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INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA - IFB

Lei nº 11.892, de 2008 - Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras 

providências.

Seção II - Das Finalidades e Características dos Institutos Federais
Art. 6o Os Institutos Federais têm por finalidades e características:
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades,
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos

setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional
e nacional.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI (2014-2018)
Objetivos:

V. estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e 
regional.



CONHECENDO O DF – “REALIDADE” DAS REGIÕES ADMINISTATIVAS

• Forte cultura e gastronomia a partir do cultivo do morango.Brazlândia

• Região com maior densidade populacional, além de uma forte 
vocação para a indústria de cimento.Ceilândia

• Regiões fora do Plano Piloto que mais empregam, segundo 
dados da Codeplan.Taguatinga, Guará e Sia

• Necessita de apoio na preservação dos recursos naturais e no 
combate ao crescimento desordenado da população.Recanto das Emas

• Forte no turismo a partir dos Hotéis Fazenda existentes na 
região (ecoturismo).Sobradinho

• Vocação para o cultivo do pimentão, a partir de pequenos 
produtores locais.Planaltina

• Forte culturalmente, a partir dos artesãos locais, a cavalgada e o 
futebol.Gama

• Maior proporção da população com mais de 25 anos no nível 
superior, ou seja, maior capacidade e densidade técnico-
científica

Lago Sul

• Não sofre com a violência, se comparado com as demais regiões
administrativas, além de uma parte da população estar
envelhecendo.

Cruzeiro



O QUE JÁ CONHECEMOS
SOBRE O MERCADO DE
TRABALHO NO DISTRITO
FEDERAL?

1.PREDOMINÂNCIA DO SETOR DE 
SERVIÇOS (2015)

2.IMPORTÂNCIA DO SETOR 
PÚBLICO (2015)

3.CONCENTRAÇÃO NO PLANO 
PILOTO (2014)

DADOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DF



O QUE HÁ DE NOVO?

1.DESCONCENTRAÇÃO 
ESPACIAL: PERDA DE 
PARTICIPAÇÃO DO PLANO 
PILOTO;

2.A INDÚSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO;

3.POTENCIAIS DE INOVAÇÃO.



*POTeC: Profissões Técnico Científicas





RA’s ESPECIALIZADAS: SETORES DE ALTO X BAIXO 
SALÁRIOS





PORTANTO...

Conforme orientação do Ministério da Educação - MEC, como o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) que é elaborado para um período de 5
(cinco) anos, é o documento que identifica a Instituição de Ensino Superior (IES),
no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às
diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e
às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver.

O INSTRUMENTO PRECISA NA SUA CONSTRUÇÃO...

Considerar,  entre outros pontos, a atividade econômica local, objetivando 
contribuir na tomada de decisão acerca:
Em qual região administrativa é possível instalar um novo campus?
Quais cursos ofertar, a partir das características da região administrativa?



PARA O FUTURO, É PRECISO CONTINUAR INOVANDO  E 
INVESTINDO EM ... 

• Pesquisas que atendam a realidade regional e que possam ser elaboradas em
parceria com o governo e setor produtivo local, contribuindo no fortalecimento das
estruturas internas;

• Empreendedorismo e inovação a partir das empresas juniores e incubadoras de
empresas;

• Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia; e

• Oferta de cursos que atendam a todas as mudanças tecnológicas dos últimos anos.



Obrigada!

Emanuela Dias
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