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ANEXO I 

 
FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE PROPOSTAS  

(Preenchimento obrigatório de todos os campos) 
 

DADOS DA IDEIA 
 
Nome da Idéia (Título da Proposta): 

 

Manual Discente-Operacional  Interativo -  InterIF 

 

 
Descrição da ideia:  

 
A ideia consiste na criação de um manual discente operacional interativo em hotsite e/ou app               
mostrando os caminhos a serem trilhados pelo usuário –aluno– dentro do IFBA para             
solucionar demandas de sua rotina estudantil; este manual se apresentará unificando e            
contemplando de forma intuitiva a interoperabilidade dos setores com base nos documentos            
legais que regem a relação do aluno dentro da comunidade IFBA. A ideia busca resolver o                
problema da dificuldade que os novos ingressantes do IFBA tem em entender o             
funcionamento burocrático operacional em relação as demandas da rotina estudantil contidas           
nos documentos legais que regem a relação usuário x instituto ( aluno x servidores).  
 

 
Aplicação da Ideia: 

 
 O interif se caracteriza como uma proposta moderna para integrar os novos alunos junto a 
comunidade IFBA. Caso venha a ser implantado no instituto o manual funcionará 100% em 
ambiente virtual, hotsite e/ ou app, gerando valor para a comunidade IFBA- no que se refere 
ao impacto social- uma vez que o usuário já saberia “o caminho das pedras”. Outra 
característica importante será a sua capacidade de adaptação, que, por se apresentar de forma 
virtual, oferecerá facilidade de atualização por meio da criação de versões com base em atos 
normativos que venham a ser criados ou extintos. Referente a viabilidade técnica e 
econômica o IFBA já dispõe de documentos legais e pessoal qualificado para a implantação 
do interif. Por se tratar de uma proposta de  otimização de processo interno do IFBA,  o 
Interif descarta a aplicação mercadológica. 
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Eficácia da Ideia: 

A credibilidade no Interif se dá pelo fato dele oferecer uma proposta moderna que possibilita               
maior integração do alunado com o jeito de ser IFBA, potencializando o protagonismo,             
desde o início, do usuário com o instituto para além da sala de aula. Hoje em dia está cada                   
vez mais expandido o acesso do cidadão às novas tecnologias digitais do século XXI e o                
IFBA ao implementar o Interif junto a sua comunidade estará reafirmando seu compromisso             
de ser atuante na vanguarda tecnológica, levando seu alunado do mundo tácito para o mundo               
prático no que se refere a relação usuário x instituto. Dessa forma os resultados esperados               
são, além de uma maior integração estudantil e foco no usuário, a identificação de              
oportunidades de otimização dos processos internos, uma vez que o Interif levará a             
comunidade a uma reflexão e revisão de seus processos para que estejam disponíveis para o               
alunado de forma atualizada no manual virtual. Do impacto social o maior benefício será a               
diminuição ou eliminação do ruído no processo comunicativo dentro da organização no que             
se refere a fragilidade do alunado em codificar a complexidade dos atos normativos que              
regem a sua relação na comunidade IFBA– relação usuário x instituto ( aluno x servidores).               
Assim como o SEI! - Sistema Eletrônico de Informações trouxe maior dinamização para o              
serviço público federal, o Interif busca complementar esse sistema só que da perspectiva da              
interação do alunado para com os servidores, facilitando o acesso e a prestação do serviço               
por ambas as partes que ganharão tempo no encontro de informações, pois o procedimento já               
estará descrito como deve tramitar dentro da instituição estabelecendo o tempo, o            
responsável, o setor, etc. 
 

 

Grau de Ineditismo da Ideia: 

 
A ideia, na forma como aqui é proposta, apresenta-se como inédita, porém com algumas              
referências externas. A maior referência é o site que contém as leis de nosso país, o                
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/_Lei-principal.htm . O site apresenta de forma       
sistemática todas a leis, decretos, etc a nível federal, falta um pouco de cor e de interface                 
interativa porém é muito intuitivo. No contexto do IFBA a ideia é apresentada como              
inovadora pois em outras instituições e até mesmo no próprio IFBA existem manuais             
estudantis porém sempre em PDF e com linguagem tácita que dificulta a interpretação para              
os novos estudantes. O inovação que o Interif traz é a possibilidade de o educando ter acesso                 
rapidamente a uma informação e de como agir para interagir junto ao IFBA para solucionar               
suas demandas, sem precisar passar horas lendo os atos normativos internos que regem sua              
relação com o instituto e ainda de maneira sustentável pois não há impressão em papel e sim                 
impressão virtual, onde o aluno pode acessar a qualquer hora e em qualquer lugar. 
 

 
 
IMPORTANTE: Desenhos, imagens ou gravuras que ajudem na compreensão da ideia           
submetida podem ser encaminhados em anexo (máximo de duas páginas no tamanho A4). 
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