 

através de seus diversos elementos que a caracterizam e, como resultado, dotar de uma 

personalidade. 

 

 

5.3.2 Os manuais de redação e de diretrizes 

 

A redação oficial é a forma de redigir os atos normativos e as comunicações do Poder 

Público de forma impessoal, utilizando-se da norma culta da língua – sem esquecer a clareza, 

a concisão, a formalidade e a sua uniformidade. Os atos normativos de qualquer natureza 

atendem à disposição constitucional e devem ser feitos de forma clara, a ponto de não deixar 

dúvidas sobre o entendimento do texto legal pelos cidadãos, a transparência e a 

inteligibilidade são exigências do próprio Estado de Direito quanto à construção dos atos 

normativos. Os mesmos princípios aplicados aos atos normativos são utilizados pelas 

comunicações oficiais com os mesmos objetivos na interpretação única, na impessoalidade e 

uniformidade com o uso adequado da linguagem. Nesse tipo de comunicação, o responsável 

pela comunicação no caso, o emissor, sempre será o Serviço Público, enquanto o receptor 

pode ser o próprio Serviço Público (comunicações oficiais de um órgão a outro) como os 

cidadãos ou as instituições que são tratadas como públicos. 

 

A redação oficial não é, portanto, necessariamente árida e infensa à evolução da 

língua. É que sua finalidade básica – comunicar com impessoalidade e máxima 

clareza – impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua, de maneira diversa 

daquele da literatura, do texto jornalístico, da correspondência particular, etc 

(PARENTE, 2002, p. 4). 

 

 O então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, a partir da edição do 

Decreto nº 100.000, em 11 de janeiro de 1991, determinou a autorização da “criação de 

comissão para rever, atualizar, uniformizar e simplificar as normas de redação de atos e 

comunicações oficiais. Após nove meses de intensa atividade [...], apresentou-se a primeira 

edição do MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA” (PARENTE, 

2002, p. VIII). O manual apresenta-se dividido em duas partes: a primeira trata sobre as 

comunicações oficiais em relação aos seus aspectos essenciais, uniformização de sua 

diagramação, seus modelos, sintetização dos fechos, eliminação dos arcaísmos e apresentação 

de súmula gramatical a sua redação oficial; e, a segunda parte trata da composição dos atos 
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normativos em nível de Executivo, além dos conceitos e exemplos desses atos e dos trâmites 

legislativos. 

 “O Manual de Diretrizes” do Governo Federal é um conjunto de “diretrizes, 

orientações, padrões e modelos a ser aplicado em elementos que compõem a Identidade 

Padrão de Comunicação Digital, como a barra de governo, portais institucionais, sites 

temáticos, informativo, redes sociais, [...] e outras ferramentas digitais” (BRASIL. 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 2014, p. 7). Foi elaborado com objetivo de 

aprimorar a comunicação para que os cidadãos consigam encontrar todas as informações 

pertinentes aos serviços ofertados pelo Governo Federal, como políticas públicas, 

equipamentos e serviços; padronização dos ambientes digitais com o alinhamento 

comunicacional dos órgãos do Executivo Federal; e dar a devida acessibilidade digital a todos 

e a qualquer momento, nos vários dispositivos de conexão. O desenvolvimento deste manual 

deu-se como forma de apresentar todas as funções, vantagens e características de se ter uma 

identidade de comunicação digital do Poder Executivo Federal totalmente padronizada e o 

documento mostra as especificações implementadas para que os órgãos do Executivo Federal 

passem a adotar uma identidade, que são: 

 

1. Pilares da comunicação (com as característica e vantagens da implantação 

da identidade visual); 

2. Elementos que compõem a estrutura padrão de sites institucionais, 

temáticos e funcionais dos órgãos do Poder Executivo Federal; 

3. Conteúdo editorial nos produtos de identidade Padrão de Comunicação 

Digital (BRASIL. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 2014, p. 

7). 

 

 Os pilares de comunicação estão contidos no manual de diretrizes, apresentando as 

três razões para a identidade padrão da comunicação digital do Poder Executivo Federal: foco 

no público, com os conteúdos voltados para o público principal, na experiência digital 

comum, para que as pessoas tenham facilidade no acesso ao ambiente digital do governo e, 

com isso, gerar mais credibilidade e posicionamento ao governo; em acordo ao Decreto nº 

5.296 de 2004, tornando os critérios de acessibilidade digital e o acesso ubíquo 

obrigatoriamente a todos, nas diversas formas ou dispositivos de conexão; e a economicidade, 

a partir do desenvolvimento de iniciativas que foram utilizadas em um órgão e que podem ser 

aproveitadas em outros do Poder Executivo Federal, gerando a possibilidade de redução não 
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só de custo material como humano e, na prática, nada mais é que a utilização de um Portal 

Institucional Padrão criado a partir de uma estrutura reutilizável. 

 O Portal Institucional Padrão contém as informações institucionais relacionadas ao 

órgão do Poder Executivo Federal e é considerado a principal propriedade digital, pois é nele 

que estão representados todas as secretarias, departamentos e as outras áreas da gestão. Está 

estruturado em um conjunto fixo de cabeçalho, coluna de menu e rodapé e, mesmo sendo algo 

fixo, o formato permite a escolha das cores (já previamente definidas do tema) e o 

posicionamento dos conteúdos. A figura 7 mostra o elemento “cabeçalho” que possui a 

estrutura básica de identidade do portal e contém os itens: denominação do órgão, atalhos de 

teclado, barra de acessibilidade, barra de idiomas, nome do órgão, subordinação do órgão, 

barra de serviços, redes sociais e RSS, e campo de busca.  

  

 

Figura 7 – A estrutura básica do cabeçalho 

 

Fonte: (BRASIL. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 2014, p. 19) 

 

 

O IFPI não possui Manual de Redação para elaborar a sua redação e comunicação 

oficial, e nem Manual de Diretrizes no desenvolvimento de seus elementos que compõem a 

identidade padrão de comunicação digital; contudo, apesar do fato de não possuírem manuais 

próprios, direcionados aos Institutos Federais, conseguem resultados satisfatórios na 

utilização desses manuais produzidos pelo Governo Federal na hora de aplicar em suas 

publicações institucionais e utilizar os elementos prontos para a criação de sites e portais, 

informativos, redes sociais, serviços, aplicativos, dados abertos e georreferenciamento. É 

importante ressaltar a grande contribuição que esses manuais disponibilizam para o processo 
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de construção da identidade institucional dos Institutos Federais e, mais especificamente do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, que tanto se utiliza no 

relacionamento com os seus públicos estratégicos, ocasionando assim uma identificação cada 

vez maior com a instituição pública de educação profissional e tecnológica. 
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6 O DISCURSO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ – IFPI 

 

 

Neste capítulo apresentamos as análises das publicações produzidas pela Diretoria de 

Comunicação Social – Dircom, que foram veiculadas, obrigatoriamente, no portal 

institucional do IFPI (www.ifpi.edu.br) com repercussões em seu Boletim Informativo 

(newsletter) e tendo como objetivo a divulgação dos cursos regulares ofertados pelos campi. 

Para o protocolo de análises, temos a elaboração de um diagnóstico baseado em um trabalho 

empírico-exploratório que, para facilitar a visualização dos resultados encontrados, 

elaboramos um levantamento demonstrativo com as principais publicações veiculadas no 

referido portal. O levantamento de caráter quantitativo refere-se ao 2º semestre letivo de 2017 

– junho de 2017 a dezembro de 2017. A tabela é composta pelo título da publicação, o nome 

do curso e campus, a classificação da publicação (evento científico) e a descrição dos veículos 

e ou canais de comunicação: portal institucional (www.ifpi.edu.br) e o boletim informativo 

(newsletter). 

 

 

6.1 O cenário do diagnóstico 

 

O portal institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 

– IFPI, em seu endereço eletrônico na internet (www.ifpi.edu.br), nos serviu de base para o 

levantamento quantitativo (vide ANEXOS) das notícias produzidas pela Diretoria de 

Comunicação Social – Dircom, durante os seis meses de todo o período de investigação que 

foi do dia 1º de junho de 2018 a 1º de dezembro de 2018. O portal do IFPI possui áreas que 

são reservadas, exclusivamente, às notícias a serem publicadas, sendo direcionadas em 

conformidade com o seu nível de relevância: em primeiro, ao slider randômico 

(randomslider
33

); em segundo, aos “Destaques”; em terceiro, na seção “Mais Notícias”, uma 

lista com oito publicações que já passaram pelo slider e ou “Destaques”, tendo a sua 

organização de forma cronológica; e, finalizando o processo de veiculação das notícias nas 

seções da página principal do portal, as publicações serão direcionadas para a página “Últimas 

                                                 
33

 Controle deslizante aleatório. 
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Notícias” que nada mais é do que uma lista completa dos conteúdos com suas referidas datas, 

imagens e títulos – seu link, “ACESSE A LISTA COMPLETA”, está localizado dentro da 

seção “Mais Notícias”. 

O slider randômico, localizado na parte superior do miolo do portal, notabiliza-se pelo 

fato de que as notícias ganham uma maior visibilidade por conta da rotatividade e do 

deslizamento aleatório que ocorrem na tela de apresentação, em forma de slides; não existe 

uma quantidade exata do número de notícias a serem inseridas, mas geralmente ficam de três 

a quatro publicações com imagens e seus respectivos títulos, em forma de links; não ocorre 

uma periodicidade específica em relação ao seu tempo de veiculação; e, os seus links, são 

sempre direcionados às páginas de conteúdos localizadas dentro do próprio portal noticioso. 

Em “Destaques”, localizado logo abaixo do slider, existe uma quantidade exata no número de 

publicações que passam por essa seção: são nove, sendo seis com seus respectivos títulos, 

imagens e classificações; e três com seus títulos, subtítulos e classificações, porém sem as 

imagens que são facilmente identificadas. 

O trabalho de diagnóstico teve seu início com o levantamento de caráter quantitativo 

dos conteúdos veiculados no portal institucional do IFPI, através da página “Últimas 

Notícias”, pois nos forneceu uma maior disponibilidade de acesso às notícias referentes ao 

período estipulado para a investigação. O levantamento trouxe 68 notícias com conteúdos 

referentes aos eventos científicos (seminários, congressos, mostras, feiras etc.) dos cursos 

regulares ofertados pelos campi do IFPI, os quais foram listados e enumerados em uma tabela 

que contou com itens como: título, nome do curso, campus, data do evento e divulgação 

(portal e newsletter). É importante relatar que a pesquisa não se limitou apenas a fazer o 

levantamento das notícias de determinadas seções – como o slider, “Destaques” e “Mais 

Notícias” –, porque a intenção foi realmente identificar o maior número possível de conteúdos 

referentes ao seu corpus. 

O item “Título” apresenta um texto que faz referência à notícia, seguida da data de sua 

publicação que, na prática, ao ser direcionado à página de seu conteúdo, logo é identificado 

com algumas das recomendações gerais que fazem parte das boas práticas para a aplicação de 

conteúdo editorial, como: título da publicação, “claro, curto, objetivo e preciso, estimula o 

leitor a clicar na chamada. [...] Destaque os aspectos mais interessantes do conteúdo para 

instigar o usuário a continuar avançando pelo tema. O ideal é que o título tenha no máximo 50 

caracteres com espaço” (BRASIL. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 2014, p. 

91); data da publicação, com a data que foi veiculada mais o seu horário, seguido com as 
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informações de sua última modificação, com data e horário; imagens, desenhos e ou fotos 

sempre alinhados à esquerda e no topo com o conteúdo; as legendas nas imagens, desenhos e 

ou fotos, que devem ser produzidas com informações novas, relevantes e sem esquecer a 

descrição das pessoas nem a situação em que elas se encontram – entretanto, a inserção das 

legendas foge à regra pela Dircom; corpo do texto, elaborado em pequenos blocos de 

parágrafos, com no máximo cinco linhas, frases na ordem direta (sujeito, verbo e predicado) e 

com um vocabulário acessível (palavras comuns e conhecidas), tudo isso servindo de 

estratégia para facilitar o interesse do usuário e tornar a leitura mais ágil; e a inclusão de links 

e hiperlinks não com a intenção de ter acesso a outros conteúdos, em uma leitura tipicamente 

não linear e autônoma, mas para o acesso às informações sobre os eventos, como inscrição e 

programação. 

O item “Nome do Curso” especifica a modalidade e o nome dos cursos que estão 

envolvidos na elaboração e ou participação dos eventos científicos (seminários, congressos, 

mostras, feiras etc.), referentes às publicações institucionais veiculadas no portal. Existem 

eventos em que mais de uma modalidade de curso estão envolvidas, assim como de outros 

projetos pedagógicos que pouco ou nada se assemelham, mas com propósitos muito bem 

definidos, para alunos e comunidade em geral, no tocante ao desenvolvimento educacional 

para a ciência e tecnologia. O item “Campus” identifica o nome do campus do IFPI, que 

oferta regularmente o curso, e que está envolvido na divulgação do evento científico. O item 

“Data do Evento” informa o dia e o mês (do ano corrente, no caso 2017) em que o evento 

aconteceu ou que ainda vai acontecer e, em alguns casos, são informados os dias ou o período 

compreendido para a realização do evento, juntamente com os respectivos turnos: manhã, 

tarde ou noite. 

O item “Divulgação” fica encarregado de identificar os locais que foram responsáveis 

pela veiculação e, consequentemente, em divulgar as publicações institucionais que 

terminaram sendo especificadas diante de duas classificações: portal e newsletter (ou boletim 

informativo). O subitem “Portal” diz respeito ao mais importante veículo de comunicação do 

IFPI, pois consegue interligar os campi e o maior número de públicos da instituição, traz o 

foco desta investigação – que são as notícias em si –, analisando cada um dos componentes 

que integram o conteúdo das notícias, como: o texto propriamente dito, os links e hiperlinks 

das publicações (inscrições via emails ou por formulários, e a própria programação dos 

eventos), as imagens (logomarcas, cartazes e a programação completa dos eventos), os 

desenhos (logomarcas e os cartazes dos eventos) e as fotografias (tanto das pessoas como dos 
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eventos). O subitem “Newstetter” – também conhecido por Boletim Informativo do IFPI – é o 

meio de comunicação que é exclusivamente direcionado ao público interno, docentes e 

técnicos em educação, devido ao fato de ser encaminhado à caixa de email institucional 

(“email@ifpi.edu.br”) de todos os servidores em atividade. 

Das 68 notícias que foram publicadas no portal institucional, apenas sete (10%) 

repercutiram no Boletim Informativo (itens 9, 14, 17, 19, 22, 35 e 51), com as suas 

especificações técnicas de veiculação: número de edição, com dia, mês e ano. A Dircom faz 

uma triagem dos conteúdos que vão para o boletim, a partir das publicações advindas do 

próprio portal, focando assim o público a que se destina. O “Boletim Informativo do IFPI” 

apresenta sempre uma matéria de destaque com mais seis outras, todas com links “Leia mais”, 

direcionando para a matéria completa localizada no portal. Foi implantado para substituir o 

antigo “Informativo do IFPI” que era um impresso em policromia
34

, em papel brilhoso, com 

gramatura
35

 mediana, composto por muitas publicações institucionais e imagens fotográficas. 

Muitos foram os motivos que o levaram a ser substituído pelo boletim (maior rapidez e um 

menor custo de produção), como: custo relativamente alto; necessidade maior por 

profissionais, durante a elaboração; e um considerável tempo de produção, impressão e 

distribuição. 

No geral, os conteúdos selecionados do portal apresentam pelo menos uma imagem e 

um texto, entretanto, apenas a publicação “Piripiri Realiza Mostra de Projetos Integradores”, 

do dia 3 de novembro de 2017 (item 27), não foi encontrada uma única imagem, apenas o seu 

texto da notícia. Também não foram encontrados arquivos de mídia, em formatos de vídeo ou 

áudio, fazendo parte de qualquer publicação, ainda mais sabendo que esses tipos de arquivos 

enriquecerem as notícias, ajudando na compreensão de seus conteúdos. Além das publicações 

com imagens e textos, identificamos a presença de links e hiperlinks que dão acesso aos mais 

variados conteúdos dos eventos, com imagens e formulários de suas programações; webmails 

e fanpages que interagem com os públicos de interesse; e as páginas eletrônicas que estão 

localizadas, dentro ou fora do portal, com todas as informações pertinentes aos eventos 

científicos. 

De todos os campi do IFPI, apenas Dirceu Arcoverde, Campo Maior e São João do 

Piauí não apresentaram os requisitos necessários para fazerem parte do levantamento, quer 

                                                 
34

 Processo de impressão que utiliza mais de três cores. 

35
De acordo com Amaury Fernandes (2003, p. 175), a gramatura pode variar em um mesmo tipo de papel e está 

relacionada ao seu peso em gramas: folha de papel em um metro quadrado. 
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dizer, eles não obtiveram nenhuma publicação que fizesse jus à investigação. O Campus 

Teresina Central foi o que mais apresentou publicações (15%), seguido pelos Campi Teresina 

Zona Sul (13%), Cocal (7,5%), José de Freitas (7,5%) e Parnaíba (7,5%). A tabela 21 mostra, 

em ordem alfabética, a relação de todos os campi com as suas respectivas quantidades de 

publicações e a numeração de seus itens no levantamento quantitativo. 

 

 

Tabela 21 – Relação dos campi do IFPI e as publicações do levantamento quantitativo 

CAMPUS PUBLICAÇÃO ITENS 

Angical 3 17, 28 e 51 

Cocal 5 2, 4, 15, 42 e 47 

Corrente 1 21 

Floriano 3 14, 18 e 22 

José de Freitas 5 5, 11, 58, 62 e 63 

Oeiras 3 6, 7 e 44 

Parnaíba 5 1, 48, 50, 57 e 67 

Paulistana 4 32, 34, 40 e 52 

Pedro II 2 23 e 24 

Picos 4 16, 30, 36 e 46 

Pio IX 4 3, 20, 25 e 31 

Piripiri 4 10, 27, 37 e 38 

São Raimundo Nonato 2 19 e 60 

Teresina Central 10 8, 12, 13, 29, 33, 35, 39, 41, 54 e 64 

Teresina Zona Sul 9 9, 43, 45, 49, 53, 55, 56, 61 e 65 

Uruçuí 2 42 e 59 

Valença 3 26, 66, e 68 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

É certo que todos os méritos são evidenciados no portal institucional do IFPI, contudo 

não se pode deixar de citar a ausência de discussões acerca de determinados assuntos, com os 

seus públicos estratégicos, por não possuir um blog em sua página principal. O blog pode 

desenvolver rotinas que evidenciem a presença e o fortalecimento de um discurso 

institucional que passe a contribuir na construção da identidade do IFPI, perante seus 

públicos, “mas de uma forma menos formal do que a estabelecida nos meios de comunicação 

mais usuais, além de ser mais democrático, uma vez que o internauta também se torna um 

coautor das ideias ali expostas” (TAVARES; LUÍNDIA, 2010, p. 163). O blog institucional é 

um canal de comunicação que tem a função de construir a opinião pública – tão necessária 
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para emissão transparente, ético e responsável da instituição –, oportunizando a interação de 

seus públicos de interesse em um espaço repleto de debate, discussão e controvérsia. 

 

A opinião pública está em contínuo processo de formação; raramente é possível 

chegar ao consenso completo. A opinião pública aproxima-se de uma síntese, sem 

jamais alcançá-la totalmente. Nem todos os membros do público contribuem para 

essa síntese de forma equitativa; a opinião pública é reflexo do grau, da eficiência, 

da organização e da verbalização dos grupos ou indivíduos que participam do debate 

(FORTES apud MARTINS; DELAZERI, 2010, p. 299). 

 

As organizações precisam estar a todo instante pensando novas formas de 

comunicação e de relacionamento com seus públicos pois, as redes sociais digitais como o 

Facebook e o Twitter, surgiram como ferramentas de grandes possibilidades de interação com 

seus públicos. O Facebook pode muito bem atuar como uma rede de relacionamento diária, 

proporcionando uma enorme aproximação com seus públicos; já o Twitter, pode muito bem 

vir a atuar dando suporte ao portal institucional (na divulgação e propagação de suas notícias) 

como, também, um exemplo típico de recurso interativo. Embora saibamos das 

potencialidades que as redes sociais digitais podem proporcionar aos públicos estratégicos do 

IFPI, elas não fazem parte do foco da investigação dos veículos e meios de comunicação 

oficiais da instituição. 

 

 

6.2 Delimitando as publicações institucionais 

 

 O levantamento quantitativo, de caráter exploratório, foi realizado durante os seis 

meses de pesquisa que resultou na triagem de 68 publicações institucionais (vide ANEXO) 

em um cenário de muita produção e veiculação de notícias por parte da Diretoria de 

Comunicação Social – Dircom, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Piauí – IFPI. O IFPI possui 20 campi e uma reitoria e, em cada um dos campi, existem 

aqueles servidores que são representantes da Dircom – colhendo, enviando e ou produzindo 

conteúdos sobre seus campi –, auxiliando na produção das notícias a serem divulgadas nas 

mídias sócias da instituição. As demandas, juntamente com as rotinas de trabalho, são 

bastante extensas na produção de conteúdo produzido para o IFPI, portanto não existe uma 

quantidade diária exata do número de notícias que são produzidas, divulgadas nos veículos e 

ou meios de comunicação oficiais da instituição e na própria mídia tradicional. A delimitação 
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das publicações institucionais faz jus ao seu corpus, a partir da divulgação dos eventos 

científicos (seminários, congressos, mostras, feiras etc.) dos cursos regulares ofertados pelos 

campi do IFPI e, a tabela 22, mostra essas publicações dos respectivos cursos dos campi do 

IFPI. 

 

 

Tabela 22 – O levantamento quantitativo das publicações dos campi do IFPI 

CAMPUS CURSOS ITEM PUBLICAÇÃO 

Angical 

Téc. em 

Administração e 

Informática 

17 
Miniempresa de Angical vai representar o 

Brasil no Fórum no México (23.06.2017) 

Lic. em Matemática 28 
Angical realiza Olimpíada Brasileira de 

Matemática do Médio Parnaíba (04.08.2017) 

Téc. em Informática e 

Administração 
51 

Projeto de alunos de Angical é vencedor de 

feira científica do ArtTron (24.09.2017) 

Cocal 

Téc. em  Agricultura 2 

Campus Cocal realiza atividade alusiva à 

Semana dos Alimentos Orgânicos 

(02.06.2017) 

Téc. em 

Administração e 

Agricultura, Lic. em 

Matemática e 

Química, e Tecnol. 

em Agroecologia 

4 

Cocal abre inscrições para Seminário de 

Profissões e Produção Científica e 

Extensionista (06.06.2017) 

Lic. em Matemática e 

Química 
15 

Campus Cocal promove segunda edição da 

Feira das Licenciaturas (22.06.2017) 

Téc. em Agropecuária 42 

Alunos do Campus Uruçuí se destacam na 

Olimpíada Brasileira de Agropecuária 

(05.09.2017) 

Téc. em 

Administração 
47 

Cocal realiza I Semana do Administrador 

(15.09.2017) 

Corrente 

Téc. em 

Administração, 

Agricultura e 

Agropecuária 

21 

II Encontro de Administração e Ciências 

Agrárias ocorrerá na Expocorrente 

(19.07.2017) 

Floriano 

Mestrado Profissional 

em Matemática 
14 

Campus Floriano organiza I Encontro do 

PROFMAT (20.06.2017) 

Téc. em 

Eletromecânica 
18 

Professor do Campus Floriano lança livro de 

Matemática (27.06.2017) 

Lic. em Biologia 22 
Aluna do Campus Floriano lança livro 

(26.07.2017) 

José de 

Freitas 

Téc. em Agroecologia 

e Agricultura 
5 

José de Freitas realiza evento pelo Dia 

Mundial do Meio Ambiente (07.06.2017) 
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vocação agrícola
36

 11 
Reitor autoriza obras de infraestrutura no 

Campus José de Freitas (14.06.2017) 

Téc. em Agricultura 58 
Campus José de Freitas firma parceria de 

estágio com Prefeitura (06.10.2017) 

Téc. em Agroecologia 62 
Alunos do IFPI participam de feira de 

sementes (20.10.2017) 

Téc. em Agricultura e 

Agroecologia 
63 

Campus José de Freitas participa dos Jogos 

Escolares do município (14.11.2017) 

Oeiras 

Téc. e Bacharelado 

em Administração 
6 

Inovare Consultoria Jr realiza assembleia geral 

(07.06.2017) 

Téc. em Agricultura, 

Fruticultura e 

Agropecuária 

7 
Alunos e egressos do Campus Oeiras recebem 

kits de irrigação (08.06.2017) 

Téc. em 

Administração 
44 

Alunos do IFPI apresentam projetos em Feira 

de Administração (13.09.2017) 

Parnaíba 

Técnico em 

Edificações 
1 

Parnaíba realiza Dia D das Edificações 

(01.06.2017) 

Téc. em Informática 48 

Campus Parnaíba participa de etapa estadual 

da Olimpíada Brasileira de Robótica 

(18.09.2017) 

Téc. em Informática, 

Edificações e 

Eletrônica 

50 
Parnaíba comemora Dia da Árvore com 

plantio de mudas (21.09.2017) 

Téc. em 

Desenvolvimento de 

Software 

57 
Campus Parnaíba realiza Semana de 

Informática (03.10.2017) 

Téc. em Eletrônica 67 
Campus realiza 1ª. Conferência Tecnológica 

em Energias de Parnaíba (28.11.2017) 

Paulistana 

Téc. em 

Administração e 

Mineração 

32 
Campus Paulistana realiza Encontro de 

Mineração e Administração (10.08.2017) 

Téc. em Agropecuária 

e Bacharelado em 

Zootecnia 

34 
Paulistana realiza I Semana Acadêmica de 

Agropecuária (14.08.2017) 

Téc. em Mineração e 

Agropecuária 
40 

Campus Paulistana realiza exposição literária 

com obras do Romantismo Prosa (04.09.2017) 

Téc. em Agropecuária 

e Bacharelado em 

Zootecnia 

52 
Paulistana realiza minicurso sobre Cadastro 

Ambiental Rural (25.09.2017) 

Pedro II 

Bacharelado em 

Administração 
23 

Campus Pedro II realiza I Encontro de 

Administração e Empreendedorismo 

(31.07.2017) 

Téc. em 

Administração, 

Informática e Meio 

Ambiente 

24 
IFPI realiza Feira Cultural de Línguas 

(01.08.2017) 

                                                 
36

 Não informados. 
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Picos 

Téc. em Informática 16 
Campus Picos realiza Mostra Seminário 

Digital (23.06.2017) 

Téc. em 

Administração 
30 

Campus Picos realiza III Papo Empreendedor 

(07.08.2017) 

Lic. em Química 36 
Campus Picos promove Semana de Química 

(28.08.2017) 

Téc. em Informática, 

Administração e 

Eletrotécnica 

46 

Alunos do Campus Picos se apresentam no 

Salão do Livro do Vale do Guaribas 

(15.09.2017) 

Pio IX Téc. em Agropecuária 

3 
Campus Pio IX participa de Seminário 

Piauiense de Agroecologia (05.06.2017) 

20 
Alunos do IFPI participam de Exposição 

Agropecuária (17.07.2017) 

25 
Campus Avançado de Pio IX participa de Dia 

do Agricultor (01.08.2017) 

31 

Alunos e professores plantam espécies 

arbóreas em comemoração aos 128 anos de 

Pio IX (08.08.2017) 

Piripiri 

Téc. em Informática 10 

Campus Piripiri entrega medalhas da 

Olimpíada Brasileira de Informática 2017 

(12.06.2017) 

Bacharelado em 

Administração 
27 

Piripiri realiza Mostra de Projetos 

Integradores (03.08.2017) 

Téc. em Vestuário e 

Design de Modas 
37 

Campus Piripiri abre exposição sobre cultura, 

moda e arte (28.08.2017) 

Bacharelado em 

Administração 
38 

Professor e alunos de Piripiri participam de 

Jornada Internacional de Políticas Públicas 

(28.08.2017) 

São 

Raimundo 

Nonato 

Lic. em Matemática 19 
São Raimundo Nonato realiza III Encontro de 

Matemática (10.07.2017) 

Téc. em Informática 60 

Aluno de São Raimundo Nonato ganha 

medalha na Olimpíada Brasileira de 

Informática (10.10.2017) 

Teresina 

Central 

Lic. em Química 

8 

Semana de Química do Campus Teresina 

Central terá início na segunda-feira, 12 

(09.06.2017) 

41 
Estudantes do IFPI apresentam trabalho em 

Congresso Brasileiro de Química (05.09.2017) 

Lic. em Matemática e 

Física 
12 

Semana de Matemática e Física começa nesta 

quarta-feira, 21 (20.06.2017) 

Tecnol. em Gestão 

Ambiental e Lic. em 

Ciências Biológicas 

13 
Seminário debate Educação Ambiental e 

Escolas Sustentáveis (20.06.2017) 

Téc. em 

Administração 

29 
Campus Teresina Central promove oficina de 

fotografia Olhar ADM (07.08.2017) 

33 
Teresina Central realiza pré-congresso na área 

de Administração (14.08.2017) 

Tecnol. em Recursos 35 Reforma Trabalhista é tema de fórum no 
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Humanos Campus Teresina Central (17.08.2017) 

Tecnol. em 

Secretariado 
39 

Alunos, e egressos e servidores do IFPI 

participam do Seminário de Secretariado 

(31.08.2017) 

Lic. em Biologia 54 
Professores e aluna de Biologia participam de 

evento em Caxias (MA) (29.09.2017) 

Bacharelado em 

Engenharia Mecânica 
64 

Equipe Eco Opala participa da Shell Eco-

Marathon 2017 (16.11.2017) 

Teresina 

Zona Sul 

Téc. em Vestuário 

9 
Alunas de Vestuário criam a coleção 

Ladrilhos de Teresina (12.06.2017) 

43 
Alunos de Vestuário realizam Feira de 

Empreendedorismo (12.09.2017) 

53 
Alunos de Vestuário realizam mostra no 

Campus Teresina Zona Sul (26.09.2017) 

61 

Servidoras do Campus Teresina Zona Sul 

participam de colóquio de Moda em São Paulo 

(16.10.2017) 

Téc. em Edificações 45 

Teresina Zona Sul comemora 50 anos de 

fundação do curso de Edificações 

(14.09.2017) 

Tecnol. em 

Gastronomia 

49 
Alunos de Gastronomia apresentam pratos 

autorais (19.09.2017) 

55 
Festival Gastronômico acontece no Campus 

Teresina Zona Sul (02.10.2017) 

Téc. em Vestuário, 

Saneamento e 

Edificações 

56 
Teresina Zona Sul realiza gincana de vídeos 

(02.10.2017) 

Téc. em Vestuário e 

Design de Moda 
65 

Campus Teresina Zona Sul organiza evento 

Entardecer com Moda (22.11.2017) 

Uruçuí 

Téc. em Agropecuária 42 

Alunos do campus Uruçuí se destacam na 

Olimpíada Brasileira de Agropecuária 

(05.09.2017) 

Téc. em Agroindústria 

e Agropecuária 
59 

Alunos do Campus Uruçuí realizam exposição 

sobre Arte Moderna (06.10.2017) 

Valença 

Téc. em Agropecuária 

26 
Valença realiza eventos em homenagem ao 

Dia do Agricultor (02.08.2017) 

68 
Campus Valença inaugura Aviário 

Experimental (30.11.2017) 

Téc. em Meio 

Ambiente, Agricultura 

e Administração 

66 
IFPI participa da 9ª. Edição do Salão do Livro 

de Valença (23.11.2017) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Diante de todas as publicações institucionais delimitadas, optamos por escolher três 

para serem analisadas as estratégias discursivas que integram o ethos e as cenas de enunciação 

– aquelas que apresentam conteúdos voltados para os cursos regulares que são ofertados em 

determinados campi; quer dizer, a escolha se deu a partir das publicações que tratam sobre 

cursos que existem somente em campi específicos, localizados ao longo dos 12 territórios de 

desenvolvimento do Estado do Piauí e com o objetivo de entender o discurso institucional na 

construção da identidade institucional do IFPI – a partir de agora e, já com a fase de 

diagnóstico toda descrita, concentramos os esforços na apresentação do protocolo de análise 

com todos os elementos que o compõem. 

 

 

PROTOCOLO DE ANÁLISE 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Análise do texto linguístico 

- Itens lexicais 

- Encadeamento/Técnicas argumentativas 

- Elementos de destacabilidade 

 

Componentes externos ao texto 

- Fotografias/imagens/desenhos 

- Cores/cena predominante 

 

 

6.3 Análise do discurso 
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6.3.1 O discurso da participação, em evento regional, dos integrantes do Curso de 

Secretariado, Campus Teresina Central 

 

Figura 8 – Página da notícia do Seminário de Secretariado 

 

Fonte: Portal do IFPI (30 jan.2018) 

 

 

(Texto na íntegra) 

Alunos, egressos e servidores do IFPI participam de seminário de Secretariado 

Publicado: 31 ago. 2017 - 07h51 

Última modificação: 31 ago. 2017 - 07h51 

 

De 23 a 26 de agosto, ocorreu, em Teresina (PI), o XIV Seminário Multiprofissional 

Integrado de Secretariado da Região Nordeste (SEMISEC). Participaram do evento, 

com o apoio do Instituto Federal do Piauí (IFPI), 28 alunos e um professor do curso 

de Tecnologia em Secretariado do Campus Teresina Central. Também estiveram no 

evento, quatro servidores técnico-administrativos da Reitoria. 

 

Com o tema "Diferenciais Competitivos do Secretariado", o evento teve uma 

programação composta por palestras, painéis, apresentação de trabalhos científicos, 

entre outras atividades.  
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A egressa do curso de Secretariado do IFPI, Kélvia Lustosa, sob orientação da 

professora Inara Erice, foi primeira colocada na modalidade de apresentação de 

banner. Outro destaque do evento foi o lançamento do livro "Técnicas Profissionais 

para Secretariado & Taquigrafia", de Maria Helena de Macedo Lima, professora 

aposentada do Instituto Federal do Piauí. 

 

 

Análise do texto linguístico 

 

Itens lexicais  

A publicação institucional, na forma de notícia, aborda a participação bastante 

expressiva dos alunos do curso superior de tecnologia em secretariado em evento regional 

patrocinado pelo próprio IFPI – além de um professor, uma egressa e quatro técnicos em 

administração –, revelando um ethos de integração e envolvimento de todos os participantes. 

O discurso institucional confere uma notoriedade à egressa, pela sua primeira colocação na 

modalidade de apresentação de banner; e pelo lançamento do livro de uma professora 

aposentada. 

 

Encadeamento/técnicas argumentativas 

 A notícia, tipicamente informativa, utiliza-se de argumentos que demonstram um ethos 

de sucesso, do evento e de seus participantes: a importância do “apoio” do IFPI; os itens que 

compõem a “programação”, como forma de justificar o tema “Diferenciais Competitivos do 

Secretariado”; o sucesso que a egressa obteve por conta da  “orientação” recebida; e, como 

outro grande “destaque”, o lançamento do livro ocorrido. Identificamos uma cena da 

enunciação com bastante entusiasmo e emoção, diante dos resultados obtidos pelo evento, 

onde o próprio leitor é conduzido por uma empolgação visivelmente aparente. 

 

Destacabilidade 

 A destacabilidade está presente no próprio título da publicação institucional “Alunos, 

egressos e servidores do IFPI participam de seminário de Secretariado”; e pela visualização da 

imagem (destacabilidade não verbal), com a participação massiva daqueles que fazem parte 

do IFPI, resultando em uma maior argumentação para uma cenografia integrada. 
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A legenda da imagem traz uma asseveração “Diferencais competitivos do 

secretariado” – tanto na legenda, como no próprio texto – que é um discurso bem 

característico da área, tendo como objetivo, identificar e diferenciar os profissionais de 

secretariado em relação aos sem formação. 

Componentes complementares/dialogantes ao texto 

 

Fotografias/imagens/desenhos 

A fotografia que acompanha o título “Alunos, egressos e servidores do IFPI 

participam de seminário de Secretariado”, teve sua publicação veiculada no portal do IFPI, em 

31 de agosto de 2017, às 7h51, e mostra todos os participantes do evento. A foto principal 

também faz parte da notícia, juntamente com outras quatro, reforçando a integração e o 

envolvimento do discurso institucional. 

As cinco fotografias estão dispostas na parte interna da página, em um álbum virtual, 

mostrando todos os participantes do IFPI: as duas primeiras mostram todos os participantes 

do curso de secretariado; a terceira, o professor do curso de secretariado, Jailton de Sousa, 

entre a egressa Kélvia Lustosa e a orientadora Profa. Inara Lopes; a quarta, somente a egressa 

e a sua orientadora; e a quinta e última, a Profª aposentada do IFPI, Maria Helena, lançando o 

seu livro. 

 

Cores/cena predominante 

 A notícia teve a sua publicação somente no portal institucional do IFPI, em 31 de 

agosto de 2017, não apresentando veiculação em seu boletim informativo (newsletter), 

demonstrando assim que o grau de relevância com a divulgação ocorreu somente no veículo 

de comunicação portal. A página da notícia é toda padronizada, apresenta uma cor de fundo 

branca e segue rigorosamente o “Manual de Diretrizes – Identidade Padrão de Comunicação 

Digital do Poder Executivo Federal”, tanto na parte de textual como na disposição dos 

elementos que constituem o portal institucional padrão. A cena predominante é de um 

ambiente digital, institucionalizado e padronizado, diante da disposição dos elementos 

constituintes, como: os itens da identidade visual, os títulos, corpo dos textos, imagens e as 

cores utilizadas. 

 O fato do IFPI ter patrocinado o seminário regional de secretariado com a efetiva 

participação de seus alunos e, de alguns servidores (além de uma egressa e uma professora 

aposentada), conferiu um ethos de integração e envolvimento da instituição com todos os seus 
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participantes. O discurso institucional conferiu um grande enfoque a alguns destaques, como: 

a 1ª colocação da egressa Kélvia Lustosa com a apresentação de seu banner; e o lançamento 

do livro da professora aposentada da instituição, Maria Helena. E, com relação aos 

argumentos que foram utilizados na construção do texto, nos foi revelado um ethos de sucesso 

não só ao evento como a todos os seus participantes, mostrando assim uma cena da 

enunciação de entusiasmo e emoção diante dos resultados obtidos. 

 

 

6.3.2 O discurso do Encontro de Mineração e Administração, no Campus Paulistana 

 

Figura 9 – Página da notícia do Encontro de Mineração e Administração 

 

 

Fonte: Portal do IFPI (30 jan.2018) 

 

 

(Texto na íntegra) 

Campus Paulistana realiza Encontro de Mineração e Administração 

Publicado: 10 ago. 2017 - 13h01 

Última modificação: 15 ago. 2017 - 08h50 
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A Coordenação do Curso de Administração e Coordenação do Curso de Mineração 

do Campus Paulistana realiza, de 17 a 18 de agosto, o I Encontro de Mineração e 

Administração – I EMINERAD, com o tema "Vencendo Desafios e Criando Novas 

Oportunidades". 

O evento tem o objetivo de proporcionar aos participantes conhecimentos teóricos e 

práticos sobre temas como empreendedorismo por oportunidade, políticas de crédito, 

economia criativa, empregabilidade, licenciamento ambiental, o mercado das rochas 

ornamentais, geotecnologias, hidrogeologia. 

 

A programação contará com palestras, minicursos, mesa redonda e atividades 

culturais, com a presença de profissionais renomados no mercado para o 

compartilhamento de experiências. A proposta é divulgar ações inovadoras, além de 

fortalecer o cenário empreendedor local, a partir das experiências vivenciadas pelos 

profissionais do setor. 

 

Inscreva-se e confira a programação completa no site do evento:  

 

https://sites.ifpi.edu.br/minerad/  

 

 

Análise do texto linguístico 

 

Itens lexicais  

A publicação institucional é referente à realização do “I Encontro de Mineração e 

Administração – I EMINERAD”, que foi idealizado pelas coordenações dos cursos técnicos 

em mineração e administração do Campus Paulistana. O encontro de mineração e 

administração ocorreu no próprio campus e revela um ethos inovador e de fortalecimento do 

cenário empreendedor local para todos aqueles que participarem do evento. O discurso 

institucional traz um grande enfoque às abordagens teóricas e práticas que serão 

proporcionadas às pessoas que forem participar do encontro, a partir da presença de 

renomados profissionais do mercado e que atuarão em suas palestras, minicursos e mesas 

redondas. 
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Encadeamento/técnicas argumentativas 

 A notícia utiliza-se de argumentos que demonstram um ethos de inovação e 

crescimento a todos que participarem do evento: a oportunidade na obtenção de 

conhecimentos teóricos e práticos sobre os mais diversos temas da área; os itens que fazem 

parte da programação, como forma de justificar o tema “Vencendo Desafios e Criando Novas 

Oportunidades”; e o contato com renomados profissionais do mercado para o fortalecimento 

do empreendedorismo local. Identificamos uma cena de enunciação de muito profissionalismo 

e sucesso, diante de toda programação elaborada e dos resultados a serem alcançados para o 

mercado local, consolidando assim, uma identificação com o público leitor. 

 

Destacabilidade 

 A destacabilidade está presente no título da publicação institucional “Campus 

Paulistana realiza Encontro de Mineração e Administração”; e na visualização da imagem 

(destacabilidade não verbal) que na verdade é a logomarca do evento, dando uma 

argumentação para a cenografia. 

O corpo do texto apresenta o tema do encontro que é “Vencendo Desafios e Criando 

Novas Oportunidades”, identificando assim uma sobreasseveração que faz parte de um 

discurso facilmente observado no mundo dos negócios, do empreendedorismo e, tendo os 

desafios, como algo a serem encarados com coragem e determinação – não somente com o 

objetivo de superação, mas com o intuito de gerar novas oportunidades. 

 

 

Componentes complementares/dialogantes ao texto 

 

Fotografias/imagens/desenhos 

A página eletrônica referente à notícia “Campus Paulistana realiza Encontro de 

Mineração e Administração” não apresenta nenhum álbum de fotografias, apenas uma única 

imagem exibindo a logomarca do evento e, abaixo, uma legenda com os dias de sua 

realização: 17 e 18 de agosto de 2017. A logomarca é apresentada através de uma composição 

visual bastante lúdica com elementos – símbolo da administração com “rodinhas” e 

ferramentas – e cores que reforçam os estereótipos das minas de extração de minérios e dos 

cursos envolvidos. A composição faz alusão a um “carrinho sobre trilhos” com ferramentas 

nas cores azuis (cor característica da administração); o nome do evento circundando os 
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elementos na cor marrom (tom escuro); e ao fundo, representando “as rochas” das minas, um 

retângulo com preenchimento na cor marrom (tom claro). A marca tem grande relevância no 

processo de construção da identidade visual do encontro, dando publicidade e personalidade 

diante do auditório. 

Cores/cena predominante 

 A notícia teve a sua publicação somente no portal institucional do IFPI, em 10 de 

agosto de 2017, não apresentando veiculação em seu boletim informativo (newsletter), 

demonstrando assim que o grau de relevância com a divulgação ocorreu somente no veículo 

de comunicação portal. A página eletrônica da publicação faz parte do processo de 

padronização, apresentando uma cor de fundo branca que segue rigorosamente o “Manual de 

Diretrizes – Identidade Padrão de Comunicação Digital do Poder Executivo Federal”, tanto na 

parte textual como na disposição dos elementos que constituem o portal institucional padrão. 

A cena predominante é de um ambiente digital institucionalizado e padronizado, diante da 

disposição dos elementos constituintes, como: itens da identidade visual, títulos, corpo dos 

textos, imagens e cores utilizadas. 

 Ficou evidente a presença de um ethos inovador e de fortalecimento ao mercado 

empreendedor local para todos aqueles que resolvessem participar do evento, tendo em seu 

discurso institucional o foco nas abordagens, teóricas e práticas, diante da presença e atuação 

(nas palestras, minicurso e mesas redondas) de renomados profissionais do setor ao longo de 

todo o encontro de mineração e administração. Os argumentos utilizados nos revelou um 

ethos de inovação e crescimento com todos os participantes do evento (ouvintes e 

palestrantes) e uma cena de enunciação de muito profissionalismo e sucesso com a 

programação e os resultados esperados para a localidade. 
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6.3.3 O discurso do Encontro do Mestrado Profissional PROFMAT, no Campus Floriano 

 

Figura 10 – Página da notícia do Encontro PROFMAT 

 

 

Fonte: Portal do IFPI (10 abr.2018) 

 

 

(Texto na íntegra) 

Campus Floriano organiza I Encontro do PROFMAT 

Publicado: 20 jun. 2017 - 15h29 

Última modificação: 20 jun. 2017 - 15h29 

 

De 25 a 27 de agosto, o Campus Floriano realiza o I Encontro do PROFMAT do 

Piauí. Na programação, está prevista a realização de palestras, mesas-redondas e 

minicursos. 

 

As inscrições para o evento serão feitas on-line, no período de 1º de julho a 10 de 

agosto. Quem estiver interessado em propor minicurso à organização do Encontro 

deve apresentar sua proposta, em formulário, no período de 1º a 20 de julho.  

 

Os participantes que quiserem submeter trabalhos (banner ou apresentação oral) 

também devem fazer sua inscrição on-line no período de 1º a 20 de julho. 
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O Encontro do PROFMAT será uma homenagem póstuma ao professor João Benício 

do Melo Neto. Falecido em março deste ano, professor João Benício atuou por mais 

de 20 anos como Professor de Matemática na Universidade Federal do Piauí. 

 

O PROFMAT é um curso semipresencial com oferta nacional que concede aos 

egressos o título de Mestre, coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática 

(SBM) e integrado por Instituições de Ensino Superior associadas em uma Rede 

Nacional, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O Campus 

Floriano do Instituto Federal do Piauí (IFPI) é uma das instituições que integram a 

Rede Nacional, atuando como um polo. 

 

Para mais informações, entre em contato com a Comissão Organizadora pelo e-mail: 

encontroprofmatpi@ifpi.edu.br 

 

 

Análise do texto linguístico 

 

Itens lexicais  

A notícia é sobre o primeiro encontro do Mestrado Profissional em Matemática em 

Rede Nacional – PROFMAT, a ser organizado pelo Campus Floriano, mestrado esse que é 

coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e integrado por Instituições de 

Ensino Superior no contexto da Universidade Aberta do Brasil (UAB) da Coordenação de 

Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Os termos “homenagem”, “título”, “polo”, “nacional”, e as siglas “UAB”, “CAPES” 

traz um discurso institucional que demonstra preocupação com o ensino público federal que 

possa atender às reais necessidades dos estudantes e profissionais locais, ou seja, que o ensino 

possa ir ao encontro das demandas do público de interesse: prioritariamente os professores de 

matemática (em atividade) da Educação Básica e, em especial, que fazem parte das escolas 

públicas. 
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Encadeamento/técnicas argumentativas 

A persuasão é verificada com a utilização de alguns argumentos que são descritos em 

expressões como “homenagem póstuma” e “oferta nacional”, revelando um ethos 

engrandecedor: a quem contribuiu com o desenvolvimento da matemática por mais de 20 

anos, como o Profº João Benício, da Universidade Federal do Piauí; e a oportunidade de 

crescimento profissional que é dada aos estudantes da matemática, com a obtenção do título 

de mestre pelo PROFMAT. Identificamos uma cena de enunciação de muito respeito e 

qualidade, diante da homenagem ao professor que trabalhou por tanto tempo com a 

matemática e dos órgãos e entidades nacionais envolvidos na oferta do mestrado para o 

campus do IFPI, respectivamente. 

 

Destacabilidade 

 A destacabilidade é encontrada no título da notícia “Campus Floriano organiza I 

Encontro do PROFMAT” marcando um posicionamento; na visualização da imagem 

(destacabilidade não verbal) que na verdade é a logomarca do evento, dando uma 

argumentação para uma cenografia identitária; na legenda da imagem “A submissão de 

trabalhos poderá ser feita no período de 1º a 20 de julho” convidando o público de interesse a 

participar; e na criação do endereço de email “encontroprofmatpi@ifpi.edu.br” como meio de 

comunicação para se aproximar mais do público em geral e obter maiores informações com a 

Comissão Organizadora do evento. 

 

 

Componentes complementares/dialogantes ao texto 

 

Fotografias/imagens/desenhos 

A página da publicação não apresenta nenhum álbum de fotografia, porque a notícia é 

anterior ao evento e o objetivo é simplesmente de divulgação para o públicos em geral e de 

interesse. A única imagem que é apresentada está relacionada à logomarca do encontro e, 

abaixo, uma legenda informando o período para a submissão de trabalhos que é de 1º a 20 de 

julho.  

A logomarca do evento exibe uma composição visual que faz alusão à identidade da 

marca do PROFMAT, no que diz respeito ao uso de suas cores e fontes; utiliza também, de 
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forma lúdica, os números e os símbolos matemáticos, resultando assim em uma maior 

aproximação e personalidade com o auditório. 

 

Cores/cena predominante 

 A notícia teve a sua publicação tanto no portal, em 20 de junho de 2017, como no 

boletim informativo do IFPI (newsletter) – em Edição 281, de 23 de junho de 2017 –, 

demonstrando assim o grau de relevância com a divulgação tanto no veículo como no meio de 

comunicação. A página da publicação no portal é toda padronizada, apresenta uma cor de 

fundo branca e segue rigorosamente o “Manual de Diretrizes – Identidade Padrão de 

Comunicação Digital do Poder Executivo Federal”, tanto na parte de textual como na 

disposição dos elementos que constituem o portal institucional padrão; já a publicação do 

boletim informativo segue outra padronização apresentando sempre uma matéria de destaque 

com mais seis outras, sendo todas com links “Leia mais” direcionados para a matéria 

localizada no portal. A cena predominante é de um ambiente digital, institucionalizado e 

padronizado, diante da disposição dos elementos constituintes, como: os itens da identidade 

visual, os títulos, corpo dos textos, imagens e as cores utilizadas. 

A publicação nos revelou um discurso institucional com enorme preocupação em 

ofertar um ensino público federal de qualidade, estando voltado em atender às reais 

necessidades do público de interesse e a construção dos argumentos foram descritas em 

expressões que revelaram um ethos engrandecedor. Também ficou claro uma cena de 

enunciação apresentando muito respeito e qualidade: pela homenagem póstuma ao Profº João 

Benício, que tanto contribuiu para a matemática; e pelos órgãos e entidades nacionais que 

estão envolvidas na oferta do mestrado. 

Até aqui, ficou claro a existência de um discurso institucional próprio, em um 

ambiente identitário, na utilização de itens lexicais como nos verbos e em termos e expressões 

que fazem parte de um código linguageiro, através de palavras que resultam em um ethos que 

vai da integração até o fortalecimento, trazendo assim um posicionamento junto ao 

destinatário final. As publicações, que fazem parte da amostra representativa, apresentam 

expressões e termos que mostram situações diversas de superação com um discurso de 

oportunidades, além de trazerem reconhecimento e respeito, tendo os vocábulos fazendo parte 

do discurso institucional que reforçam a identidade com a inclusão de mais alguns verbos que 

se apresentam. As estratégias utilizadas pela Dircom fazem parte de uma comunicação 

institucional que mostra a maneira de ser e de se reconhecer o discurso com a elaboração do 
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protocolo de análises, a partir de um discurso quantitativo das notícias publicadas no portal e 

com repercussão no boletim informativo (newsletter).  

É importante salientar que a concepção do protocolo de análise deu-se a partir de 

caminhos que foram percorridos (já descritos anteriormente) durante o processo de sua 

elaboração, tendo: como proposta, traçar o modo de fazer com base na concepção do ethos e 

das cenas de enunciação; e, como objetivo, criar subsídios que oportunize a identificação no 

discurso institucional, através das publicações veiculadas no portal noticioso e boletim 

informativo, as formas de dizer que tragam as maneiras de ser e contribuam na construção da 

identidade do IFPI. A formatação do protocolo de análise ficou estabelecida na identificação 

dos itens lexicais, no encadeamento/técnicas argumentativas e nos elementos de 

destacabilidade que estavam nos textos e, além desses, também temos aqueles componentes 

que são externos ao texto, como fotografias, imagens, desenhos, cores e cena predominante, e 

que foram relevantes na construção do discurso para o ambiente da comunicação digital da 

instituição. 

Diante de tudo que foi descrito até aqui sobre o protocolo das publicações, temos 

ainda a necessidade de descrever algumas análises a respeito da identidade institucional do 

IFPI, sob o viés da amostra representativa das três publicações: 

1. Em “Alunos, egressos e servidores do IFPI participam de seminário de 

Secretariado”, a publicação traz uma instituição totalmente voltada aos 

interesses do público que se relaciona, apresentando ações que levam ao êxito 

dos resultados que são conferidos ao evento, principalmente no que diz 

respeito aos participantes e que é facilmente observado pelo discurso 

institucional que emite grande notoriedade a todos os presentes. A identidade 

do IFPI é exibida de forma objetiva, mostrando verdadeiramente “o que é” e “o 

que faz”, diante da forma como se apresenta para o público em geral com 

bastante envolvimento e dedicação na realização do evento científico. 

2. Em “Campus Paulistana realiza Encontro de Mineração e Administração”, a 

publicação traz uma instituição voltada para o mercado empreendedor local, 

em um evento de muito profissionalismo, não só por parte dos responsáveis 

como dos próprios palestrantes, através de um discurso institucional que trata 

sobre os aspectos teóricos e práticos aos participantes e, sem esquecer, da 

presença mais do que importante de renomados nomes do setor. O evento 

também exibe uma identidade visual que resulta em uma identificação dos 
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públicos com a marca do evento, devido às estratégicas e táticas utilizadas 

durante a elaboração dos elementos visuais. Em suma, a identidade do IFPI é 

exibida de forma objetiva, mostrando efetivamente “o que é” e “o que faz”, 

apresentando inovação e fortalecimento do cenário empreendedor local, 

durante a realização do evento científico. 

3. Já em “Campus Floriano organiza I Encontro do PROFMAT”, a publicação 

traz uma instituição preocupada não só com a qualidade do ensino público 

federal como também em homenagear as pessoas que deram grandes 

contribuições para esse ensino público, oportunizando o crescimento 

profissional dos públicos de interesse de toda a região. O discurso institucional 

está centrado em atender as demandas voltadas para a formação continuada, 

com o comprometimento de uma educação de qualidade. O evento também 

exibe uma marca que resulta em uma identificação visual com os públicos do 

evento e toda a comunicação tem diminuído (e muito!) a distância com o 

público em geral, por conta da maneira como trabalha: nos formatos, 

conteúdos e objetivos. Em suma, a identidade do IFPI é exibida de forma 

objetiva, mostrando verdadeiramente “o que é” e “o que faz”, apresentando 

assim muito respeito entre os homenageados e uma preocupação com a 

educação profissional e tecnológica – EPT. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O trabalho percorrido por toda a comunicação institucional do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, foi conduzido pelos aspectos teóricos e 

empíricos, juntamente com os procedimentos metodológicos e, sem esquecer, os tipicamente 

exploratórios, através de um estudo de caso do objeto de pesquisa e de todo o contexto de 

produção das publicações institucionais produzidas pela Diretoria de Comunicação social – 

Dircom. 

 Os questionamentos sobre a pesquisa ocasionaram a determinação de todo o 

embasamento teórico que acabaram sendo resumidos em tópicos como: A identidade 

centenária do IFPI, a partir de sua natureza e estrutura organizacionais e pelos princípios e 

práticas acadêmicas que norteiam a instituição; o diagnóstico em cada um dos 12 territórios 

de desenvolvimento do estado do Piauí, com o seu ensino público federal e as modalidades de 

cursos ofertados pelos campi do IFPI; a identidade institucional da Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT), com a comunicação institucional integrada, o processo de construção da 

identidade institucional do IFPI e a política de comunicação social pelos manuais de 

identidade visual, redação e diretrizes. 

A delimitação desses tópicos proporcionou o direcionamento necessário para a 

condução desta dissertação que tem o IFPI como uma instituição centenária de ensino público 

federal distribuído, em 20 campi e uma reitoria, ao longo de seus 12 territórios de 

desenvolvimento do estado do Piauí. Os campi estão localizados em municípios-polos – que 

seguem critérios para sua definição, durante o processo de escolha – e com a oferta de cursos 

regulares voltados para as necessidades socioeconômicas locais. 

A comunicação institucional do IFPI contempla uma gama de veículos e canais de 

comunicação oficiais que, diante disso, cada vez menos vem mantendo algum tipo de 

dependência com a comunicação tipicamente tradicional, como por exemplo, o rádio, a 

televisão e o jornal impresso. Diante disso, as publicações institucionais que são veiculadas 

nas mídias sociais e, mais especificamente em sua comunicação digital (portal institucional e 

newsletter), devem também seguir critérios previamente estabelecidos para não comprometer, 

durante a produção das notícias, o processo de construção da identidade institucional do IFPI. 

O foco da comunicação institucional está voltado para o relacionamento com os seus 

públicos em direção à comunicação digital e mídias sociais, contudo, a Dircom consegue 
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pautar os veículos de comunicação convencionais (tv, rádio e jornal impresso) e agendar a 

sociedade em alguns conteúdos específicos como as eleições diretas para o cargo de reitor do 

instituto; abertura das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) que dá acesso aos 

cursos superiores (bacharelado, tecnologia e licenciatura) oferecidos pelo instituto; abertura 

das inscrições para o Exame Classificatório que é realizado uma vez por ano, sendo a única 

modalidade de acesso aos cursos técnicos integrado, subsequente e concomitante; e os eventos 

científicos, culturais e esportivos de repercussão local, regional, nacional e até internacional. 

Identificamos uma evolução bastante significativa na comunicação ao longo dos anos 

e, mais especificamente, com a institucional que vem recebendo muitos investimentos: 

nomeação de novos servidores aprovados em concursos públicos e vindos de outras áreas da 

comunicação organizacional (relações públicas e programadores visuais, por exemplo); 

contratação de estagiários advindos de cursos de jornalismo; instalações físicas adequadas 

(atualmente a Dircom está localizada no novo prédio da reitoria); e aquisição de mobiliários 

novos e modernos (estantes, mesas e cadeiras). Com todo esse investimento aplicado na 

comunicação institucional, observamos uma produção de notícias e um tratamento na 

programação visual dos trabalhos bem mais direcionado à resolução dos problemas 

comunicacionais do que em anos anteriores, onde as rotinas de trabalho eram realizadas por 

servidores sem a adequada habilitação para a execução das tarefas. 

Para definirmos a comunicação institucional que é produzida pelo IFPI, precisamos 

não se ater somente ao texto – e sim irmos além dele! –, pois o contexto em que se insere, a 

intenção a quem se destina e os meios utilizados são pontos a serem levados em consideração 

na hora de conhecer o discurso da instituição, porque toda e qualquer comunicação é 

composta por um discurso e, foi na Análise do Discurso, que encontramos os subsídios 

necessários para entendermos as práticas discursivas que são utilizadas pelos profissionais da 

Dircom, exibindo assim a maneira de ser e de se reconhecer o discurso. Com o uso da análise 

do discurso, elaboramos um protocolo de análises a partir de um diagnóstico quantitativo das 

notícias publicadas, tanto no portal como no boletim informativo (newsletter), resultando no 

reconhecimento do ethos e das cenas de enunciação. 

Durante o período de seis meses do ano de 2017 (1º de junho a 1º de dezembro), 

realizamos um levantamento quantitavo das publicações institucionais (notícias) produzidas 

pela Dircom e veiculadas no portal do IFPI. O portal noticioso é a principal mídia eletrônica 

de onde surgem os conteúdos da instituição e são distribuídos aos demais meios de 

comunicação online e, esse levantamento quantitativo (vide APÊNDICE A) que apresentamos 
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no Capítulo V, observamos dois aspectos a serem considerados: 1) no portal noticioso, 15% 

dos campi (Dirceu Arcoverde, Campo Maior e São João do Piauí) não cumpriram com os 

requisitos necessários de publicação, portanto não fizeram parte desse levantamento; e 2) no 

boletim informativo, 10,3% das notícias cumpriram com os requisitos necessários de 

publicação e apareceram também em edições dos boletins (números 280, 281, 282, 283, 285, 

287 e 289), portanto fizeram parte do levantamento. 

O Capítulo I traz sobre a amostra representativa da pesquisa que são as publicações 

institucionais dos cursos regulares ofertados pelos campi do IFPI, referentes aos seus eventos 

científicos que foram veiculadas tanto no portal institucional como no Boletim Informativo 

(newsletter). De um total de 68 publicações, três foram selecionadas e fazem parte do corpus 

da pesquisa, ou seja, estão relacionadas aos eventos científicos de cursos como Tecnologia em 

Secretariado, Técnico em Mineração e Mestrado em Matemática, que são ofertados 

regularmente somente nos campi Teresina Central, Paulistana e Floriano: 

1. “Alunos, egressos e servidores do IFPI participam de seminário de 

Secretariado”, publicada em 31 de agosto, composta por um texto de três 

parágrafos (133 palavras), álbum de fotografias com cinco imagens, três botões 

para compartilhamentos (Facebook, Twitter e Google+) e um para curtir 

(Facebook); 

2. “Campus Paulistana realiza Encontro de Mineração e Administração”, 

publicada em 10 de agosto, composta por um texto de três parágrafos (131 

palavras), sem álbum de fotografias e apenas uma imagem da logomarca do 

evento, três botões para compartilhamentos (Facebook, Twitter e Google+) e 

um para curtir (Facebook); 

3. “Campus Floriano organiza I Encontro do PROFMAT”, publicada em 20 de 

junho, composta por um texto de cinco parágrafos (222 palavras), também sem 

álbum de fotografias e apenas uma imagem da logomarca do evento, três 

botões para compartilhamentos (Facebook, Twitter e Google+) e um para 

curtir (Facebook).  

A inclusão do álbum de fotografias tem a pretensão de reforçar a informação do 

conteúdo, facilitando assim a capacidade de assimilação, sensibilidade e curiosidade do 

público de interesse, no caso, o próprio destinatário, portanto, temos então a importância de 

inclusão dos álbuns de fotografias/imagens nas publicações para o processo de construção da 

identidade institucional. O fato da publicação estar divulgando um evento que ainda vai 
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ocorrer (em oposição aos que já ocorreram, por exemplo o seminário de Secretariado), não é 

fator determinante para não se construir um álbum, porque a Dircom possui banco de imagens 

que pode muito bem incluir registros fotográficos de edições anteriores ou dos palestrantes e 

das pessoas envolvidas (coordenadores dos cursos, por exemplo) e, até mesmo, do público a 

quem se destina (alunos, professores e profissionais do mercado) no intuito de corroborar com 

a relevância do evento, conferindo um clima persuasivo com um discurso que traz 

notoriedade e um ethos de integração e envolvimento entre os participantes. 

A comunicação digital é abordada no Capítulo I e atua como um grande catalizador na 

construção e disseminação da identidade institucional do IFPI, nos mais longínquos campi e 

nos diversos públicos; já no Capítulo IV, a identidade institucional se mostra “relacionada 

com a maneira como uma empresa visa identificar e posicionar a si mesma e seus produtos. 

[...] a imagem é a maneira como o público vê a empresa e seus produtos” (KOTLER apud 

VÁSQUEZ, 2007, p. 209). É extremamente relevante fazer uma reflexão acerca da forma 

como o portal vem sendo conduzido, porque as publicações são sempre construídas com o 

texto em primeiro plano e as fotografias/imagens em segundo com as funções de assimilar, 

informar e despertar o interesse no destinatário. Essas mesmas publicações não dispõem de 

recursos que o ambiente da internet proporciona como a utilização de vídeos, links e 

hiperlinks para as notícias anteriores e/ou documentos alusivos, ocasionando com isso uma 

não disponibilização sobre outras formas de informação dos conteúdos. E as três publicações 

analisadas vêm para corroborar que o portal institucional do IFPI não dispõe de recursos 

tecnológicos de multimídia e, muito menos, para uma mediação de debates para que possam 

ser acrescentados ao entendimento dos conteúdos. 

Em “Alunos, egressos e servidores do IFPI participam de seminário de Secretariado”, 

publicação relacionada à divulgação do evento científico do curso superior de Tecnologia em 

Secretariado, curso esse que existe somente no Campus Teresina Central, localizado no 

município de Teresina-PI, território de desenvolvimento Entre Rios; “Campus Paulistana 

realiza Encontro de Mineração e Administração”, publicação relacionada ao evento científico 

do encontro do curso técnico em mineração, curso esse que também existe somente no 

Campus Paulistana, localizado no município de Paulistana-PI, território de desenvolvimento 

Chapada Vale do Rio Itaim; e “Campus Floriano organiza I encontro do PROFMAT”, 

publicação relacionada à divulgação ao evento científico do mestrado profissional em 

matemática, curso esse que existe somente no Campus Floriano, localizado no município de 

Floriano-PI, território de desenvolvimento Vale dos Rios Piauí e Itaueira. Todas as três 
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publicações fazem parte da amostra representativa feitas no Capítulo V, apresentando um 

discurso que contribui com a formação da identidade institucional do IFPI, pois são eventos 

científicos que acabam indo ao encontro de responder, respectivamente: às demandas em um 

dos itens de maiores potencialidades econômicas dos territórios que são prestação de serviços 

(nas áreas do comércio, educação e etc.), mineração e na prestação de serviços nas áreas da 

saúde e educação; apresentam cursos que atendem às demandas dos territórios, quer dizer, que 

conseguem atender às demandas de formação dos trabalhadores nos setores das atividades 

econômicas que mais contratam como o comércio, serviço público e o comércio, e comércio; 

e exibem os maiores indicadores de IDHM em seus municípios, acima da média estadual, 

como em Teresina (1ª posição no Estado, com 0,751), Paulistana (36ª posição no Estado, com 

0,600) e Floriano (2ª posição no Estado, com 0,700). 

As análises das publicações institucionais mostram termos que exibem situações de 

superação individuais e ou coletivas, como: ”diferenciais competitivos”, “vencendo desafios” 

e “criando novas oportunidades”. Também encontramos expressões que refletem um discurso 

de muitas oportunidades com a obtenção de conhecimentos atualizados que farão jus ao 

mercado de trabalho local (onde os cursos regulares são ofertados): “empreendedorismo por 

oportunidade”, “política de crédito”, “economia criativa”, “empregabilidade”, “licenciamento 

ambiental”, “mercado das rochas ornamentais”, “profissionais renomados”, 

“compartilhamento de experiências”, “ações inovadoras”, “fortalecer o cenário” e 

“experiências vivenciadas”. Expressões que carregam reconhecimento e respeito como em 

“homenagem póstuma”; e de muito engrandecimento e destaque como em “oferta nacional”, 

“título de mestre” e “rede nacional”. Essas expressões fazem parte do discurso institucional, 

gerando assim um ambiente identitário com verbos que fazem parte desse cenário como 

“vencer”, “proporcionar” e “fortalecer” e, esses itens léxicos, compõem o rol de palavras 

tipicamente encontradas na comunicação institucional. 

Os verbos que fazem parte do texto das publicações variam em conformidade com o 

espaço-tempo dos eventos científicos (já realizados ou ainda a serem realizados): 1) eventos já 

realizados, geralmente os verbos são utilizados no pretérito perfeito do indicativo com 

variação de número entre a terceira pessoal do singular e plural – “ocorreu”, “estiveram”, 

“teve” e “foi”; e em 2) eventos ainda a serem realizados, geralmente com verbos sendo 

utilizados no presente do indicativo e na terceira pessoa do singular – “realiza”, “tem” e “é”. 

Esses verbos acabam retratando técnicas argumentativas de muito trabalho e dedicação, e um 

ethos entusiasta mostrando que vale a pena se informar mais sobre os eventos: “Inscreva-se e 
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confira a programação completa no site do evento” e “Para mais informações, entre em 

contato com a Comissão Organizadora”. 

Em relação à destacabilidade, exibi um ethos de superação bastante evidente na 

visualização das imagens (destacabilidade não verbal), nas legendas e nos temas referentes 

aos eventos que resultam em uma sobreasseveração: “Diferenciais Competitivos do 

Secretariado” e “Vencendo Desafios e Criando Novas Oportunidades”. 

As fotografias, imagens e cenas predominantes estão marcadas pelo lúdico, 

institucionalizado, padronizado, entusiasmo, emoção, inovador, fortalecimento, 

profissionalismo, sucesso, respeito, qualidade, integração, envolvimento e engrandecedor. 

Todas as três publicações analisadas apresentam em suas páginas uma padronização que 

segue rigorosamente o “Manual de Diretrizes – Identidade Padrão de Comunicação Digital do 

Poder Executivo Federal” com uma cena predominante direcionada ao institucional padrão, 

ou seja, sempre com o intuito de respeitar a identidade do portal institucional padrão. E com 

um discurso institucional ofertando uma Educação Profissional e Tecnológica (EPT) de 

qualidade, voltada para atender às demandas socioeconômicas dos arranjos produtivos locais 

(APLs), situados nos municípios-sede de Teresina, Paulistana e Floriano e, respectivamente, 

em seus territórios de desenvolvimento do estado do Piauí: “Entre Rios”, “Chapada Vale do 

Rio Itaim” e “Vale dos Rios Piauí e Itaueira”. 

O Capítulo IV descreve que anteriormente a produção da comunicação institucional do 

IFPI era desenvolvida por servidores sem formação alguma na área e que atuava, 

principalmente, em questões pontuais junto à comunicação do instituto. Com o passar do 

tempo, essa comunicação passa a ser compreendida como importante para o relacionamento 

estratégico com os seus públicos: primeiro foi criado a agência de publicidade Top-Marketing, 

no intuito de melhorar a comunicação interna; depois, compreendendo o valor que a 

comunicação tinha para a instituição, elevaram ao patamar de Assessoria de Comunicação – 

ASCOM; e, atualmente, apresenta-se com uma formatação mais moderna, Diretoria de 

Comunicação Social – Dircom, mais estruturada e com servidores concursados pertencentes à 

área da comunicação organizacional, atuando de forma integrada. 

Por conta de todo esse processo de crescimento que a comunicação institucional 

passou e, sabendo que o IFPI conhece o público a quem se destina, então é acionado um 

fiador colocando a comunicação como algo relevante para o processo de construção de sua 

identidade institucional. E a existência de um código linguageiro que integra uma legitimação 

a si mesmo, no caso do enunciador, variando a partir de um ethos de integração, envolvimento 
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passando pelo inovador e fortalecimento, trazendo com isso um posicionamento do discurso 

que retrata um ambiente identitário (de verdadeira identificação), junto ao seu destinatário 

final que é o responsável por receber a mensagem. 

O processo de construção da identidade de toda e qualquer organização também passa 

em dispor de uma Política de Comunicação e, isso faz do IFPI, uma instituição que 

necessidade apresentar uma comunicação que seja parte integrante de sua cultura 

organizacional e do fortalecimento de sua marca para poder criar e manter bons 

relacionamentos com os seus públicos estratégicos. A Política de Comunicação pode 

contribuir na ressignificação da identidade institucional e em outras possibilidades como os de 

impactos na imagem, reputação e clima organizacional. Wilson Bueno (2014, p. 131) ratifica 

a importância que uma Política de Comunicação tem para as organizações e o fato de poder 

levar à criação de documentos importantes como planos e manuais “que os contemplem. [...] 

ao relacionamento com a mídia (ou manuais de assessoria de imprensa), à legitimação do 

projeto de identidade visual ou mesmo às orientações mais detalhadas sobre publicações 

institucionais, apoio, patrocínio e participação em eventos etc”. O IFPI ainda não possui uma 

Política de Comunicação, porém elaborou dois documentos (“Diretrizes de Conteúdo para o 

Portal do IFPI” e “Diretrizes de Uso da Marca do IFPI e de Criação e Divulgação de Materiais 

Promocionais da Instituição”) em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catariana – IFSC com o objetivo de nortear o processo de formação de 

sua identidade institucional: os documentos servem de parâmetros para a publicação de 

conteúdos noticiosos e publicitários. 

A construção da identidade do IFPI tem relação estreita com a comunicação 

institucional desempenhada pela Dircom, a partir das práticas discursivas das publicações 

analisadas e que foram veiculadas em sua comunicação digital, como o portal noticioso e o 

boletim informativo (neswletter). As práticas discursivas trazem a personalidade do IFPI de 

forma objetiva, quer dizer, uma identidade voltada aos questionamentos sobre o que “de fato 

é” e “o que faz” a instituição, como: preocupada com os interesses dos seus públicos de 

relacionamento; voltada para o mercado de trabalho local; e com a responsabilidade em 

oferecer não só um ensino de qualidade como de homenagear todos que contribuíram para o 

desenvolvimento da educação piauiense. Outra questão a ser dita é que as páginas das 

publicações, juntamente com os seus textos, seguem às diretrizes dos manuais referentes à 

comunicação digital do Governo Federal, ocasionando assim, contribuições na construção da 

identidade do IFPI com um ambiente digital, institucionalizado e padronizado. 
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Finalizando o trabalho apresentado até aqui, não podemos dar ares de que tudo o que 

for referente ao processo de construção da identidade sob o olhar das práticas discursivas da 

comunicação institucional esteja sido esvaziado, portanto, a Dircom poderia levar em 

consideração a inserção de alguns subsídios que são necessários para conduzir melhor o 

processo de construção da identidade institucional do IFPI como: os recursos tecnológicos 

que o próprio ambiente da internet proporciona (vídeos, links e hiperlinks) para disponibilizar 

outras formas de informação dos conteúdos; blog para oportunizar uma maior interação entre 

os seus públicos com debates, discussões e controvérsias, a partir de determinados assuntos 

para a construção da opinião pública; álbuns de fotografias/imagens inseridos de forma 

irrestrita, trazendo uma maior identificação com os públicos de interesse; e práticas 

discursivas sempre voltadas para um discurso institucional que atendam às vocações 

econômicas, os arranjos produtivos e o desenvolvimento social e econômico da região, a 

partir das publicações relacionadas aos eventos científicos dos cursos ofertados pelos campi 

do IFPI. Ficamos na expectativa que mais estudos científicos surjam com o objetivo de 

disponibilizar novos olhares e que resultem em grandes contribuições para o processo de 

construção da identidade institucional do IFPI. 
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APÊNDICE A 

 

 

Levantamento demonstrativo das publicações institucionais produzidas pela Diretoria 

de Comunicação Social (Dircom) e que foram veiculadas no portal do IFPI entre junho e 

dezembro de 2017. 

 

Início: 1º de junho de 2017 

Término: 1º de dezembro de 2017 

 

TÍTULO 
NOME 

DO CURSO 
CAMPUS 

DATA 

DO EVENTO 

DIVULGAÇÃO  

PORTAL NEWSLETTER 

01 - Parnaíba realiza Dia D 

das Edificações (01/06/2017) 

Técnico em 

Edificações 
Parnaíba 14 de junho 

Matéria; Logomarca 

“I Dia D 

Edificações”; Link 

“Programação 

Completa”, em 

formato PDF. 

Não 

02 - Campus Cocal realiza 

atividade alusiva à Semana 

dos Alimentos Orgânicos 

(02/06/2017) 

Técnico em 

Agricultura 
Cocal 

1º de junho 

(manhã/tarde) 

Matéria; 

e 4 fotos. 
Não 

03 - Campus Pio IX participa 

de Seminário Piauiense de 

Agroecologia (05/06/2017) 

Técnico em 

Agropecuária 
Pio IX 

25 a 27 

de maio 

Matéria; 

E 2 fotos 
Não 

04 - Cocal abre inscrições para 

Seminário de Profissões e 

Produção Científica e 

Extensionista (06/06/2017) 

Técnico em Administração 

e Agricultura; Licenciatura 

em Matemática e 

Química;Tecnologia em 

Agroecologia 

Cocal 
16, 17 e 18 

de agosto 

Matéria; Logomarca 

II SEMPPRE; Link 

para as inscrições. 

Não 

05 - José de Freitas realiza 

evento pelo Dia Mundial do 

Meio Ambiente (07/06/2017) 

Técnico em Agroecologia 

e Agricultura 

José de 

Freitas 
2 de junho 

Matéria; 

e 8 fotos 
Não 

06 - Inovare Consultoria Jr 

realiza assembleia geral 

(07/06/2017) 

Técnico e Bacharelado em 

Administração 
Oeiras 5 de junho 

Matéria;  

e 3 fotos. 
Não 

07 - Alunos e egressos do 

Campus Oeiras recebem kits 

de irrigação (08/06/2017) 

Técnicos em 

Agricultura, Fruticultura e 

Agropecuária 

Oeiras 
Data não 

informada 

Matéria; 

e 6 fotos 
Não 

08 - Semana de Química do 

Campus Teresina Central terá 

início na segunda-feira, 12 

(09/06/2017) 

Licenciatura 

em Química 

Teresina 

Central 

12 a 14 

de junho 

Matéria; Logomarca 

VI SEQUI; Links: 

página no Facebook e 

email 

Não 

09 – Alunas de Vestuário 

criam a coleção Ladrilhos de 

Teresina (09/06/2016) 

Técnico em 

Vestuário 

Teresina 

Zona Sul 
maço a maio 

Matéria; 6 fotos; Link 

da fanpage do 

editorial 

Edição 280 

(14/06/2017) 

10 - Campus Piripiri entrega 

medalhas da Olimpíada 

Brasileira de Informática 2017 

Técnico em 

Informática 
Piripiri 9 de junho 

Matéria;  

e 19 fotos. 
Não 
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(12/06/2017) 

11 - Reitor autoriza obras de 

infraestrutura no Campus José 

de Freitas. (14/06/2017) 

Vocação agrícola 

(cursos não informados) 

José de 

Freitas 
14 de junho. 

Matéria;  

e 11 fotos 
Não 

12 - Semana de Matemática e 

Física começa nesta quarta-

feira, 21. (20/06/2017) 

Licenciatura em 

matemática e Física 

Teresina 

Central 

21 a 23 

de junho. 

Matéria; Logomarca 

SEMAFIS; e Link da 

programação 

Não 

13 - Seminário debate 

Educação Ambiental e Escolas 

Sustentáveis. (20/06/2017) 

Tecnólogo em Gestão 

Ambiental e Licenciatura 

em Ciências Biológicas 

Teresina 

Central 

5 a 8 

de julho 

Matéria; 4 imagens 

(logomarca, cartaz, 

folder dentro e fora.  

Não 

14 - Campus Floriano 

organiza I Encontro do 

PROFMAT. (20/06/2017) 

Mestrado Profissional 

em Matemática. 
Floriano 

25 a 27 

de agosto 

Matéria; Links para 

inscrição, formulário 

para proposta de 

minicurso, submeter 

trabalhos; e 

Logomarca. 

Edição 281 

(23/06/2017) 

15 - Campus Cocal promove 

segunda edição da Feira das 

Licenciaturas. (22/06/2017) 

Licenciatura em 

Matemática e Química 
Cocal 21 de junho 

Matéria; 

e 5 imagens 
Não 

16 - Campus Picos realiza 

Mostra Semiárido Digital. 

(23/06/2017) 

Técnico em 

Informática 
Picos 22 de junho 

Matéria; 

e 3 imagens 
Não 

17 - Miniempresa de Angical 

vai representar o Brasil em 

Fórum no México. 

(23/06/2017) 

Técnico em 

Administração 

e Informática 

Angical 
9 a 14 

de julho 

Matéria; 

e 1 foto 

Edição 282 

(29/06/2017) 

18 - Professor do Campus 

Floriano lança livro de 

Matemática. (27/06/2017) 

Técnico em 

Eletromecânica 
Floriano 

25 e 27 

de agosto 

Matéria; 

e 2 fotos. 
Não 

19 - São Raimundo Nonato 

realiza III Encontro de 

Matemática. (10/07/2017) 

Licenciatura em 

Matemática 

São 

Raimundo 

Nonato 

17 e 18 

de agosto 

Matéria; 

e Logomarca 

Edição 283 

(14/06/2017) 

20 - Alunos do IFPI 

participam de Exposição 

Agropecuária. (17/07/2017) 

Técnico em 

Agropecuária 
Pio IX 13 de julho 

Matéria; 

e 3 fotos 
Não 

21 - II Encontro de 

Administração e Ciências 

Agrárias ocorrerá na 

Expocorrente. (19/07/2017) 

Técnico em 

Administração, 

Agricultura e 

Agropecuária 

Corrente 
19 a 21 

de julho 

Matéria; Logomarca; 

Link da programação. 
Não 

22 - Aluna do Campus 

Floriano lança livro. 

(26/07/2017) 

Licenciatura 

em Biologia 
Floriano 25 de julho 

Matéria; 

e 6 fotos; 

Edição 285 

(28/07/2017) 

23 - Campus Pedro II realiza I 

Encontro de Administração e 

Empreendedorismo. 

(31/07/2017) 

Bacharelado em 

Administração 
Pedro II 

9 e 10 

de agosto 

Matéria; 2 imagens: 

logomarca e 

programação 

Não 

24 - IFPI realiza Feira Cultural 

de Línguas. (01/08/2017) 

Técnico em 

Administração, 

Informática e 

Meio Ambiente 

Pedro II 29 de julho 
Matéria; 

e 6 fotos 
Não 

25 - Campus Avançado Pio IX 

participa de Dia do Agricultor. 

(01/08/2017) 

Técnico em 

Agropecuária 
Pio IX 28 de julho 

Matéria; 

e 2 fotos 
Não 

26 - Valença realiza eventos 

em homenagem ao Dia do 

Agricultor. (02/08/2017) 

Técnico em 

Agropecuária 
Valença 28 de julho 

Matéria; 

e 5 fotos. 
Não 

27 - Piripiri realiza Mostra de 

Projetos Integradores. 

Bacharelado em 

Administração 
Piripiri 

9, 10 e 16 

de agosto 
Apenas matéria. Não 
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(03/08/2017) 

28 - Angical realiza 

Olimpíada Brasileira de 

Matemática do Médio 

Parnaíba. (04/08/2017) 

Licenciatura em 

Matemática 
Angical 

Entre os dias 

30 de agosto e 

27 de 

setembro 

Matéria; e Imgam 

contendo logomarca e 

as datas das provas 

Não 

29 - Campus Teresina Central 

promove oficina de fotografia 

Olhar ADM. (07/08/2017) 

Técnico em 

Administração 

Teresina 

Central 

4 a 9 

de setembro 

Matéria; 

e 12 fotos 
Não 

30 - Campus Picos realiza III 

Papo Empreendedor. 

(07/08/2017) 

Técnico em 

Administração 
Picos 3 de agosto 

Matéria; 

e 8 fotos 
Não 

31 - Alunos e professores 

plantam espécies arbóreas em 

comemoração aos 128 anos de 

Pio IX. (08/08/2017) 

Técnico em 

Agropecuária 
Pio IX 8 de agosto 

Matéria; 

e 1 foto 
Não 

32 - Campus Paulistana 

realiza Encontro de Mineração 

e Administração. (10/08/2017) 

Técnico em 

Administração e 

Mineração 

Paulistana 
17 a 18 

de agosto 

Matéria; Logomarca; 

e link para inscrição e 

programação. 

Não 

33 - Teresina Central realiza 

pré-congresso na área de 

Administração. (14/08/2017) 

Técnico em Administração 
Teresina 

Central 
11 de agosto 

Matéria; 

e 2 fotos 
Não 

34 - Paulistana realiza I 

Semana Acadêmica de 

Agropecuária. (14/08/2017) 

Técnico em Agropecuária 

e Bacharelado em 

Zootecnia 

Paulistana 
10 a 12 

de agosto 

Matéria; 

e 4 fotos 
Não 

35 - Reforma Trabalhista é 

tema de fórum no Campus 

Teresina Central. (17/08/2017) 

Tecnologia em 

Recursos Humanos 

Teresina 

Central 
24 de agosto 

Matéria; logomarca; 

Link com a 

programação 

Edição 287 

(23/08/2017) 

36 - Campus Picos promove 

Semana de Química. 

(28/08/2017) 

Licenciatura em 

Química 
Picos 

22 a 24 

de agosto 

Matéria; 

e 16 fotos 
Não 

37 - Campus Piripiri abre 

exposição sobre cultura, moda 

e arte. (28/08/2017) 

Técnico em Vestuário e 

Design de Moda 
Piripiri 24 de agosto 

Matéria; 

e 13 fotos 
Não 

38 - Professor e alunos de 

Piripiri participam de Jornada 

Internacional de Políticas 

Públicas. (28/08/2017) 

Bacharelado em 

Administração 
Piripiri 

22 a 25 

de agosto 

Matéria; 

e 3 fotos 
Não 

39 - Alunos, egressos e 

servidores do IFPI participam 

de seminário de Secretariado. 

(31/08/2017) 

Tecnologia em 

Secretariado 

Teresina 

Central 

23 a 26 

de agosto 

Matéria; 

e 5 fotos. 
Não 

40 - Campus Paulista realiza 

exposição literária com obras 

do Romantismo Prosa. 

(04/09/2017) 

Técnico em Mineração 

e Agropecuária 
Paulistana 

Última 

semana 

de agosto 

Matéria; 

e 9 fotos 
Não 

41 - Estudantes do IFPI 

apresentam trabalho em 

Congresso Brasileiro de 

Química. (05/09/2017) 

Licenciatura em 

Química 

Teresina 

Central 

23 a 27 

de outubro 

Matéria; e 1 imagem 

com o cartaz 
Não 

42 - Alunos do campus Uruçuí 

se destacam na Olimpíada 

Brasileira de Agropecuária. 

(05/09/2017) 

Técnico em 

Agropecuária 

Uruçuí 

e Cocal 

1, 2, e 3 

de setembro 

Matéria; 

e 1 foto. 
Não 

43 - Alunos de Vestuário 

realizam Feira de 

Empreendedorismo. 

(12/09/2017) 

Técnico em 

Vestuário 

Teresina 

Zona Sul 

12 de 

setembro 

Matéria; 

e 3 fotos. 
Não 
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44 - Alunos do IFPI 

apresentam projetos em Feira 

de Administração. 

(13/09/2017) 

Técnico em 

Administração 
Oeiras 9 de setembro 

Matéria; 

e 5 fotos. 
Não 

45 - Teresina Zona Sul 

comemora 50 anos de 

fundação do curso de 

Edificações. (14/09/2017) 

Técnico em 

Edificações 

Teresina 

Zona Sul 

18 de 

setembro 

Matéria; e 1 imagem: 

peça comemorativa. 
Não 

46 - Alunos do Campus Picos 

se apresentam no Salão do 

Livro do Vale do Guaribas. 

(15/09/2017) 

Técnico em Informática, 

Administração e 

Eletrotécnica. 

Picos 
14 de 

setembro 

Matéria; 

e 6 fotos. 
Não 

47 - Cocal realiza I Semana do 

Administrador. (15/09/2017) 
Técnico em Administração Cocal 

11 a 13 

de setembro 

Matéria; 

e 3 fotos. 
Não 

48 - Campus Parnaíba 

participa de etapa estadual da 

Olimpíada Brasileira de 

Robótica. (18/09/2017) 

Técnico em 

Informática 
Parnaíba 

14 de 

setembro 

Matéria; 

e 5 fotos 
Não 

49 - Alunos de Gastronomia 

apresentam pratos autorais. 

(19/09/2017)  

Tecnologia em 

Gastronomia 

Teresina 

Zona Sul 

19 de 

setembro 

Matéria; 

e 5 fotos 
Não 

50 - Parnaíba comemora Dia 

da Árvore com plantio de 

mudas. (21/09/2017) 

Técnico em Informática, 

Edificações e Eletrônica 
Parnaíba 

21 de 

setembro 

Matéria; 

e 8 fotos 
Não 

51 - Projeto de alunos de 

Angical é vencedor de feira 

científica do ArtTron. 

(25/09/2017) 

Técnico em Informática e 

Administração 
Angical 

13 a 16 

de setembro 

Matéria; 

e 5 fotos. 

Edição 289 

(02/10/2017) 

52 - Paulistana realiza 

minicurso sobre Cadastro 

Ambiental Rural. 

(25/09/2017) 

Técnico em Agropecuária 

e Bacharelado em 

Zootecnia 

Paulistana 
18 e 19 de 

setembro 

Matéria; 

e 7 fotos 
Não 

53 - Alunos de Vestuário 

realizam mostra no Campus 

Teresina Zona Sul. 

(26/09/2017) 

Técnico em 

Vestuário 

Teresina 

Zona Sul 

25 de 

setembro 

Matéria; 

e 4 fotos 

 

 

Não 

54 - Professores e aluna de 

Biologia participam de evento 

em Caxias (MA). 

(29/09/2017) 

Licenciatura em 

Biologia 

Teresina 

Central 

25 a 27 

de setembro 

Matéria; 

e 3 fotos 
Não 

55 - Festival Gastronômico 

acontece no Campus Teresina 

Zona Sul. (02/10/2017) 

Tecnologia em 

Gastronomia 

Teresina 

Zona Sul 
7 de outubro 

Matéria; 

e logomarca 
Não 

56 - Teresina Zona Sul realiza 

gincana de vídeos. 

(02/10/2017) 

Técnico em Vestuário, 

Saneamento e Edificações 

Teresina 

Zona Sul 

30 de 

setembro 

Matéria; 

e 4 fotos 
Não 

57 - Campus Parnaíba realiza 

Semana de Informática. 

(03/10/2017) 

Técnico em 

Desenvolvimento 

de Software 

Parnaíba 
27 e 29 

de setembro 

Matéria; 

e 7 fotos 
Não 

58 - Campus José de Freitas 

firma parceria de estágio com 

Prefeitura. (04/10/2017) 

Técnico em 

Agricultura 

José de 

Freitas 

29 de 

setembro  

Matéria; 

e 1 foto 
Não 

59 - Alunos do Campus 

Uruçuí realizam exposição 

sobre Arte Moderna. 

(06/10/2017) 

Técnico em Agroindústria 

e Agropecuária 
Uruçuí 5 de outubro 

Matéria; 

e 7 fotos 
Não 

60 - Aluno de São Raimundo 

Nonato ganha medalha na 

Técnico em 

Informática 

São 

Raimundo 

Data não 

informada 

Matéria; 

e 1 foto. 
Não 
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Olimpíada Brasileira de 

Informática. (10/10/2017) 

Nonato 

61 - Servidoras do Campus 

Teresina Zona Sul participam 

de colóquio de Moda em São 

Paulo. (16/10/2017) 

Técnico em 

Vestuário 

Teresina 

Zona Sul 

11 a 15 

de outubro 

Matéria; 

e 1 foto. 
Não 

62 - Alunos do IFPI 

participam de feira de 

sementes. (20/10/2017) 

Técnico em Agroecologia 
José de 

Freitas 
17 de outubro 

Matéria; 

e 7 fotos 
Não 

63 - Campus José de Freitas 

participa dos Jogos Escolares 

do município. (14/11/2017) 

Técnico em 

Agricultura e 

Agroecologia 

José de 

Freitas 

Início no dia 

11 de 

novembro  

Matéria; 

e 7 fotos 
Não 

64 - Equipe Eco Opala 

participa da Shell Eco-

marathon 2017. (16/11/2017) 

Bacharelado em 

Engenharia Mecânica 

Teresina 

Central 

6 a 9 

de novembro 

Matéria; 

e 3 fotos 
Não 

65 - Campus Teresina Zona 

Sul organiza evento 

Entardecer com Moda. 

(22/11/2017) 

Técnico em Vestuário e 

Design de Moda 

Teresina 

Zona Sul 

22 de 

novembro a 

1 de dezembro 

Matéria; Imagem de 

divulgação; e Link 

para as inscrições 

Não 

66 - IFPI participa da 9ª 

edição do Salão do Livro de 

Valença. (23/11/2017) 

Técnico em Meio 

Ambiente, Agricultura e 

Administração 

Valença 
15 a 18 

de novembro 

Matéria; 

e 7 fotos 
Não 

67 - Campus realiza 1ª 

Coferência Tecnológica em 

Energias de Parnaíba. 

(28/11/2017) 

Técnico em 

Eletrônica 
Parnaíba 

30 de 

novembro e 

1 de dezembro 

Matéria;1 imagem de 

divulgação; e Link 

com a programação 

Não 

68 - Campus Valença 

inaugura Aviário 

Experimental. (30/11/2017) 

Técnico em 

Agropecuária 
Valença 

29 de 

novembro 

Matéria; 

e 3 fotos. 
Não 

 

 

 


