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RESUMO 
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), criados 
pela Lei nº 11.892/2008, são instituições que ofertam educação 
profissional e tecnológica, como processo educativo e investigativo de 
geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas 
sociais e peculiaridades regionais. Com base nessa atribuição dos IFs, 
realizou-se pesquisa de caráter descritivo e exploratório com o intuito 
de analisar o processo de implantação e a atuação do campus do IFPI, 
em Angical do Piauí, bem como se as ações de ensino, pesquisa e 
extensão desenvolvidas estão em consonância com os arranjos 
produtivos locais e se estão realmente direcionadas para a realidade 
local. Identificou-se que o IFPI- Campus Angical possui relevância para a 
região abrangida, mas precisa direcionar suas ações com mais 
efetividade para o local, sobretudo, no tocante as atividades de pesquisa 
e extensão. O estudo realizado visa contribuir para o aperfeiçoamento 
das suas ações e fortalecimento dessa Instituição.   

 
Palavras-chave: Institutos Federais de Educação; inserção regional; 

IFPI. 

 

ABSTRACT 
The Federal Institutes of Education, Science and Technology (IFs), 
created by Law No. 892/2008, are institutions that offer professional 
and technological education, as an educational and investigative process 
of generation and adaptation of technical and technological solutions to 
social demands and regional peculiarities. Based on this assignment of 
the IFs, descriptive and exploratory research was carried out in order to 
analyze the implementation process and the performance of the IFPI 
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campus, in Angical do Piauí, as well as whether the teaching, research 
and extension actions developed are in line with the local productive 
arrangements and whether they are really directed to the local reality. 
It was identified that the IFPI Campus Angical has relevance for the 
region covered, but needs to direct its actions more effectively to the 
site, especially with regard to research and extension activities. The 
study conducted aims to contribute to the improvement of its actions 
and strengthening of this institution. 

 
Keywords: Federal Institutes of Education; regional integration; IFPI. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A educação profissional no Brasil passou por diversas alterações estruturais, conforme 

a conjuntura política e econômica vigente no país em diferentes momentos. O marco histórico 

ocorreu em 1909 quando o então presidente Nilo Peçanha criou dezenove Escolas de 

Aprendizes Artífices, uma para cada unidade federativa existente, as quais são consideradas a 

primeira composição da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.  

No decorrer de mais de um século, a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil 

deixa de ser voltada para as classes desprovidas para ser uma política de gestão que busca por 

resposta “ágil, eficaz, às demandas crescentes de formação profissional, difusão de 

conhecimentos científicos, tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos locais” (BRASIL, 

2010, p. 3). Com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) pela 

Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, passa-se a ter um novo conceito de política pública 

educacional. 

Os IFs são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e 

multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica em todos os níveis 

e modalidades de ensino. (BRASIL, 2008). A partir do processo de expansão e interiorização, 

iniciado no ano de 2005, com a implantação de campi em diversas localidades do país, estes 

tornaram-se importantes referências no ensino público de qualidade e com a proposta de 

serem agentes de desenvolvimento local. 

Dentre as finalidades e objetivos dos Institutos Federais, elencados nos artigos 6º e 7º 

da Lei nº 11.892/2008, destaca-se o desenvolvimento da educação profissional e tecnológica 

como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 

tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais, além de orientar sua oferta 

formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e 
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culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal. 

Ademais, ainda realiza pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções 

técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade (BRASIL, 2008). 

Diante desses propósitos, surgiu o interesse em investigar e analisar se o Instituto 

Federal de Educação do Piauí, mais especificamente o campus em Angical do Piauí, buscou esse 

diálogo durante o processo de implantação e no desenvolvimento das diferentes ações 

implementadas no/pelo campus.  

 A escolha do campus do IFPI em Angical, explica-se por, dentre todas as cidades do 

interior do Piauí onde há unidade do IFPI, esta é a menor em termos populacionais e territoriais. 

Entretanto, o campus em Angical apresenta expressivos índices de matrículas, em comparação 

com outros campi situados em municípios maiores do interior do estado. 

Realizou-se um estudo de caso, pois teve-se como foco de investigação o campus do IFPI 

em Angical e a sua atuação na localidade onde está instalado. Buscou-se analisar como ocorreu 

a implantação do IFPI-Campus Angical, além de identificar e verificar se as ações de ensino, 

pesquisa e extensão dialogam com o perfil socioeconômico da região que abrange, e se estão 

sintonizadas com os arranjos produtivos locais.  

Referente à abordagem da pesquisa utilizou-se de métodos quantitativos e qualitativos, 

tanto na coleta de dados quanto nas análises dos resultados. O percurso metodológico adotado 

iniciou-se pela realização de pesquisa bibliográfica, em complementariedade, utilizou-se da 

pesquisa documental. O levantamento concentrou-se sobre leis, decretos, resoluções, cujos 

conteúdos tratam do ensino profissional no país, além de materiais bibliográficos sobre o 

processo de expansão dos IFs, de modo geral, e do IFPI, em particular. 

No tocante à atuação do campus, a pesquisa documental deteve-se sobre as ações 

desenvolvidas de ensino, pesquisa e extensão, através das informações fornecidas pela Pró-

reitoria de Pesquisa e Inovação e Pró-reitoria de Extensão do IFPI, a fim de identificar e analisar 

a relação entre as atividades implementadas e a realidade local. 

Realizou-se também levantamento dos dados socioeconômicos para conhecer as 

características da cidade onde estão instalados o campus e o perfil econômico, sobretudo, 

referente aos arranjos produtivos locais da região. A pesquisa desenvolvida pautou-se na 
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relevância dessa política pública no âmbito da educação, uma vez que abrange a dimensão do 

desenvolvimento local, na perspectiva de promoção das potencialidades produtivas locais. 

 

2 INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: nova     institucionalidade da 

rede de ensino profissional no Brasil 

 

O ensino profissionalizante iniciou-se com característica assistencialista, baseada no 

auxílio aos desamparados, que viam nesse tipo de ensino uma forma rápida para adquirir um 

ofício, ou seja, preocupava-se na época com o ensino estritamente manual. Ao longo dos anos, 

ocorreram transformações no âmbito do ensino profissional que promoveram sua evolução até 

alcançar os paradigmas que constituem atualmente essa modalidade educacional. 

Em 2008, através da lei 11.892, foi instituída a Rede Federal de Educação Profissional 

Científica e Tecnológica (RFEPCT) e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, ou simplesmente, Institutos Federais (IFs). Tal medida enfatiza um modelo de 

política pública educacional que objetiva a integração regional e contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico local, algo que pode ser considerado novo, até então, na 

história da educação profissional no Brasil. 

Atualmente, a Rede Federal tem mais de um milhão de matrículas distribuídas em 661 

unidades de ensino abrangidas por 38 institutos federais, dois centros federais de educação 

tecnológica, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o Colégio Pedro II e 22 escolas 

técnicas vinculadas às Universidades Federais. 

Em nova modelagem, os Institutos Federais (IFs) se diferenciam por articular educação 

superior, básica e profissional pluricurricular e multicampi, e também por terem a missão de 

atender as demandas sociais locais e contribuir para o desenvolvimento do território que 

abrange. Afirma-se, pois, a educação profissional e tecnológica como política pública, não 

somente pela fonte de financiamento de sua manutenção, mas principalmente por seu 

compromisso com a sociedade como um todo. 

Os Institutos Federais, particularmente, têm como missão, proporcionar a construção 

dos caminhos que visam o desenvolvimento local e regional. (PACHECO, 2011). Atuar em favor 

do desenvolvimento local e regional na perspectiva da construção da cidadania constitui uma 

das finalidades dos Institutos Federais. Para tanto, é necessário um diálogo concreto dessas 
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instituições com a realidade local e regional, buscando a compreensão de suas características e 

necessidades.  

Assim, na visão de Castioni (2012), os Institutos revelam-se espaços privilegiados de 

aprendizagem, inovação e transferência de tecnologias capazes de gerar mudança na qualidade 

de vida de milhares de brasileiros. Conforme estabelecido pela lei 11.892/08, os Institutos 

Federais de Educação visam qualificar cidadãos para atuarem nos setores econômicos que 

estejam ligados principalmente aos arranjos produtivos, regionais e/ou locais, de maior 

relevância. De um modo geral, os Arranjos Produtivos Locais (APLs) são depreendidos como um 

conjunto de atividades econômicas, cuja característica é a complementaridade, ou seja, 

conexão entre os atores.  

Como afirma Pacheco (2011), a intervenção na realidade local se dá através das ações 

de ensino, pesquisa e extensão articulada com as forças sociais da região. Vale destacar, que só 

a instalação da instituição não é garantia de desenvolvimento, é necessário que a instituição 

encontre condições propícias de expansão e de aperfeiçoamento. E isso depende da 

composição, organização e articulação com a rede de atores sociais existentes na localidade. 

O processo de expansão e interiorização dos Institutos Federais proporcionou a 

ampliação significativa das unidades de ensino profissional e tecnológico no estado do Piauí, 

vinculadas ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI). O aumento do 

número de campus do IFPI permitiu a distribuição destes em todas as mesorregiões de norte a 

sul do estado. 

A interiorização do IFPI, iniciou-se pela instalação de campus em Floriano no ano 1994, 

ainda quando funcionava como CEFET-PI. Posteriormente, implantou mais duas unidades em 

2007, nas cidades de Picos e Parnaíba. Em 2010, na segunda fase do processo de expansão da 

Rede Federal, foram criados os seguintes campi: Angical, Corrente, Piripiri, Paulistana, São 

Raimundo Nonato e Uruçuí. Em 2012, foram inaugurados campus em Pedro II, Oeiras e São 

João. Em 2014, houve a inauguração dos campi de Campo Maior, Valença e Cocal, além de 

terem sido publicadas as portarias de criação dos campi avançados Dirceu Arcoverde (em 

Teresina), Pio IX e José de Freitas. 

A presença das unidades do IFPI nesses territórios, além de promover a interiorização e 

abrangência da área de atuação da instituição, garante a permanência do estudante em sua 
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própria região de origem, elevação do grau de escolaridade, ampliação do acesso à educação 

pública e de qualidade. (IFPI, 2014). 

No âmbito da política de pesquisa do IFPI, um dos principais propósitos é realizar 

pesquisas aplicadas em sintonia com as demandas e necessidades locais, estendendo seus 

benefícios à comunidade. No tocante à extensão, esta é compreendida como o espaço em que 

o IFPI promove a articulação entre o saber fazer e a realidade socioeconômica, cultural e 

ambiental da região. Por meio da extensão, o IFPI realiza a difusão, a socialização e a 

democratização do conhecimento produzido e existente em seu ambiente acadêmico. (IFPI, 

2010). 

 

3 ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO E ATUAÇÃO DO IFPI-CAMPUS ANGICAL 

 

O município de Angical do Piauí, onde está instalado o campus do IFPI, integra a 

microrregião do Médio Parnaíba Piauiense, localizada no território Entre Rios. Possui uma 

população, conforme o último censo realizado pelo IBGE em 2010, de 6.672 habitantes (IBGE, 

2010). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Angical do Piauí é 0,630, em 2010, o 

que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio. 

Ao analisar a evolução do PIB local, percebe-se que, a partir de 2011, um ano após a 

instalação do campus na cidade, houve avanço nesse indicador, uma vez que a presença de 

campus em cidades de pequeno porte, o impacto na economia local é percebido de forma mais 

rápida, pois contribui para impulsionar sobremaneira a dinamicidade econômica, em virtude do 

consumo de produtos, serviços e demais gastos relacionados à permanência na cidade, por 

parte dos servidores e alunos do campus.  

A instalação de campus, conforme analisa Schneider (2002), significa um atrativo de 

grande importância para o surgimento de novas atividades e investimentos nos municípios 

onde as mesmas são instaladas. Evidente que a presença do campus na cidade não é o fator 

determinante para indução do desenvolvimento econômico, mas provoca efeitos que 

contribuem para o estímulo de setores da economia local.  

No âmbito do território Entre Rios, do qual Angical faz parte, as potencialidades comuns 

aos municípios são: agricultura de subsistência; pecuária de pequeno porte (caprino, ovino); 

criação de ave caipira, peixes; horticultura; fruticultura (manga, laranja e caju); cana-de-açúcar 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_M%C3%A9dio_Parna%C3%ADba_Piauiense
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e indústria de beneficiamento; comércio ativo; turismo de negócios e eventos; polos de saúde 

e educação; produção de açúcar e etanol; extrativismo vegetal: babaçu; agroindústria: cajuína, 

beneficiamento de castanha de caju, produção de doces; indústrias: cerâmica, vestuário, 

química, bebidas e alimentos, móveis em madeira e metal; comércio e serviços. (CEPRO, 2007). 

Os arranjos produtivos locais caraterísticos da microrregião concentram-se na área de serviços 

e agropecuária.  

O Campus Angical do Piauí foi implantado no ano de 2010, foi um dos campi criados na 

segunda fase do processo de expansão e interiorização dos IFs. Destaca-se que a implantação 

do campus na região, foi uma demanda dos gestores locais, os quais elaboraram conjuntamente 

um projeto, datado do ano de 2007, com a solicitação e as condições oferecidas para viabilizar 

a inserção do campus na localidade. 

Conforme consta no PDI/IFPI (2010-2014), para instalação do campus em Angical foram 

considerados os seguintes critérios:  a proximidade aos arranjos produtivos instalados em nível 

local e regional; a importância do município para o território Entre Rios, do qual é parte 

integrante; os valores assumidos pelos indicadores educacionais e de desenvolvimento 

socioeconômico por aquela região; a existência de potenciais parcerias para a implantação do 

campus do IFPI. (IFPI, 2010, p. 45 a 46). A localização geográfica central, isto é, quase que 

equidistante em relação as cidades do entorno, também favoreceu a escolha do município para 

sediar o campus do IFPI. 

Atualmente, o IFPI- campus Angical conta com nove cursos regulares presenciais, os 

quais são: técnico em administração, nas modalidades integrado ao ensino médio e 

concomitante/subsequente; técnico em informática, nas modalidades integrado ao ensino 

médio e concomitante/subsequente; técnico em alimentos, nas modalidades integrado ao 

ensino médio e concomitante/subsequente; licenciatura em matemática; licenciatura em física; 

bacharelado em administração. 

O público discente do campus é composto por alunos oriundos de diferentes cidades, 

principalmente, por aquelas próximas à Angical, o que é uma medida do alcance dessa unidade 

de ensino na região. Além da cidade de Angical, há muitos alunos provenientes das demais 

cidades da microrregião do Médio Parnaíba e do Território Entre Rios, sobretudo, daquelas que 

estão localizadas no entorno. O campus atende até mesmo alunos de outro estado, os quais 
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procuram a instituição para obter uma educação pública de qualidade, evidenciando, o raio de 

influência do campus na região em questão. 

Constata-se, portanto, que a interiorização dos IFs proporciona acesso a todos os níveis 

de ensino gratuitamente à população local e estende seus benefícios para além da cidade onde 

está instalado, tornando-se uma importante referência do ensino público de qualidade nas 

diferentes modalidades de ensino no território de abrangência. Principalmente, a importância 

da interiorização dos IFs é mais valiosa para as pessoas de baixa renda que têm dificuldades de 

oportunidades no acesso aos elevados níveis de escolaridade. 

De acordo com as diretrizes dos Institutos Federais e, particularmente, do IFPI, os cursos 

ofertados pelo campus devem estar sintonizados com as potencialidades produtivas, pois além 

de favorecer o crescimento econômico, permitirá, com maior efetividade, a empregabilidade 

na própria região dos alunos egressos, contribuindo, portanto, com o desenvolvimento local. 

Destarte, analisou-se os Projetos Pedagógicos de cada curso, na forma regular e presencial, 

ofertado no campus de Angical.  

Considerando os arranjos produtivos locais, verifica-se que a oferta de cursos voltou-se 

para os setores terciário e secundário, respectivamente, da economia, o que significa que tais 

cursos estão sintonizados parcialmente com a economia local, pois ao tempo que oferece 

formação direcionada aos setores de serviços e indústria, não contemplou a agropecuária, setor 

da economia local com atividades produtivas potenciais. Sobretudo, ao considerar que, em 

2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 37,26% 

trabalhavam no setor agropecuário, portanto, evidente que é um setor muito significativo na 

economia local, porém no campus não há oferta de cursos que contemple esse setor 

econômico. 

Assim como as ações de ensino desenvolvidas no campus, as atividades de pesquisa 

realizadas devem contribuir para o desenvolvimento local. Referente ao IFPI- campus Angical, 

foram analisados 45 (quarenta e cinco) projetos de pesquisa realizados entre os anos de 2015 

a 2019, aos quais se teve acesso por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPI) do 

IFPI. 

Há muitos projetos que visam melhorias no processo de ensino-aprendizagem, através 

do estudo e avaliação de métodos pedagógicos alternativos que possam contribuir para o 

progresso escolar dos alunos, tanto os que estudam no campus, como os alunos das demais 
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escolas existentes. Outro fator muito importante observado nos projetos de pesquisa diz 

respeito a participação dos estudantes dos diferentes cursos e modalidades do campus, 

tornando-os capazes de compreender melhor a complexidade da sua realidade, intervindo 

diretamente para a transformação do seu meio. 

Exatamente 52,6%, dos projetos de pesquisa analisados desenvolveram pesquisas cujos 

objetivos, métodos e público-alvo estavam direcionados à algum aspecto próprio da cidade de 

Angical ou dos municípios vizinhos, seja na área da educação com projetos que abordaram 

sobre as escolas municipais da microrregião, seja na área econômica com pesquisas que 

investigaram a dinâmica do comércio local, como também pesquisas focadas em determinados 

segmentos sociais da região, por exemplo, sobre os pequenos produtores rurais moradores das 

localidades próximas. Caracterizam-se por serem pesquisas aplicadas que buscam gerar 

conhecimento para a aplicação prática e dirigida a solução de problemas locais. 

Entretanto, 47,4% das pesquisas realizadas, com base nos objetivos e métodos 

analisados de cada projeto, não trataram diretamente sobre alguma temática aplicada à 

realidade local, pelo contrário, muitas dessas pesquisas abordaram acerca de assuntos 

relacionados a questões internas particulares do campus, cujo público-alvo era restrito à alunos 

e/ou servidores do campus. Caracterizaram-se como pesquisas básicas, ou seja, guiada para a 

busca de conhecimento, sem aplicação prática e que não contribuem para a realidade local.  

Acredita-se que um dos fatores que pode ser atribuído ao distanciamento entre 

pesquisas desenvolvidas na instituição de ensino e a realidade local, diz respeito ao 

desconhecimento por parte dos servidores (docentes e técnicos administrativos) das diretrizes, 

das finalidades e objetivos das políticas institucionais. Estar alheio aos parâmetros e 

orientações que norteiam as atividades nos diversos eixos, ainda mais, considerando a função 

social como característica marcante dos IFs, repercute na produção de pesquisas que não 

produzem nenhum conhecimento ou aplicação prática voltada para a realidade local.  

Referente às atividades extensionistas, analisou-se os projetos de extensão 

desenvolvidos no IFPI-Campus Angical entre os anos de 2013 a 2019, uma vez que todos os 

projetos localizados e acessados eram referentes a esse período, a fim de examinar se as ações 

de extensão do campus seguem as diretivas que orientam a política de extensão no âmbito do 

IFPI e das instituições de ensino, de maneira geral. Para tanto, foram analisados 197 projetos 

de extensão realizados no campus Angical durante o intervalo de tempo acima mencionado. 
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Uma importante constatação obtida com o levantamento e análise dos projetos de 

extensão do IFPI-campus Angical, diz respeito ao fato de que, embora a quantidade expressiva 

de projetos de extensão executados no intervalo de tempo considerado para análise, 82 

projetos, equivalente 41,6% do total, não incluíam a comunidade externa ao campus, ou seja, 

os habitantes locais, nem mesmo voltavam-se para as características e demandas sociais tanto 

de Angical como das demais cidades circunvizinhas. Tratavam-se de atividades cujos temas 

poderiam ser de interesse de segmentos da população local e poderiam incluir a comunidade 

externa ao campus, porém os servidores responsáveis não o fizeram, limitando apenas ao 

público interno do campus. 

A extensão, conforme preconiza a Política Nacional de Extensão (2012) e o Plano 

Nacional de Extensão, deve estar comprometida com a realidade social e com a sua 

transformação, além de ser caracterizada como um lugar de articulação entre saberes 

acadêmicos e da vida cotidiana. Considerando o papel dos Institutos Federais de contribuir ao 

desenvolvimento local e à promoção da cidadania, as atividades de extensão tornam-se 

essenciais para o diálogo efetivo entre instituição e sociedade.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As instituições de educação profissional, científica e tecnológica passaram a ter 

importante papel a desempenhar como espaços de produção de conhecimento, visando sua 

interação com os arranjos produtivos e culturais locais e regionais, assim, cumprir o papel de 

agente indutor do desenvolvimento local. 

Foi possível perceber, com a análise feita sobre o perfil do público discente atendido 

pelo campus do IFPI na cidade de Angical, que muitos alunos são oriundos de famílias pobres, 

cuja renda mensal é de até três salários mínimos e ter uma instituição que oferta cursos de nível 

médio ao superior na região em que moram significa oportunidade de elevar o nível de 

escolaridade, obter adequada qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho, 

assim, ter melhorias nas condições de vida.  

Ademais, os gestores do campus devem considerar a importância de ofertar cursos com 

base nas vocações produtivas predominantes da localidade, pois assim, o campus contribui para 

o fortalecimento dos arranjos produtivos locais e estimula a empregabilidade dos alunos 
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egressos. No IFPI-Campus Angical, percebe-se que poderia ser ofertado curso na área de 

agropecuária, tendo em vista a importância desse setor econômico na região.  

Observou-se que no campus analisado há um considerável número de pesquisas 

desenvolvidas que não estavam direcionadas à realidade local, ou seja, que não propiciou 

nenhum benefício direto à comunidade, à região do entorno, sequer considerou algum aspecto 

próprio da localidade. E, assim, conclui-se que tais pesquisas não seguiram o recomendado nas 

diretrizes gerais e internas orientadoras da produção científica nos IFs. Com base nisso, vê-se a 

necessidade premente de realizar avaliação qualitativa das pesquisas executadas por parte dos 

gestores do IFPI e que estes estimulem o desenvolvimento de pesquisas aplicadas. 

Já o campo da extensão necessita estar em consonância com vocações, demandas locais 

e regionais. Contudo, os resultados da análise feita sobre os projetos de extensão do IFPI-

Campus Angical atestaram que isso não ocorreu a contento, pois muitas práticas extensionistas 

ficaram limitadas ao contexto interno escolar ou sequer voltaram-se para as demandas locais. 

As atividades de pesquisa e extensão, por mais relevantes que possam parecer, se não 

atualizadas e repensadas crítica e permanentemente, tendo em vista a democratização do 

saber, ao invés de transformadoras, podem transformar-se em algo alienante e absolutamente 

desmotivador e deixem então de cumprir seu principal papel social. (AGUIAR; PACHECO, 2017). 

Evidente, portanto, a importância fundamental que as pesquisas produzidas e as atividades 

extensionistas desenvolvidas possuem na contribuição aos processos locais. 

Em suma, pode-se dizer que o IFPI- Campus Angical proporciona contribuições ao 

município onde está instalado e para a microrregião composta pelos municípios circunvizinhos, 

através da oferta de cursos de ensino médio à pós-graduação, ampliando as oportunidades de 

acesso à educação e elevando o nível de escolaridade da população local, o impacto provocado 

na economia local. Mas o campus possui potencial para ampliar suas possibilidades de 

contribuições para o desenvolvimento local. 

Compreende-se que o Instituto Federal integra o conjunto de atores locais, sendo um 

ator social de relevância com potencial valioso para o desenvolvimento local e regional, se 

levando em consideração o tripé ensino, pesquisa e extensão, com seus eixos tecnológicos 

voltadas para as potencialidades das regiões. Pois é missão dessa instituição de ensino, 

colaborar e promover este desenvolvimento por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, 

aproveitando ao máximo as potencialidades dessas regiões. 
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Diante do exposto, depreende-se que essa temática é instigante e exige maiores investigações 

sobre as diversas realidades brasileiras em que a educação profissional e tecnológica tem sido 

ofertada, bem como suas respectivas contribuições. Necessário também a realização de mais 

investigações que possam se debruçar com mais profundidade sobre o tema para comprovar 

ou não, a influência direta dos campi dos Institutos Federais de Educação para o 

desenvolvimento local no território onde estão inseridos, considerando também, para tanto, as 

atividades de pesquisa e extensão realizadas. 
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