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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Informações gerais da avaliação:

Protocolo: 201406176
Código MEC: 934851

Código da
Avaliação: 113373

Ato
Regulatório: Reconhecimento de Curso

Categoria
Módulo: Curso

Status: Finalizada

Instrumento: 249-Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância -
Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Curso

Tipo de
Avaliação: Avaliação de Regulação

Nome/Sigla da IES:
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - IF BAIANO
Endereço da IES:
46339 - IF Baiano - Campus Guanambi - Distrito de Ceraima, S/N Zona Rural. Guanambi - BA. 
CEP:46430-000
Curso(s) / Habilitação(ões) sendo avaliado(s):
AGRONOMIA
Informações da comissão:

N° de
Avaliadores : 2

Data de
Formação: 27/09/2014 01:13:52

Período de
Visita: 05/11/2014 a 08/11/2014

Situação: Visita Concluída
Avaliadores "ad-hoc":
Marcos Antonio Camacho da Silva (60770910149) -> coordenador(a) da comissão
Lúcia Helena Garofalo Chaves (86383531891)

 

CONTEXTUALIZAÇÃO
Instituição:
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano-BA (IF Baiano) é uma autarquia
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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). 
No ano 2007, através do Decreto nº 6.095, de 24 de abril de 2007, foram estabelecidas as diretrizes
para o processo de integração de instituições federais de educação tecnológica, objetivando a
constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). O próprio decreto
estabeleceu que a implantação dos Institutos Federais (IFs) ocorreria mediante aprovação de lei
específica, após conclusão, quando coubesse, do processo de integração de tais instituições, na forma
deste dispositivo legal. 
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 (SEI/IBGE, 2006). O crescimento demográfico é da ordem de 1,1% ao ano (1991-
2006), com população urbana da ordem de 67,6% (SEI/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 
Assim sendo, o IF Baiano tem a missão de, conjuntamente, levar a educação à todo território de
abrangência corroborando, de sobremaneira, com a melhoria da qualidade de vida.
O campus Guanambi está situado no Vale do Iuiu, próximo à Ceraíma, conhecida por sua atividade
agrícola irrigada, sendo um importante polo na produção de frutas e palma. Com uma condição
predominante agropecuária, sua principal atividade é a produção oriunda da agricultura.
Curso:
O colegiado do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Agronômica oferecido pelo IF Baiano
– Campus Guanambi conta atualmente com 44 professores. Destes, 54,55 % são doutores; 36,36%
mestres e 9,09 especialistas. O Campus possui uma estrutura física com áreas de cultivo e
experimentação, denominadas de Laboratórios Didáticos, de diversas Culturas Agrícolas de interesse
regional (Palma Forrageira, Sorgo, Mandioca, Feijão, Algodão, Milho, Soja, Girassol, Culturas de
cobertura do solo e Adubos Verdes, Maracujá, Citros, Banana, Manga, Banco de Germoplasma de
Umbu, Olerícolas, Viveiro de Essências Florestais), Estábulo de Bovinocultura de Leite e Corte,
Aprisco de Ovinos e Caprinos, Suinocultura, galpões de Avicultura de corte e postura, Cunicultura,
setor de máquinas e implementos agrícolas, Fábrica de ração, Agroindústria, Casa do Mel, além de
contar com 10 laboratórios das diversas áreas do conhecimento.
A grade curricular do curso segue as determinações do Ministério da Educação, disponibilizando ao
estudante um conjunto de disciplinas propedêuticas e profissionalizantes, as quais proporcionam a
formação técnica e sociocultural, como mecanismo vertical de integração que possibilita a aquisição
de conhecimentos orientados para a sua atuação profissional.
O curso pretende que o estudante, com base no conjunto de conteúdos das várias disciplinas,
desenvolva sua capacidade intelectual de construção do conhecimento, por meio de aulas teóricas,
práticas em laboratório e em campo, além do cumprimento de estágio supervisionado na própria
instituição e/ou outras instituições de ensino superior, bem como em empresas parceiras de pesquisa,
extensão ou produção. As disciplinas abrangem as seguintes linhas curriculares: Ciências Sociais;
Engenharia Rural; Fitossanidade; Fitotecnia; Ciência do Solo; Recursos Ambientais; Tecnologia de
Produtos Agropecuários e Zootecnia.
A participação em atividades extracurriculares visa complementar a formação técnico-científica do
estudante através de iniciação científica, cursos, congressos, simpósios, seminários, dia de campo e
encontros, resultando em um profissional capacitado para atuar no campo da agropecuária, participar
do ensino básico e superior, desenvolver atividades de pesquisa e extensão integradas à formação
profissional, promovendo a difusão da cultura, da ciência e da tecnologia na área do saber das
Ciências Agrárias, com responsabilidade ambiental e social.
A forma de ingresso é via ENEM, com disponibilidade de 40 vagas anuais, e as aulas são ministradas
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nos turnos matutino e vespertino.
O curso está localizado numa região muito carente de educação superior, sendo a segunda instituição
pública no Vale do Iuiu, e o único curso de Agronomia. Assim sendo, a região é enormemente
beneficiada com a implantação do curso de Agronomia.

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO
Síntese da ação preliminar à avaliação:
Após tomar ciência do Despacho Saneador a comissão avaliadora verificou que tratava-se de um
processo de avaliação de RECONHECIMENTO de Curso Superior em Engenharia Agronômica
(Bacharelado) do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAIANO – IF BAIANO. Foi observado que os dados informativos do curso e da IES em relação ao
endereço constante no ato de designação para futura conferencia quando da visita in loco. Além
disso, os documentos (PDI, PPC) e o despacho saneador foram analisados, previamente, no sentido
de subsidiar a visita in loco.

 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo
initerrupto do docente com
o curso

Alessandro de Magalhães
Arantes Doutorado Integral Estatutário 55 Mês(es)

Alex Aguiar Lêdo Mestrado Integral Estatutário 55 Mês(es)
Alexsandro dos Santos
Brito Doutorado Integral Estatutário 47 Mês(es)

Ana Laura Borba de
Andrade Gayão Doutorado Integral Estatutário 55 Mês(es)

Andreia Rego da Silva Reis Especialização Integral Estatutário 13 Mês(es)
Aureluci Alves de Aquino Doutorado Integral Estatutário 37 Mês(es)
Carlos Elizio Cotrim Doutorado Integral Estatutário 55 Mês(es)
Carlos Nássaro Araújo
Paixão Mestrado Integral Estatutário 38 Mês(es)

Carlos Ramon Santiago
Saraiva Mestrado Integral Estatutário 55 Mês(es)

CHARLES LEONEL
GALVÃO SANCHES Mestrado Integral Estatutário 55 Mês(es)

Claudio Roberto Meira de
Oliveira Doutorado Integral Estatutário 55 Mês(es)

Cleudson Lopes de Queiroz Mestrado Integral Estatutário 55 Mês(es)
Daniela Garcia Silveira Doutorado Integral Estatutário 13 Mês(es)
Djalma Meira Gomes
Junior Mestrado Integral Estatutário 48 Mês(es)

Evanilton Moura Alves Doutorado Integral Estatutário 42 Mês(es)
FELIZARDA VIANA
BEBE Doutorado Integral Estatutário 52 Mês(es)
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FERNANDA PEREIRA
SANTOS

Mestrado Integral Estatutário 36 Mês(es)

Jane Geralda Ferreira
Santana Mestrado Integral Estatutário 55 Mês(es)

JAQUELINE
FIGUEREDO ROSA Doutorado Integral Estatutário 55 Mês(es)

JEFFERSON DA SILVA
PEREIRA Especialização Integral Estatutário 55 Mês(es)

João Abel da Silva Doutorado Integral Estatutário 55 Mês(es)
Leandro Gonçalves dos
Santos Mestrado Integral Estatutário 33 Mês(es)

Leandro Neves Faria Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)
LEANDRO SANTOS
PEIXOUTO Doutorado Integral Estatutário 55 Mês(es)

Lincon Almeida Vilas Boas Mestrado Integral Estatutário 16 Mês(es)
Marcelo Fialho de Moura Doutorado Integral Estatutário 55 Mês(es)
Marcelo Rocha dos Santos Doutorado Integral Estatutário 55 Mês(es)
Maria do Socorro Mercês
Alves Doutorado Integral Estatutário 55 Mês(es)

Mariana Texeira Rodrigues
Vila Doutorado Integral Estatutário 55 Mês(es)

Martha de Cássia
Nascimento Mestrado Integral Estatutário 55 Mês(es)

Mayra Darliane Martins
Silva Diniz Doutorado Integral CLT 10 Mês(es)

MOISES SANTIAGO
RIBEIRO Doutorado Integral Estatutário 40 Mês(es)

NORMANE MIRELE
CHAVES DA SILVA Mestrado Integral Estatutário 55 Mês(es)

Ozenice Silva dos Santos Mestrado Integral Estatutário 3 Mês(es)
Paulo Emilio Rodrigues
Donato Doutorado Integral Estatutário 55 Mês(es)

Pedro Ricardo Rocha Mestrado Integral Estatutário 13 Mês(es)
Polliana Bezerra de
Oliveira Especialização Integral Estatutário 48 Mês(es)

RAIMUNDO NONATO
FARIA Mestrado Integral Estatutário 12 Mês(es)

Roberto Carlos Santana
Lima Mestrado Integral Estatutário 55 Mês(es)

ROSANGELA
FIGUEIREDO MIRANDA Mestrado Integral Estatutário 55 Mês(es)

Rosimira dos Santos
Amaral Doutorado Integral Estatutário 52 Mês(es)

Sérgio Luiz Rodrigues
Donato Doutorado Integral Estatutário 55 Mês(es)

Sofia Reboucas Neta
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Sofia Reboucas Neta
Pereira Especialização Integral Estatutário 52 Mês(es)

Suane Coutinho Cardoso Doutorado Integral Estatutário 55 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 5
1.3. Objetivos do curso 3
1.4. Perfil profissional do egresso 5
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 4
1.7. Metodologia 5
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

5

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

5

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

5

1.11. Apoio ao discente 5
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:O curso é presencial
1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-
aprendizagem 4

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:O curso é 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:O curso é presencial
1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 5
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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)

5

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 no PPC

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado e de bacharelado, não havendo
previsão de integração com redes publicas da educação basica no PPC.
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:O curso a ser avaliado é Agronomia
1.21. Ensino na área de saúde   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
demais cursos NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso a ser avaliado é Agronomia
1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA
para os demais cursos  NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso a ser avaliado é Agronomia
CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

O projeto pedagógico foi devidamente apresentado, juntamento com o PDI e demais documentos
referentes ao curso. último semestre não hajam aulas presenciais, os academicos devem cumprir
créditos em Estágio e TCC. É apresentado que o curso possui tempo de integralização mínima de 4,5
anos, o que de fato não ocorre, pois o tempo mínimo para integralização é de 5 anos. Embora no A
formulação do PPC pauta-se em uma formação generalista, ou seja, o egresso do curso tem uma
visão ampla de todas as áreas da Agronomia. Entretanto, o PPC propõe-se a trabalhar com uma
"enfase" indireta em Agricultura Familiar, notadamente pelo contexto regional no qual o curso está
inserido. Na descrição do PPC seria interessante demonstrar mais dados sobre a produção agrícola na
região de Guanambi e contemporizar, também, a produção agrícola no Vale do Iuiu. As políticas do
PDI, pelo que foi observado, estão perfeitamente implantadas no ambito do curso. Os objetivos do
curso apresentam suficiente coerencia, em uma analise sistemica e global do perfil profissional do
egresso, estrutura curricular e contexto educacional. Isto indica que o PPC pode ser alterado e
proporcionar significativas melhorias para o desenvolvimento das atividades do curso, incluindo
readequação da matriz curricular. O perfil profissional do egresso está sincronizado com as
competencias do profissional de Agronomia. Não foi demonstrada flexibilidade do PPC, e embora
tenham sido evidenciadas a realização de aulas práticas, estas não estão devidamente regulamentadas
no ambito de PPC e da IES. As disciplinas apresentam carga horária geral, não especificando quantas
serão práticas e quantas serão teóricas no PPC, embora isto tenha sido informado nos planos de
ensino (OBS.-padronizar os planos de ensino). Além disto, não foi evidenciada contagem de carga
horária das aulas praticas no computo das aulas dadas pelos professores. Os conteudos curriculares
podem ser atualizados, da maneira como estão apresentados, entretanto a base bibliográfica
dificilmente poderá ser alterada sem reformulação do PPC. As atividades pedagógicas, o estágio
supervisionado e o trabalho de conclusão de curso estão devidamente regulamentos e implantados no
curso. Há apoio extraclasse devidamente implantado, sendo que o campus conta com atendimento
psicológico, médico e odontológico disponível para os acadëmicos. O PAISE tem beneficiado muitos
alunos, e na verificação "in loco" foi observado que nenhuma solicitação no curso de Agronomia foi
negada. Está implantado, também, o NAPNE, que é um exemplo a ser seguido por outras IES. O
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Diretório academico está implantado, com espaço físico reservado para suas atividades, além de estar
em implantação a Empresa Júnior. No ambito do curso, não foram evidenciadas ações decorrentes de
avaliações anteriores. As TICs não estão adequadamente apresentadas no PPC, embora estas estejam
devidamente implantadas no ambito do curso. O corpo docente e a infraestrutura instalada atendem
de maneira excelente a oferta de 40 vagas anuais do curso de Agronomia.

Conceito da Dimensão 1
4.3

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

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 5
2.3. Experiência do (a) coordenador (a) do curso em cursos a distância   (Indicador
específico para cursos a distância) NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso a ser avaliado é presencial
2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a)
coordenador (a) 3

2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso    NSA para cursos a
distância, obrigatório para cursos presenciais 5

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

Justificativa para conceito NSA:O curso a ser avaliado é presencial
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

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) 

5

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

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)

5

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

Justificativa para conceito NSA:O curso a ser avaliado é bacharelado
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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

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

Justificativa para conceito NSA:O curso a ser avaliado é presencial
2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 5
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) 

3

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

Justificativa para conceito NSA:O curso é presencial
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

Justificativa para conceito NSA:O curso é presencial
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

Justificativa para conceito NSA:O curso é presencial
2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica   Obrigatório
para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos NSA

Justificativa para conceito NSA:Este curso a ser avaliado é Agronomia
2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   Obrigatório para o curso
de Medicina, NSA para os demais cursos  NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso a ser avaliado é Agronomia
CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

Conforme verificado in loco, a atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE), formado por cinco
professores permanentes, Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010 é considerada insuficiente, em
uma análise sistêmica e global, uma vez que, ha muito poucas reuniões a esse respeito, por exemplo,
até o momento, o NDE nao se reuniu durante o ano de 2014. A atuação do coordenador Doutor
Leandro Santos Peixouto é excelente considerando que foi elogiado por todos os segmentos
(professores, alunos e representantes dos colégios superiores). Conforme o item 2.4, Experiência
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(professores, alunos e representantes dos colégios superiores). Conforme o item 2.4, Experiência
profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do coordenador, pode-se observar que o
coordenador tem experiência do magistério superior desde 2010 ate atualmente, ou seja, 2014; e,
concomitantemente, tem em torno de dois anos e oito meses de experiência de gestão acadêmica,
exercendo a função de coordenador. No item 2.5, a relação entre o número de vagas anuais
pretendidas/autorizadas (40) e as horas semanais dedicadas à coordenação (12) é menor ou igual a 10
(3,3). No item 2.7 o corpo docente (44 professores) é formado por 41 professores com título de
mestre e/ou doutor (93,18%) e 3 outros restantes com título de especialização (6,82%). No item 2.8 o
corpo docente é formado por vinte e seis doutores (59,099%). No item 2.9 a respeito do regime de
trabalho do corpo docente do curso, foi constatado que 42 professores (95,45%) são contratados
como regime parcial e/ou integral. O corpo docente do referido curso é formado por 44 (quarenta e
quatro) profissionais, dos quais 42 (quarenta e dois) professores possuem experiência profissional
acima de dois anos (excluída as atividades no magistério superior), que correspondem a 95,45%
(noventa e cinco vírgula quarenta e cinco por cento) dos docentes. O restante, dois (2) professores
possuem experiência menor do que dois anos. No item 2.12 a respeito da experiência de magistério
superior do corpo docente, pode-se dizer que 42 (quarenta e dois) professores (95,45%) tem
experiência acima de 3 anos. De acordo com o regulamento do Colegiado do curso de Engenharia
Agronômica, a coordenadoria é formada pelo coordenador do curso, docentes do curso, além da
representação discente e representante dos funcionários do curso. O colegiado se reune normalmente
no início e no final de cada semestre do ano letivo e em outras oportunidades quando necessário ser
tomadas decisões da Coordenadoria. No item 2.15, a respeito da produção científica, cultural,
artística ou tecnológica, menos de 50% dos docentes tem entre 4 a 6 produções nos últimos 3 anos.

Conceito da Dimensão 2
4.4

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)

3

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Todos os docentes tem gabinetes de trabalho
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

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

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
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bibliografia complementar disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou
dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

1

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)

5

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

5

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

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

2

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático
(logística)   NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso a ser avaliado é presencial
3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório para cursos de
direito (presencial e a distância), NSA para os demais cursos  NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso a ser avaliado é Agronomia
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

Justificativa para conceito NSA:O curso a ser avaliado é Agronomia
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

Justificativa para conceito NSA:O curso a ser avaliado é Agronomia
3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para o curso de
Medicina, NSA para os demais cursos NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso a ser avaliado é Agronomia
3.17. Biotérios   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos
que não contemplam biotério no PPC NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso a ser avaliado é Agronomia
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
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Justificativa para conceito NSA:Este curso avaliado é Agronomia
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

Justificativa para conceito NSA:Este curso avaliado é Agrronomia
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

Justificativa para conceito NSA:Este curso avaliado é Agronomia
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

Justificativa para conceito NSA:O curso a ser avaliado é Agronomia
CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

Todos os docentes trabalham em tempo integral tendo suficientes gabinetes em relaçao a dimensao e
a comodidade, uma vez que nos mesmos ha computadores para cada professor. O espaço para as
atividades da coordenaçao é excelente tendo equipamentos, conservação, gabinete individual para
coordenador, e funcionários para o atendimento aos alunos e aos professores. As salas de aula
implantadas para o curso são muito boas, havendo tamanhos variados e que podem receber turmas de
tamanhos variados com conforto. As salas possuem cadeiras confortáveis, quadros branco, ar
condicionado e ou ventiladores, boa iluminação e equipamento data show fixo e/ou móvel. O
laboratório de informática para o curso atende os acadêmicos de forma excelente, dispondo de
computadores novos com acesso à internet, além de sinal wireless (internet sem fio) por todas as
instalações da IES, conforme informações postadas no sistema e-MEC. No que tange a bibliografia
do curso para as disciplinas, por meio de amostragem verificou-se que nem todos os títulos nas
bibliografia básica e complementar estavam disponíveis, e em algumas disciplinas não havia nenhum
título disponível (tanto da bibliografia básica como complementar) no momento da avaliação "in
loco".
Os laboratórios didáticos especializados implantados com respectivas normas de funcionamento,
utilização e segurança atendem, em relaçao a quantidade e qualidade, de maneira excelente e muito
bem, respectivamente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos de quantidade de
equipamentos e disponibilidade de insumos, respectivamente. Os serviços dos laboratórios
especializados implantados com respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança
atendem, de maneira insuficiente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: apoio técnico,
manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade, uma vez que a IES não atende a
comunidade .

Conceito da Dimensão 3
3.5

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS
4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que não têm
Diretrizes Curriculares Nacionais Sim

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

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

O tema sobre relações Étnico-raciais e de História e Cultura Afro-brasileira e Africana
estão presentes nas atividades do curso, por ser, inclusive, uma indução institucional.
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estão presentes nas atividades do curso, por ser, inclusive, uma indução institucional.

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

Sim

Critério de análise:
Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação? 

Todo o corpo docente do curso (44 professores) tem formação em pós-graduação, ou
seja, é formado por vinte e seis doutores (59,09%), quinze mestres (34,09%) e tres
especialistas (6,82%)
4.4. Núcleo Docente Estruturante (NDE)  (Resolução CONAES N° 1, de
17/06/2010) Sim

Critério de análise:
O NDE atende à normativa pertinente?

Conforme verificado in loco, e de acordo com a Resolução CONAES N° 1, de
17/06/2010, a atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE), formado por cinco
professores permanentes é considerada insuficiente, em uma análise sistêmica e global.
4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria Normativa N°
12/2006) NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso é de bacharelado
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)

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso é de bacharelado.
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

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

Critério de análise:
O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?
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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) 

Sim

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

A instalação está adaptada para recepcionar pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida. Entretanto, para cadeirantes, a inclinação das rampas é grande, e em algumas
situações poderia ser melhorada. Nos banheiros, alguns não dispõem de espaço para
cadeirantes.
4.10. Disciplina de Libras  (Dec. N° 5.626/2005) Sim

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

É apresentada a disciplina de Libras como uma disciplina optativa. O campus Guanambi
possui duas professores/interpretes de Libras que atuam em tempo integral no campus,
sendo uma excelente demonstração de comprometimento institucional para esta vertente.
4.11. Prevalência de Avaliação Presencial para EAD  (Dec. N° 5622/2005 art. 4
inciso II, § 2) NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso presencial
Critério de análise:
Os resultados dos exames presenciais prevalecem sobre os demais resultados obtidos em
quaisquer 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

Critério de análise:
As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e virtual? 

Verifica que as informações acadêmicas estão dispostas em murais e cópias impressas
em várias localidades, além de possui copia virtual no site institucional, aberto não só
para a comunidade acadêmica, como a qualquer pessoa que acesse o site.
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

Critério de análise:
Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e
permanente? 

Diversas disciplinas possuem em seu componente de conteúdo temáticas relacionadas à
educação ambiental.

DISPOSIÇÕES LEGAIS
O PPC está em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Agronomia.
O tema sobre relações Étnico-raciais e de História e Cultura Afro-brasileira e Africana estão
presentes nas atividades do curso, por ser, inclusive, uma indução institucional.Todo o corpo docente
do curso (44 professores) tem formação em pós-graduação, ou seja, é formado por vinte e seis
doutores (59,09%), quinze mestres (34,09%) e tres especialistas (6,82%). O Núcleo Docente
Estruturante está devidamente regulamentado e implantado, entretanto, no ano de 2014 não foram
realizadas reuniões, o que demonstra irregularidade de sua atividade. A carga horária é compatível
com as DCN para o curso de Agronomia, e o tempo de integralização do curso é adequado. O
campus apresenta adequação para pessoas com mobilidade reduzida, sendo ainda necessárias
algumas adaptações, tais como melhorias nos banheiros e diminuição da inclinação de algumas
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algumas adaptações, tais como melhorias nos banheiros e diminuição da inclinação de algumas
rampas. O curso é de bacharelado, e apresenta disciplina optativa de Libras. Salienta-se que o
campus possui duas interpretes para Libras disponíveis para acompanhamento dos discentes que
necessitarem deste auxilio durante as aulas. As informações acadêmicas estão disponíveis a todos os
alunos. A educação ambiental é constituinte de ementas de disciplina, além de ser conteúdo abordado
em várias disciplinas do curso, o que é, inclusive, uma prerrogativa na DCN para o curso de
Agronomia.
Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES
A comissão de avaliação composta pelos professores Marcos Antonio Camacho da Silva e Lucia
Helena Garofalo Chaves, tendo realizado 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 (diretrizes da Comissão Nacional da
Avaliação Superior e este instrumento), atribuiu os seguintes conceitos por dimensão:
1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: Conceito 4.3
O projeto pedagógico foi devidamente apresentado, juntamente com o PDI e demais documentos
referentes ao curso. Os objetivos do curso apresentam suficiente coerencia, em uma analise sistemica
e global do perfil profissional do egresso, estrutura curricular e contexto educacional. Isto indica que
o PPC pode ser alterado e proporcionar significativas melhorias para o desenvolvimento das
atividades do curso, incluindo readequação da matriz curricular. O perfil profissional do egresso está
sincronizado com as competencias do profissional de Agronomia. Não foi demonstrada flexibilidade
do PPC. As atividades pedagógicas, o estágio supervisionado e o trabalho de conclusão de curso
estão devidamente regulamentos e implantados no curso. Há apoio extraclasse devidamente
implantado, sendo que o campus conta com atendimento psicológico, médico e odontológico
disponível para os acadëmicos. Está implantado, também, o NAPNE, que é um exemplo a ser
seguido por outras IES. O Diretório academico está implantado, com espaço físico reservado para
suas atividades, além de estar em implantação a Empresa Júnior. No ambito do curso, não foram
evidenciadas ações decorrentes de avaliações anteriores. As TICs não estão adequadamente
apresentadas no PPC, embora estas estejam devidamente implantadas no ambito do curso. O corpo
docente e a infraestrutura instalada atendem de maneira excelente a oferta de 40 vagas anuais do
curso de Agronomia.
2. CORPO DOCENTE E TUTORIAL: Conceito 4.4
A atuação e formação do coordenador do curso está adequada. O regime de trabalho dos docentes é
integral, sendo que os mesmos apresentam boa experiencia profissional. O colegiado do curso está
implantado, sendo auxiliado pelo NDE. Os docentes necessitam melhorar a quantidade de produções
recentes tanto em pesquisa quanto em extensão.
3. INFRAESTRUTURA: Conceito 3.5
A coordenação ocupa um espaço de adequado para suas atividades. As salas de aulas são adequadas
em quantidade de alunos, mobiliário, limpeza e climatização. O laboratório de informática para o
curso atende os acadêmicos de forma excelente, dispondo de computadores novos com acesso à
internet, além de sinal wireless (internet sem fio) por todas as instalações da IES, conforme
informações postadas no sistema e-MEC. No que tange a bibliografia do curso, verificou-se que e em
algumas disciplinas não havia nenhum título disponível (tanto da bibliografia básica como
complementar) no momento da avaliação "in loco". Os serviços dos laboratórios especializados
implantados com respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, de maneira
insuficiente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: apoio técnico, manutenção de
equipamentos e atendimento à comunidade, uma vez que a IES não atende a comunidade .
Diante do relato final exposto acima e considerando a legislação pertinente à avaliação de cursos de
graduação, a comissão avaliadora considera que o Curso de Bacharelado em AGRONOMIA da
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA BAIANO apresenta um
CONCEITO FINAL 4 o que indica um perfil de qualidade MUITO BOM.

CONCEITO FINAL
4
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