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CONTEXTUALIZAÇÃO



Instituição:

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano-BA é uma autarquia criada pela Lei Nº

11.892 de 29 de dezembro de 2008 e consolidada, como Instituição, a partir da integração das Escolas

Agrotécnicas Federais da Bahia e das Escolas Médias de Agropecuária Regional da CEPLAC (Comissão

Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira).

O campus Catu, teve seu início no século XIX, por volta de 1895 com a instalação da Fazenda Modelo de

Criação de Catu através da Lei nº 75/1895. A federalização ocorreu em 1918, através do Decreto de Lei

nº 13.127 de 07 de agosto de 1918. Em março de 1964, através do Decreto nº 53.666, passou a chamar-
se Colégio Agrícola de Catu. Em 1967, através do Decreto nº 60.731, o Colégio foi transferido para o

Ministério da Educação e Cultura (MEC), passando a funcionar como escola em 1969.

De 1972 até 1981, foi diretamente subordinado à Coordenação Nacional de Ensino Agropecuário

(COAGRI). No ano de 1979 passou a ser denominada Escola Agrotécnica Federal de Catu - Bahia Álvaro

Navarro Ramos, através do Decreto de Lei nº 83.935, de 04 de setembro de 1979.

Em 1993, a Escola Agrotécnica Federal de Catu - Bahia passou a ser uma autarquia, passando a dispor de
orçamento e quadro de pessoal próprio, conforme a Lei nº 8.731/1993. 

Em 2005 foi implantado o Curso Técnico em Operação e Produção de Petróleo em parceria com a

Petrobras. Através do Decreto 5.154/2005, foi implantado o Curso Técnico Integrado ao Médio, ná área
Agropecuária. Em 2006 foi implantado o curso de Formação Inicial à modalidade de educação de Jovens e

Adultos (PROEJA), atendendo osDecretos nº 5.478/2006 e nº 5.840/2006.

Em 29 de dezembro de 2008 é sancionada a Lei nº 11.892/2008 que institui a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, cria dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

O instituto tem como missão, oferecer educação profissional de qualidade, pública e gratuita; em todos os
níveis e modalidades, preparando pessoas para o pleno exercício da cidadania; contribuindo para o

desenvolvimento social e econômico do país, através de ações de ensino, pesquisa e extensão.

A Bahia é uma das 27 Unidades Federativas do Brasil situada ao sul da região Nordeste, ocupando uma
área de 564.692,7 Km². A população é composta por 13.950.146 habitantes, com densidade de 24,7

hab./km² (IBGE, 2006). O crescimento demográfico é da ordem de 1,1% ao ano (1991-2006), com
população urbana da ordem de 67,6% (IBGE, 2004).

A economia baiana apresentou em 2006, pelo 4º ano consecutivo, uma expansão favorável no indicador
que mede o nível de sua atividade interna. A taxa de crescimento atingiu 4,0%, como reflexo direto do bom

desempenho registrado em praticamente todos os setores econômicos da Bahia. Com isso, a soma de todas
as riquezas produzidas no Estado atingiu o patamar de R$ 96 bilhões.

Cabe mencionar, que ao longo dos últimos quatro anos a economia baiana sempre apresentou um

crescimento do PIB maior do que o registrado para o Brasil (IBGE, 2006).

Com relação à educação na Bahia, onde até a bem pouco tempo, o ensino superior federal reduzia-se
unicamente à Universidade Federal da Bahia – UFBA, iniciativas recentes ampliaram a participação da
União na educação superior da Bahia com a criação da Universidade Federal do Recôncavo Baiano -

UFRB, da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF e pela expansão da própria



UFBA, em Vitória da Conquista e Barreiras. Soma-se à expansão federal da educação superior a
participação mantida pela administração estadual com as Universidades estaduais de Feira de Santana -

UEFS, do Sudoeste Baiano UESB, de Santa Cruz – UESC e a Universidade do Estado da Bahia – UNEB,
que está presente em 24 municípios. Dessa forma, totalizam 38 municípios com educação superior pública

federal e estadual.

Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mantido pelo Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Catu, CNPJ 10.724.903/0005-00. Tanto o curso
como a mantenedora funciona Rua Barão de Camaçari, 118, Barão de Camaçari, Catu, Bahia – CEP

48.110-000.

O CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, criado pela Resolução nº 1, de 5 de julho de 2009
(D.O.U 30/09/2009), funciona no turno noturno com uma carga horária de 2.500 horas (2.000 horas de

disciplinas, 200 horas para o Trabalho de Graduação, 200 horas Estágio Supervisionado e 100 horas de
Atividades Complementar). O tempo mínimo de integralização é de dois anos e meio e o tempo máximo é
de cinco anos. O curso disponibiliza 30 vagas anuais com um regime de matrícula semestral. 

A coordenação do curso é exercida pelo professor Cayo Pabllo Santana de Jesus (Portaria nº 307, D.O.U.

23/03/2012) com Graduação em Ciência da Computação e Mestrado em Sistems e Computação, entrou
na IES em 2010 e desde março de 2012 é o coordenador do CST em Análise e Desenvolvimento de

Sistemas.

O curso foi criado em 2010 e o NDE em 2011. Atualmente o NDE é formado pelos docentes: Eduardo
Oliveira Teles (Presidente / Mestre / Dedicação Exclusiva / 1,5 ano de NDE), Simone Maria Rocha

Oliveira (Doutora / Dedicação Exclusiva / 1,5 ano de NDE), Cayo Pabllo Santana (Mestre / Dedicação
Exclusiva /1,5 anos de NDE), Társio Ribeiro Cavalcante (Especialista / Dedicação Exclusiva / 1,5 anos de
NDE) e Gilvan Durâes (Mestre / Dedicação Exclusiva / 6 meses de NDE).

O CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é formado por 12 professores, destes 10 professores
estão desde a criação do curso com 30 meses cada um e 2 com 16 meses no curso, o que dá uma média

de permanência do corpo docente no curso de 27,7 meses.

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO

Síntese da ação preliminar à avaliação:

A comissão avaliadora in loco, formada pelos avaliadores Rommel Wladimir de Lima e João Fernando

Marar, designada pelo Ofício Circular CGAICG/DAES/INEP/MEC de 05 de outubro de 2012, para

realização da avaliação nº 95704, processo nº 201202202 no Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia Baiano - IF Baiano, Campus Catu, no Curso Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, situado na Rua Barão de Camaçari, 118, CEP 48110000, no município de Catu-BA no período

de 18/11/2012 a 21/11/2012. Não houve divergência entre o endereço de visita e o endereço de

designação.

Os procedimentos de análise e verificação in loco foram realizados pela comissão atendendo as normas e

premissas do instrumento de avaliação de cursos vinculados ao sistema e-mec. Não foram protocolados no

sistema os documentos relacionados ao PDI e ao processo de avaliação interna, sendo estes documentos
apresentados, em sua versão PDF, in loco. Durante o período de avaliação, a IES apresentou documentos



comprobatórios que foram confrontados com as informações constantes nos anexos do sistema e-mec.

Também foram realizadas entrevistas com a direção, coordenação, professores e servidores técnicos-

administrativos, constatamos coerência entre a maioria das informações constantes no e-mec e a realidade
encontrada.

Em contato preliminar do avaliador Rommel Wladimir de Lima com a instituição ficou determinada uma
agenda de atividades, a qual foi seguida sem maiores problemas e o processo fluiu dentro da normalidade.

 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação
Regime

Trabalho

Vínculo

Empregatício

Tempo de vínculo initerrupto

do docente com o curso

CARLOS AILTON DA

CONCEICAO SILVA
Mestrado Integral Estatutário 16 Mês(es)

Cayo Pabllo Santana de Jesus Mestrado Integral Estatutário 30 Mês(es)

EDUARDO OLIVEIRA
TELES

Mestrado Integral Estatutário 30 Mês(es)

Eneida Alves Rios Especialização Integral Estatutário 30 Mês(es)

GILVAN MARTINS
DURAES

Mestrado Integral Estatutário 30 Mês(es)

MARCOS YUZURU DE

OLIVEIRA CAMADA
Mestrado Integral Estatutário 30 Mês(es)

MIRNA RIBEIRO LIMA DA

SILVA
Mestrado Integral Estatutário 30 Mês(es)

Rafael Ferreira Lopes Especialização Integral Estatutário 30 Mês(es)

Raimundo Luiz Nunes Vaz da

Silva
Mestrado Integral Estatutário 16 Mês(es)

Simone Maria Rocha Oliveira Doutorado Integral Estatutário 30 Mês(es)

TÁRSIO RIBEIRO

CAVALCANTE
Especialização Integral Estatutário 30 Mês(es)

Yone Carneiro de Santana
Gonçalves

Especialização Integral Estatutário 30 Mês(es)

 

CATEGORIAS AVALIADAS

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de

Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais,

quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

1.1. Contexto educacional 4

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 3

1.3. Objetivos do curso 3

1.4. Perfil profissional do egresso 3



1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a
extensão, caso estejam contempladas no PPC)

3

1.6. Conteúdos curriculares 3

1.7. Metodologia 3

1.8. Estágio curricular supervisionado   NSA para cursos que não contemplam estágio

no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não

preveem a obrigatoriedade de estágio supervisionado

4

1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não contemplam atividades

complementares no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas

diretrizes não preveem a obrigatoriedade de atividades complementares

3

1.10. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   NSA para cursos que não contemplam
TCC no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não

preveem a obrigatoriedade de TCC

3

1.11. Apoio ao discente 4

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 2

1.13. Atividades de tutoria   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos a

distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do
curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de dezembro de 2004

NSA

Justificativa para conceito NSA: CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

presencial

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-

aprendizagem
3

1.15. Material didático institucional   NSA para cursos presenciais que não contemplam

material didático institucional no PPC, obrigatório para cursos a distância (Para fins de
autorização, considerar o material didático disponibilizado para o primeiro ano do curso,

se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

NSA

Justificativa para conceito NSA: CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
presencial

1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   NSA para cursos

presenciais que não contemplam mecanismos de interação entre docentes, tutores e
estudantes no PPC, obrigatório para cursos a distância

NSA

Justificativa para conceito NSA: CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

presencial

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 3

1.18. Número de vagas   (Para os cursos de Medicina, considerar também como critério

de análise: disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e

centro de saúde, com capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à
matricula total prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos na (s) unidade (s)

hospitalar (es) própria (s) ou conveniada (s) para cada vaga oferecida no vestibular do

curso, resultando em um egresso treinado em urgência e emergência; atendimento
primário e secundário capaz de diagnosticar e tratar as principais doenças e apto a referir

casos que necessitem cuidados especializados)

4

1.19. Integração com as redes públicas de ensino   Obrigatório para as Licenciaturas,

NSA para os demais que não contemplam integração com as redes públicas de ensino NSA



NSA para os demais que não contemplam integração com as redes públicas de ensino
no PPC

NSA

Justificativa para conceito NSA: CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

presencial

1.20. Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS   Obrigatório para o

curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam integração com o

sistema local e regional de saúde e o SUS no PPC
NSA

Justificativa para conceito NSA: CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

presencial

1.21. Ensino na área de saúde   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
demais cursos 

NSA

Justificativa para conceito NSA: CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
presencial

1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para

os demais cursos  
NSA

Justificativa para conceito NSA: CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

presencial

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

O CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IF Baiano - Campus Catu foi criado a partir de uma

antiga escola agricola, sendo essa a vocação institucional. Além disso, a cidade de Catu e a região onde

está inserida, tem na extração do Petróleo uma importante fonte econômica, verifica-se que o PPC, assim

como as tividades acadêmicas produzidas (projetos de pesquisa, extensão e plano de ensino), contemplam

muito bem as demandas efetivas de natureza econômica e social.

As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa constantes no PDI estão previstas e

implantadas, de maneira suficiente, no âmbito do curso.
Em uma análise sistêmica e global, com os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura curricular e

contexto educacional, verifica-se que os objetivos do curso apresentam coerência suficiente.

O perfil do Projeto Pedagógico do Curso expressa de maneira suficiente as competências do egresso.

Após avaliação da estrutura curricular prevista no PPC do Curso e de acordo com o que foi verificado nas

conversas com professores e alunos, verifica-se que, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:

flexibilidade, interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total (em horas), articulação da teoria

com a prática, o curso contempla de maneira suficiente.
Verifica-se que os conteúdos curriculares previstos e implantados possibilitam, de maneira suficiente, o

desenvolvimento do perfil profissional do egresso considerando, em uma análise sistêmica e global, os

aspectos: atualização, adequação das cargas horárias (em horas) e adequação da bibliografia.

As atividades pedagógicas apresentam suficiente coerência com a metodologia prevista e implantada.

O curso possui uma carga horária de 200 horas para o estágio curricular supervisionado divididas em duas

disciplinas: Estágio Supervisionado I (4º semestre - 100h) e Estágio Supervisionado II (5º semestre - 100h).

Além do Regimento do Estágio, a IES apresenta um setor específico para tratar dos estágios e convênios.

Nesse sentido, verifica-se que o estágio curricular supervisionado está muito bem regulamentado e
institucionalizado.

As atividades complementares previstas estão regulamentadas e institucionalizadas de maneira suficiente.

O PPC do curso preve 200 horas para o trabalho de conclusão de curso através de duas disciplinas:

Trabalho de Graduaçãoem Análise e Desenvolviemnto de Sistemas I (100h) e Trabalho de Graduaçãoem

Análise e Desenvolviemnto de Sistemas II (100h). Em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga

horária, formas de apresentação, orientação e coordenação estão implantados de maneira suficiente.



A IES, além de um setor responsável pelo apoio psicopedagógico, possui uma unidade odotontologica que

oferece atendimento básico aos alunos e um consultório médico, onde são realizados atendimentos básicos

de saúde e podem ser agendadas consultas médicas. Nesse sentido, a IES contempla muito bem o apoio ao

discente.
Por se tratar de uma instituição criada recentemente (Lei Nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008), o curso

e a IES ainda não passaram por um processo de avaliação externa. Foi verificado a regulamentação e

institucionalização, em 2011, da Comissão Permanente de Avaliação - CPA, que inclusive já realizou uma

primeira autoavaliação institucional e do curso. Contudo, as ações acadêmico-administrativas, em

decorrência dessa autoavaliação, se apresentam de forma insuficiente.

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) previstas para o processo de ensino-aprendizagem

estão implantadas de forma a permitir a execução, de maneira suficiente, do projeto pedagógico do curso.
Os procedimentos de avaliação previstos para os processos de ensino-aprendizagem estão implantados, de

maneira suficiente, à concepção do curso definida no PPC.

O curso trabalha com 30 vagas anuais, nesse sentido, verifica-se que à dimensão do corpo docente e às

condições de infraestrutura da IES atendem muito bem a esse requisito.

Conceito da Dimensão 1

3.2

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do

Curso, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória.

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE 2

Justificativa para conceito 2: null

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 4

Justificativa para conceito 4: null

2.3. Experiência do (a) coordenador (a) do curso em cursos a distância   (Indicador

específico para cursos a distância)
NSA

Justificativa para conceito NSA: Trata-se de curso presencial

2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a)

coordenador (a)
3

Justificativa para conceito 3: null

2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso    NSA para cursos a

distância, obrigatório para cursos presenciais
5

Justificativa para conceito 5: null

2.6. Carga horária de coordenação de curso   NSA para cursos presenciais, obrigatório

para cursos a distância
NSA

2.7. Titulação do corpo docente do curso    (Para fins de autorização, considerar os

docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se

bacharelados/licenciaturas)

5

Justificativa para conceito 5: null

2.8. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores   (Para fins de
autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs,

ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

3

Justificativa para conceito 3: null



2.9. Regime de trabalho do corpo docente do curso   (Para fins de autorização,

considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)     (Para os cursos de Medicina, os

critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 50%

Conceito 2 – maior ou igual a 50% e menor que 60% Conceito 3 – maior ou igual a

60% e menor que 70% Conceito 4 – maior ou igual a 70% e menor que 80% Conceito

5 – maior ou igual a 80%)

5

Justificativa para conceito 5: null

2.10. Experiência profissional do corpo docente (Para fins de autorização, considerar os

docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se

bacharelados/licenciaturas)   NSA para egressos de cursos de licenciatura     (Para os

cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira:

Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a

40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e

menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor

que 70% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo
menos, 5 anos)

3

Justificativa para conceito 3: null

2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica (para fins de

autorização, considerar os docentes previstos para os dois primeiros anos do curso)  

Obrigatório para cursos de licenciatura, NSA para os demais

NSA

2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente    (Para fins de autorização,

considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   (Para os cursos de Medicina, os critérios

de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% possui,

pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e menor que 50% possui, pelo
menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e menor que 60% possui, pelo

menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor que 70% possui, pelo

menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos)  

5

Justificativa para conceito 5: null

2.13. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes   NSA para cursos

presenciais, obrigatório para cursos a distância (relação entre o número de docentes e o

número de estudantes equivalente 40h em dedicação à EAD)

NSA

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 4

Justificativa para conceito 4: null

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica    (Para fins de autorização,

considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

5

Justificativa para conceito 5: null

2.16. Titulação e formação do corpo de tutores do curso     (Para fins de autorização,

considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros

anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para
cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária

total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004 

NSA

2.17. Experiência do corpo de tutores em educação a distância   (Para fins de



2.17. Experiência do corpo de tutores em educação a distância   (Para fins de
autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou

dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais.

Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da

carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004

NSA

2.18. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante   NSA para

cursos presenciais. Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que

ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme
Portaria 4.059/2004 

NSA

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica   Obrigatório

para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos 
NSA

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   Obrigatório para o curso de

Medicina, NSA para os demais cursos  
NSA

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

Apesar do NDE existir por apenas 2 anos, existe uma portaria do coordenador de curso oficializando este

nucleo e um regimento para o mesmo. Entretanto, pela portaria apresentada, o coordenador não é o

presidente e sua atividade nos pareceu equivalente ao colegiado do curso. Dessa forma, o NDE possui um

funcionamento insuficiente para o curso.

Em uma análise sistêmica e global, considerando os aspectos: gestão do curso, relação com os docentes e

discentes e representatividade nos colegiados superiores, a atuação do coordenador é muito boa.

O coordenador do Curso possui 4 anos e meio de experiência no magistério superior, sendo dois anos e

meio no curso atual e destes, 8 meses como coordenador. O coordenador tem regime de dedicação

exclusiva, com 3 disciplinas, totalizando 12 horas semanais para sala de aula e 28 para gestão acadêmica.

Nesse sentido, a relação entre o número de vagas anuais pretendidas/autorizadas (30) e as horas semanais

dedicadas à coordenação (28) é igual a 1,1.

O curso possuí 12 professores efetivos, todos de tempo integral, sendo 2 doutores , 7 mestres , 3
especialistas. O percentual de docentes graduados em programas Stritu Sensu é 75% e 16,7% destes são

doutores. Observa-se que uma parte significativa do corpo docente (entre 40% a 60%) possui em torno de

3 anos para experiência profissional e 100% possuem em torno de 2 anos e meio de experiência no

magistério superior. A média da produção científica, cultural, artística ou tecnológica do corpo docente é de

9,2 

O funcionamento do colegiado previsto no curso está implantado, regulamentado e institucionalizado, de
maneira muito bem, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: representatividade dos

segmentos, periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das decisões.

Conceito da Dimensão 2

4.0

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA - Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes

Curriculares Nacionais, quando houver, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e

Documentação Comprobatória.

3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI   (Para fins de

autorização, considerar os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral do

primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

1



primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

Justificativa para conceito 1: null

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 5

3.3. Sala de professores (Para fins de autorização, considerar a sala de professores

implantada para os docentes do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros

anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para IES que possui gabinetes de trabalho

para 100% dos docentes do curso

2

Justificativa para conceito 2: null

3.4. Salas de aula    (Para fins de autorização, considerar as salas de aula implantadas

para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se

bacharelados/licenciaturas)

4

Justificativa para conceito 4: null

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática    (Para fins de autorização,
considerar os laboratórios de informática implantados para o primeiro ano do curso, se

CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

5

Justificativa para conceito 5: null

3.6. Bibliografia básica  (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia

básica disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se

bacharelados/licenciaturas)     Nos cursos que possuem acervo virtual (pelo menos 1

título virtual por unidade curricular), a proporção de alunos por exemplar físico passam a
figurar da seguinte maneira para os conceitos 3, 4 e 5:   Conceito 3 – 13 a 19 vagas

anuais Conceito 4 – de 6 a 13 vagas anuais Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais)

1

3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, considerar o acervo da
bibliografia complementar disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

2

3.8. Periódicos especializados (Para fins de autorização, considerar os periódicos
relativos às áreas do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se

bacharelados/licenciaturas. Para fins de autorização, os critérios de análise passam a

figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 3 títulos Conceito 2 – maior ou igual

a 3 e menor que 6 Conceito 3 – maior ou igual a 6 e menor que 9 Conceito 4 – maior ou

igual a 9 e menor que 12 Conceito 5 – maior ou igual a 12)

1

Justificativa para conceito 1: null

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade   NSA para cursos que não

utilizam laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios

didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os
laboratórios especializados da sede e dos polos   Para Pedagogia é obrigatório verificar

a brinquedoteca

4

Justificativa para conceito 4: null

3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade   NSA para cursos que não

utilizam laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios

didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os
laboratórios especializados da sede e dos polos Para Pedagogia é obrigatório verificar a

brinquedoteca

4



brinquedoteca

Justificativa para conceito 4: null

3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços     NSA para cursos que não

utilizam laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios

didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os

laboratórios especializados da sede e dos polos   Para Pedagogia é obrigatório verificar

a brinquedoteca

4

Justificativa para conceito 4: null

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)  

NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância
NSA

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório para cursos de

direito (presencial e a distância), NSA para os demais cursos  
NSA

3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e mediação  

Obrigatório para cursos de direito (presencial e a distância), NSA para os demais

cursos 
NSA

3.15. Unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial   Obrigatório para o curso

de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam unidades hospitalares de
ensino e complexo assistencial no PPC

NSA

3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para o curso de Medicina,

NSA para os demais cursos 
NSA

3.17. Biotérios   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que
não contemplam biotério no PPC

NSA

3.18. Laboratórios de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
demais cursos que não contemplam laboratórios de ensino no PPC 

NSA

3.19. Laboratórios de habilidades   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os

demais cursos que não contemplam laboratórios de habilidades no PPC 
NSA

3.20. Protocolos de experimentos   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
demais cursos que não contemplam protocolos de experimentos no PPC 

NSA

3.21. Comitê de ética em pesquisa   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para

os demais cursos que não contemplam comitê de ética em pesquisa no PPC 
NSA

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

A IF Bainana, Campus de CATU, não oferece gabinetes para os docentes que atuam no curso. A

coordenação do curso possui uma sala exclusiva para coordenação, onde conta com uma excelente
infraestrutura. A IES conta com 17 salas de aula com uma infraestrutura muito boa. O curso dispõe de 3
laboratórios (de uso geral, de desenvolvimento de software e arquitetura e sistemas computacionais) com

65 computadores, no total, e em uma análise sistemica e globa os laboratórios são excelentes. Além dos 3
laboratórios para o ensino, o cursodispões de uma laboratório de hardware e de mais 2 laboratórios para

atividades de pesquisa e extensão, todos com uma infraestrutura muito boa. Pelo que se constatou na visita,
a biblioteca apresenta problemas graves de acessibilidade e no tocante ao acervo, varios titulos da

bibliografia básica e complementar não existem na biblioteca, entre outros motivos, há titulos onde a edição
esta esgotada. Constatamos também que na biblioteca não existe nenhum periódico da área. A sala de
professores é muito pequena para a quantidade de docentes. Não existe um local adequado para

atendimento discente.

Conceito da Dimensão 3



Conceito da Dimensão 3

3.0

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que não têm Diretrizes
Curriculares Nacionais

Sim

Justificativa para conceito Sim: null

Critério de análise:

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para

o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008;
Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004)

Sim

Justificativa para conceito Sim: null

Critério de análise:

A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa nas disciplinas e atividades
curriculares do curso? 

A temática é tratada é abordada na disciplina Relações Humanas, ofertada no terceiro

semestre do curso.

4.3. Titulação do corpo docente (Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996) Sim

Justificativa para conceito Sim: null

Critério de análise:

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação? 

Curso de Tecnologia Analise e Desenvolvimento de Sistemas do IF Baiano, Campus Catu,

possui 12 professores em dedicação parcial e integral junto ao curso, onde 2 são doutores, 7
são mestres e 3 são Especialistas, estes números foram checados através de documentos

comprobatorios da IES. 9 docentes possuem Pós Graduação Strictu Sensu e 3 Latu Sensu.

4.4. Núcleo Docente Estruturante (NDE)  (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010) Sim

Justificativa para conceito Sim: null

Critério de análise:

O NDE atende à normativa pertinente?

Entretanto, em sua pratica, as decisões se confundem com as ações do colegiado do curso.

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria Normativa N°
12/2006)

Sim

Justificativa para conceito Sim: null

Critério de análise:

A denominação do curso está adequada ao Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de
Tecnologia?

4.6. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria

N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP N
°3,18/12/2002)

Sim

Justificativa para conceito Sim: null



Critério de análise:

Desconsiderando a carga horária do estágio profissional supervisionado e do Trabalho de Conclusão

de Curso – TCC, caso estes estejam previstos, o curso possui carga horária igual ou superior ao
estabelecido no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia?

4.7.

Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas Resolução
CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N
° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002

(Licenciaturas). Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 (Pedagogia)

 

Sim

Justificativa para conceito Sim: null

Critério de análise:

O curso atende à carga horária mínima em horas estabelecidas nas resoluções?

4.8.

Tempo de integralização Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação,
Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde,
Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas)

Sim

Justificativa para conceito Sim: null

Critério de análise:

O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?

4.9. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida  (Dec.
N° 5.296/2004, com prazo de implantação das condições até dezembro de 2008) 

Não

Critério de análise:

A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida? 

O principal problema é apresentado no acesso a Biblioteca. Não existe a menor condição de
acessibilidade. Outras áreas do campus, em muitos casos, estão em condições paleativas que

nao correspondem as normas tecnicas de acessibilidade.

4.10. Disciplina de Libras  (Dec. N° 5.626/2005) Sim

Justificativa para conceito Sim: null

Critério de análise:

O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular do curso?

Contempla o PPC, a disciplina Libras, de acordo com a Resolução Nro 5, de 11 de abril de
2012. Assim, a disciplina LIBRAS faz parte de matriz curricular do curso, sendo ofertada no
quinto semestre, como disciplina optativa.

4.11. Prevalência de Avaliação Presencial para EAD  (Dec. N° 5622/2005 art. 4 inciso
II, § 2) 

NSA

Critério de análise:

Os resultados dos exames presenciais prevalecem sobre os demais resultados obtidos em quaisquer

outras formas de avaliação a distância?



outras formas de avaliação a distância?

4.12. Informações Acadêmicas  (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada
pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010,  publicada em 29/12/2010) 

Sim

Justificativa para conceito Sim: null

Critério de análise:

As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e virtual? 

Alunos e gestores da IES têm acesso às informações acadêmcias através do sistema
SIGAeduc (Sistema de Informação e Gestão Acadêmica), desenvolvido pelo MEC.

4.13. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto

Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) 
Sim

Justificativa para conceito Sim: null

Critério de análise:

Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e

permanente? 

A Política Nacional de Educação Ambiental é focada na propria estrutura de funcionamento do
campus Catu. A IES esta instalada na antiga Fazenda Experimental. Existe uma forte cultura no

campus em termos de Educacao Ambiental.

DISPOSIÇÕES LEGAIS

O Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IF Baiano, oferecido na modalidade
PRESENCIAL, atende a todos os requisitos legais que se aplicam a cursos superiores de Tecnologia

presenciais, exceto ao funcionamento de um Núcleo Docente Estruturante, o qual ainda não esta bem
estabelecido, e a oferta de condições de acesso para pessoas com deficiência. O PPC do curso está

coerente com o catalogo nacional de curso superior em tecnologia. Todo o corpo docente tem formação
em pós-graduação. A carga horária do curso, de 2500 horas, e o tempo de integralização, de 2,5 anos no

minimo e 5 anos no máximo. A estrutura curricular do PPC prevê a oferta de Libras, como disciplina
optativa, também trata da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-
brasileira e indígena e das políticas de educação ambiental. As informações acadêmicas estão

disponibilizadas junto ao site da IES, onde alunos e docentes tenham acesso.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

Esta comissão tendo realizado as ações preliminares de avaliação, as considerações sobre cada uma das

três dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais, todas integrantes deste relatório, e considerando
também os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, atribuiu os seguintes conceitos por

Dimensão:

DIMENSÃO CONCEITO
Dimensão 1: 3,2
Dimensão 2: 4,0

Dimensão 3: 3,1

Portanto, o Curso Superior Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas apresenta um perfil
satisfatório de qualidade.

CONCEITO FINAL
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