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CONTEXTUALIZAÇÃO

Instituição:

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) foi criado em 29 de dezembro de 2008,
pela Lei Federal n. 11.892, mediante integração das Escolas Agrotécnicas Federais da Bahia, e das Escolas Médias
de Agropecuária Regional da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC). Com a expansão da
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, o IF Baiano também passa a ofertar o Ensino Superior em
2010.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, IF Baiano, está localizado à Rua do Rouxinol, nº
115, Bairro Imbuí, Salvador, Bahia. CEP 41720-052 CNPJ: 10.724.903/0001-79, Ato Legal: Lei Federal nº 11.892,
de 29 de dezembro de 2008 Representante Máximo: Prof. Dr. Geovane Barbosa do Nascimento (Reitor)
A Bahia é uma das 27 Unidades Federativas do Brasil situadas ao sul da região Nordeste, ocupando uma área de
564.692,7 Km². A população é composta por 14.016.906 habitantes, com densidade de 24,82 hab./km²
(SEI/IBGE, 2010). O crescimento demográfico é da ordem de 1,1% ao ano (1991-2006), com população urbana da
ordem de 72% (SEI/IBGE, 2010).
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, CAMPUS SANTA INÊS (antiga Escola
Agrotécnica Federal de Sta Inês) criado pela Lei nº 11.892, de 2008, publicada no DOU de 30 de dezembro de
2008, apresenta autorização de funcionamento da Unidade de Ensino por meio da Portaria MEC nº 04, de 06
janeiro de 2009, publicada no DOU de 07 de janeiro de 2009, está situado à BR 420, Km 2,5, Zona Rural, no
município de Santa Inês, Bahia, CEP 45320-000, que faz parte do território de Identidade do Vale do Jiquiriçá,
juntamente com mais 19 minucípios.
O IF Baiano, Campus Santa Inês, apresenta 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”.
O Vale do Jiquiriçá possui uma grande diversidade ambiental, resultado de variações climáticas, que vão do



semiárido ao tropical úmido e, geomorfológicas (altitudes de quase 1000m até as baixadas litorâneas). Inclui
formações vegetacionais de dois Biomas: Mata Atlântica e Caatinga, e de transição entre estes dois biomas, além
de áreas antropizadas, marcadas pelo desmatamento e pela substituição da vegetação original por pastagens.
Apresenta uma Bacia Hidrográfica que tem o Rio Jiquiriçá como destaque, o qual consiste no principal elo cultural e
de desenvolvimento econômico da região. Quanto aos aspéctos demográficos este território abriga cerca de
323.100 habitantes, distribuídos de forma irregular pelos 20 municípios (IBGE, Censo 2000 e Contagem
populacional 2007). A atividade econômica predominante é a agropecuária (73%) de baixos rendimentos
monetários (SEBRAE Bahia, 2006). Alta proporção desta população encontra-se abaixo da linha da pobreza, sendo
o Programa Bolsa Família, do Governo Federal importante renda para a maioria das famílias (IBGE, MDS). A região
está situada no polígono das secas do Nordeste Brasileiro, e assim com baixo Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), bem com apresenta baixos índices educacionais. Neste sentido o IF Baiano, Campus Santa Inês, "visa
preparar pessoas para o pleno exercício da docência e/ou da cidadania, de forma a contribuir para o
desenvolvimento social e econômico regional por meio do ensino, pesquisa e extensão.

Curso:

O CURSO DE BIOLOGIA, modalidade presencial noturno, em grau de Licenciatura, do INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO é oferecido no Campus Santa Inês (IF Baiano, Campus Santa Inês),
situado a BR 420 (Rodovia Santa Inês – Ubaíra), Zona Rural, Santa Inês, Bahia, CEP 45320-000.
O Curso de Biologia do IF Baiano Campus Santa Inês obteve parecer aprovado ad referendum pelo Conselho
Superior do IF Baiano em reunião realizada em 15 de julho de 2009, de acordo com a Resolução nº 1, publicada
no DOU de 30 de setembro de 2009,e iniciou suas atividades em agosto de 2010. O curso de Biologia do IF
Baiano, Campus Santa Inês foi Autorizado em 19 de dezembro de 2011 por meio da Portaria nº 484 da Secretaria
de Regulação e Supervisão da Educação Superior, e publicada no DOU de 25 de janeiro de 2012. 
O Curso possibilita a oferta de 40 vagas anuais, com seleção 100% por meio do SISU, com entrada em Agosto. O
Curso de Biologia do IF Baiano funciona no período noturno, com 3.080 horas aulas para sua integralização, das
quais 1920 horas fazem parte do componente científico cultural obrigatório, 120 horas em disciplinas científico
culturais optativas, pesquisas e práticas pedagógicas 420 horas, estágio supervisionado, e atividades
complementares perfazem 200 horas. O Curso está estruturado em 8 semestres (4 anos), com integralização
mínima em 08 semestres e máxima em 14 semestres, podendo ser prorrogado em casos específicos avaliados
pelo colegiado do curso. Ainda não possui Conceito Preliminar de Curso ou Conceito de Curso.
A Coordenadora do Curso de Biologia, Prof.a Rosineide Braz Santos Fonseca é graduado em Biologia, Licenciatura,
com mestrado e doutorado em Botânica. A Coordenadora tem 04 anos de exercício docente no ensino superior,
atualmente com tempo integral e dedicação exclusiva (40h, DE). A Prof.a Rosineide Braz Santos Fonseca exerce a
função de Coordenadora do Curso a dois anos.
O NDE é composto por cinco professores, todos com pós-graduação stricto sensu (2 mestres e 3 doutores), em
regime de trabalho de 40 horas, com dedicação exclusiva, e é presidido pela Coordenadora do Curso. 
Em relação ao corpo docente, o tempo médio de permanência no Curso de Biologia, Licenciatura do IF Baiano,
Campus Santa Inês é de 19 meses, podendo ser considerado adequado considerando-se que o Curso iniciou suas
atividades no ano de 2010.

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO

Síntese da ação preliminar à avaliação:

A Comissão de Avaliação, constituída pelas professoras Francisca Lucia de Lima (coordenadora) e Delma Machado
Cantisani Padua, tratou do ato regulatório referente ao Reconhecimento do Curso de Biologia - grau Licenciatura
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) Campus Santa Inês tendo sido
designada por meio de Ofício Circular 1375188116_1395569859 CGACIES / DAES / INEP, referente à avaliação
108821, processo 201358378, de 23 de março de 2014.
A avaliação teve visita realizada no Campus de Santa Inês do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Baiano (IF Baiano) localizado a BR 420 (Rodovia Santa Inês – Ubaíra), Zona Rural, Santa Inês, Bahia, CEP 45320-
000, SEM divergência em relação ao endereço que consta no Ofício de Designação.

No primeiro contato dos avaliadores com o IF Baiano, a proposta de cronograma de atividades da avaliação foi
enviada à Coordenadora do Curso, Profa. Rosineide Braz Santos Fonseca, e ao Procurador Institucional, Tiago de
Carvalho Queiros, sendo aprovado pela IES, e ratificado na primeira reunião com os gestores do Campus Santa
Inês.

Ressalta-se que o PDI não foi apensado ao sistema e-MEC, e que a instituição apresentou PDI físico com prazo
de validade vencido, de 2009 a 2013. Por esta razão foi aberto o protocolo de nº 16396194 com a seguinte
instruções de procedimento "Não há PDI vinculado ao processo 201358378. Em relação à atualização do PDI e do
PPC, a comissão não deve aceitar esses documentos impressos. Conforme disposto na Portaria Normativa nº 40."

A Comissão realizou, previamente, a leitura e análise de toda documentação inserida no sistema e-MEC, exceto o
PDI que não foi apensado até os dias da visita in loco. Ademais, foram analisados todos os documentos
disponibilizados pelo IF Baiano, além das reuniões com os corpos: docente; discente e técnico-administrativo, com
a Coordenadora do Curso, com o NDE, com a CPA e com a Direção do Campus Santa Inês e representante da
administração superior do IF Baiano, que subsidiaram a Comissão para efeitos de cotejamento com os dados
apresentados no PPC do Curso de Biologia Licenciatura de 2013. Assim como o relatório de autoavaliação2013;
atas das reuniões do NDE e do Colegiado de Curso, entre outros, e todos os documentos com validade para o
período. 

Durante a visita in loco, foram verificados os espaços referentes às salas de aulas, banheiros, auditório, refeitório,
cantina, laboratórios de informática, laboratórios específicos, CGAE e Setores Psicossocial, NAPNE, Centro
Odontológico, Laboratório Interdisciplinar e de Formação de Educadores, Salas de Coordenações, Secretarias,
Espaços de convivência, e esportivo, e demais espaços administrativos.

A enorme maioria dos docentes foi selecionada de acordo com a Lei 8.112/90 e seguem, atualmente, o novo
Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal - Lei nº 12.772/12, com as modificações introduzidas pela



Medida Provisória nº 614, de 14 de maio de 2013. Os docentes atendem as exigências de titulação e regime de
trabalho, e possuem adequada experiência didática no ensino superior.

A Comissão Avaliadora tomou conhecimento do Despacho Saneador e observou que o Processo concluído atendeu
satisfatoriamente às exigências de instrução processual estabelecidas para a fase de análise documental pelo
Decreto n. 5.773/2006, com as alterações introduzidas pelo Decreto n. 6.303/2007, e a Portaria Normativa n. 40
de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010.

Ressalta-se o esforço de toda comunidade acadêmica durante o período de greve para que os trabalhos desta
Comissão de Avaliação transcorressem na mais perfeita normalidade, tendo em vista que foi necessário solicitar
autorização ao comando de grave para que docentes, técnicos administrativos e discentes do Curso auxiliassem
nos trabalhos, de forma que o IF Baiano Campus Santa Inês prestou suporte necessário para realização da
avaliação.

 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo initerrupto do
docente com o curso

Arlene Andrade Malta Mestrado Integral Estatutário 43 Mês(es)

CAMILA FONSECA LOPES
BRANDAO

Mestrado Integral Estatutário 37 Mês(es)

CARLOS MAGNO
AUGUSTO SAMPAIO

Mestrado Integral Estatutário 31 Mês(es)

DANIELA DE ALMREIDA
ANACLETO

Doutorado Integral Estatutário 37 Mês(es)

FABIO CARVALHO NUNES Doutorado Integral Estatutário 23 Mês(es)

Francisco Alexandre
Costa Sampaio

Doutorado Integral Estatutário 11 Mês(es)

Fred da Silva Juliao Doutorado Integral Estatutário 8 Mês(es)

Gileno Santos Moreira Especialização Horista Outro 8 Mês(es)

IGOR SILVA DOS SANTOS Mestrado Integral Estatutário 43 Mês(es)

LUCIANO DE JESUS
SOUZA

Mestrado Integral Estatutário 8 Mês(es)

Marcio Harrison dos
Santos Ferreira

Mestrado Horista Outro 14 Mês(es)

Marisela Pi Rocha Pereira Mestrado Horista Outro 6 Mês(es)

NATANAILDO BARBOSA
FERNANDES

Mestrado Integral Estatutário 31 Mês(es)

PATRICIA OLIVEIRA DOS
SANTOS

Mestrado Integral Estatutário 8 Mês(es)

RITA VIEIRA GARCIA Mestrado Integral Estatutário 8 Mês(es)

ROSINEIDE BRAZ SANTOS
FONSECA

Doutorado Integral Estatutário 43 Mês(es)

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Graduação Integral Estatutário 4 Mês(es)

Valdinei Santos de Souza Mestrado Integral Estatutário 14 Mês(es)

VINICIUS REIS DE
FIGUEIREDO

Doutorado Integral Estatutário 4 Mês(es)

Wasley de Jesus Santos Especialização Integral Estatutário 12 Mês(es)

WILSON FABIO DE
OLIVEIRA BISPO

Mestrado Integral Estatutário 23 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 5

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 1

1.3. Objetivos do curso 4

1.4. Perfil profissional do egresso 4

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

4

1.6. Conteúdos curriculares 4

1.7. Metodologia 4



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

4

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 5

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 3

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:Curso 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:Curso 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:Curso 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 no PPC

5

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:Curso de Licenciatura.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso de Licenciatura.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso de Licenciatura.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

O PPC do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas contempla de maneira excelente as demandas de natureza
econômica e social da região. O Campus Santa Inês está situado na Zona Rural do município de Santa Inês, que
faz parte do Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá, juntamente com mais 19 municípios. Esse território
abriga cerca de 323.100 habitantes, distribuídos nos 20 municípios, onde a população ocupa-se de atividades
agropecuárias (73%), sendo a maioria de baixa renda. A região apresenta baixo IDH e professores sem formação
adequada. Nesse contexto, ao implantar a Educação Superior, a IES visa preparar pessoas para o pleno exercício
da docência, de forma a contribuir para o desenvolvimento regional através de ações de ensino, pesquisa e
extensão. Vale salientar que essa é a única IES presente e a região abriga diversidade de grupos humanos, e que
o curso preocupa-se com uma formação técnico-humanística que valoriza o meio ambiente e o ser humano. Com
relação as políticas institucionais implantadas no âmbito do curso, não foi possível avaliar esse item, pois o PDI
não se encontra vinculado ao Processo 201358378 (de acordo com protocolo de consulta Nº 16396194). Assim,
não houve como comparar as Políticas previstas no PDI e efetivamente implantadas.
Ao analisar o PPC e também nas entrevistas in loco, percebeu-se que o curso atende muito bem aos objetivos de
formação de professores com amplo conhecimento dos conteúdos e que são capazes de, através da tríade
ensino-pesquisa-extensão, analisar e intervir criticamente na realidade social, econômica e cultural. A maioria dos
alunos tem tiveram a oportunidade de participar de programas e projetos voltados para a formação de
professores, destacando-se o PIBID. Com a oportunidade de experimentar a realidade da educação e intervir por
meio desses programas, ele deve se tornar um profissional consciente da realidade que o cerca. A estrutura
curricular atual contempla e atende todas as diretrizes para o curso, visto que durante a sua implantação, foi
revisto e o NDE propôs modificações na grade curricular para que esta se adequasse a legislação vigente. Com um
total de 3080 horas, contempla atividades de extensão e pesquisa ligadas ao ensino de ciências e biologia, de
forma que o discente se sinta integrada a educação básica desde o início do curso. Os conteúdos curriculares
implantados possibilitam, de forma muito boa, o desenvolvimento do perfil profissional voltado para a realidade



local, pois existe a articulação entre os conhecimentos estudados e a prática em sala de aula. Na metodologia, foi
comprovado na visita in loco que existe a busca de novas formas de ensinar, estimulando o aluno a participar do
processo por meio de visitas técnicas, aulas práticas, a utilização de jogos entre outros. De acordo com o PPC, o
estágio curricular está dividido em 4 e contempla os 2 anos finais do curso. Assim, os discente tem a oportunidade
de observar e atuar como docente em escolas conveniadas, o que favorece muito sua formação. Com relação as
atividades complementares, os alunos tem a oportunidade de participar de projetos de pesquisa e extensão
variados. O TCC está sendo desenvolvido pelos discentes formandos em temas ligados a projetos de extensão,
ensino e pesquisa. Todos os discentes já tem seu projeto pronto e em execução. A IES se destaca por sua política
de permanência do discente no curso, sendo oportunizado bolsas e diversos auxílios de diferentes programas,
que abrangem pelo menos 90% dos alunos. A IES tem um excelente programa de atendimento ao aluno, que
pode ser comprovado pela baixa evasão do curso, aliado ao esforço para que os alunos concluam o curso dentro
do prazo. Os processos de auto avaliação estão implantados e funcionado de modo satisfatório, com ações
decorrentes desse processo. As vagas ofertadas estão em número adequado para estrutura e corpo docente
existente. Assim, com relação a essa dimensão o curso foi considerado satisfatório.

Conceito da Dimensão 1

3.8

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 4

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 4

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 é presencial.

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

4

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:Curso 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)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso de Licenciatura

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

5

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)  

4

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:Curso presencial.

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 4

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 4



bacharelados/licenciaturas) 

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:Curso 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:Curso 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:Curso 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:Licenciatura em Ciências biológicas.

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:Licenciatura em ciências Biológicas.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

O NDE do Curso está composto de acordo com a Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010. Os cinco docentes estão
atuantes no curso e envolvidos com atividades administrativas, de ensino, pesquisa e/ou extensão. Todos são
mestres ou doutores e me regime de dedicação exclusiva. Durante a entrevista foi possível constatar o
envolvimento e a dedicação do NDE na modificação da grade curricular e na implantação da nova proposta no
curso, sendo que todas as reuniões e discussões estão documentadas e socializadas com o colegiado de curso.
A Coordenadora atual é a Profª. Dra. Rosineide Braz Santos Fonseca, Professora da IES desde 2010 e na
Coordenação desde fevereiro de 2012. Foi possível perceber durante a entrevista com todos os seguimentos da
IES, a dedicação e o envolvimento da Coordenadora com o curso e com a melhoria e implantação da nova grade
curricular. A Profª. Rosineide Fonseca, com o apoio da comunidade acadêmica, busca intensamente a melhoria da
qualidade do curso, o aprimoramento de sua Gestão e o bom relacionamento entre todos os sujeitos envolvidos.
Busca representar o curso de forma satisfatória nos colegiados superiores, outros fóruns e espaços. Foi possível
comprovar na entrevista com os alunos o seu envolvimento com todos os aspectos da formação dos discentes. A
coordenadora possui 5 anos de experiência no Ensino superior e 3 anos em gestão acadêmica e é contrata em
regime de tempo integral com dedicação exclusiva.
O Curso possui 21 docentes. Destes, 09 são doutores, como foi possível constar pela documentação avaliada in
loco. Entretanto, no sistema e-MEC, os docentes Camila Fonseca Lopes Brandão, Igor Silva dos Santos e Rita
Vieira Garcia estão como Mestres, entretanto são doutores (documentos comprobatórios, com defesas ocorridas
em 2011 e 2013). O Professor Sebastião de Oliveira está como graduado e é mestre. Assim, 42, 8% são
doutores, 47,6% mestres e 9,5% são especialistas. Dos docentes do curso, 85,7% tem regime de dedicação
exclusiva, justificando assim a nota 5. Com relação a experiência, mais de 90% dos docentes tem pelo menos 3
anos de experiência em educação básica, visto que o IFBaiano também é um instituição de Ensino Médio. Com
relação a experiência no Ensino Superior, 67% dos docentes do curso tem, pelo menos, três anos. 
O Colegiado do Curso avaliado é um órgão deliberativo, responsável pela coordenação didático-pedagógica do
curso. Sua composição e funcionamento estão institucionalizados e regulamentados, conforme regulamento do
IFBaiano. Existe representatividade de docentes, discentes e servidores técnico administrativos, sendo 1/5 dos
representantes discentes. O Coordenador e o Vice-coordenador são eleitos pelos pares e nomeados pelo Reitor
para um mandato de dois anos, podendo ser reconduzido por igual período. Os discentes são indicados após
eleição direta entre os estudantes devidamente matriculados no curso, cujo mandato tem duração de dois anos,
sem direito à recondução. O colegiado de curso realizam suas reuniões conforme cronograma e todas elas são
registradas em ata. Assim, o funcionamento do Colegiado de curso está muito bem implantado e as decisões
deliberadas são devidamente encaminhadas aos setores competentes. Foi possível constatar na visita que 66,6%
dos docentes tem entre 7 e 9 produções, justificando assim a nota 4. Assim, com relação aos descritores
avaliados nessa dimensão, o curso está muito bem implantado.

Conceito da Dimensão 2

4.5

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

Justificativa para conceito 1:

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 3

Justificativa para conceito 3:

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



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

4

Justificativa para conceito 4:

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:

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)

4

Justificativa para conceito 4:

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)

3

Justificativa para conceito 3:

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)

3

Justificativa para conceito 3:

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)

3

Justificativa para conceito 3:

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:

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

Justificativa para conceito 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

4

Justificativa para conceito 4:

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:Curso de Licenciatura 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:Curso de Licenciatura.

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:Curso de Licenciatura.

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:Curso de Licenciatura.

3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para
os demais cursos 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso de Licenciatura.

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:Curso de Licenciatura.



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

Justificativa para conceito NSA:Curso de Licenciatura.

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:Curso de Licenciatura.

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:Curso de licenciatura

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:Curso de licenciatura.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

Não há gabinetes de trabalho para docentes em tempo integral. Foi constatado que os professores utilizam
equipamentos de informática, computadores e impressoras na sala dos professores, sendo disponibilizada a rede
wireless em todo o Campus.
A coordenação do curso tem uma sala ampla, porém de uso compartilhado com coordenadores dos outros cursos
superiores do Campus Santa Inês, o que viabiliza um atendimento aos alunos e professores de forma
parcialmente adequada.
A sala de professores é inadequada em relação à dimensão, para atender a todos os professores dos cursos
superiores do Campus Santa Inês, porém em condições adequadas em relação à limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, acessibilidade, e conservação.
As salas de aula existem em quantidade suficiente para atender todas as turmas de alunos (8 períodos), e
apresentam características físicas adequadas. Constatou-se que há aparelho de ar condicionado e ventiladores,
além de equipamentos multimídia inclusive lousas interativas em algumas delas.
Os alunos contam com um laboratórios de informática, com espaço físico adequado, que atende bem aos
discentes do curso considerando o número de usuários, acessibilidade e velocidade de acesso à internet. Destaca-
se que todo o Campus de Santa Inês está coberto pela rede sem fio (wireless). Além destes laboratórios didáticos
os alunos dispõe de sala de informática de livre acesso para a realização de atividades fora do horário das aulas
em sala vinculada à área da biblioteca.
No Projeto Pedagógico do Curso estão listados em média 3 (três) títulos na bibliografia básica por componente
curricular. O acervo da bibliografia básica está disponível na proporção média de um exemplar para 6 ou mais
vagas anuais autorizadas, de cada um dos componentes curriculares.No entanto constatou-se que não existe um
mínimo de três títulos por componente curricular, isto foi justificado pela troca da matriz curricular em 2011, e que
já foi feito o empenho para a aquisição dos livros em quantidade suficiente. Destaca-se que há excelentes livros
na biblioteca que poderiam estar listados na literatura básica das disciplinas. Constatou-se que esta adequação
vem sendo feita para além com pedidos de compra já empenhados.
No Projeto Pedagógico do Curso estão listados em média 3 (três) títulos na bibliografia complementar por unidade
curricular. No acervo da bibliografia complementar nem todos os títulos por unidade curricular estão disponíveis. O
mesmo fato observado para o acervo da bibliografia básica observa-se para o da complementar, ou seja, há
excelentes livros já empenhados para aquisição.
Todos os discentes tem amplo acesso ao Portal de Periódicos da CAPES, o que permite que na forma virtual, se
tenha mais de 20 títulos distribuídos nas principais áreas do curso. E como é de conhecimento dos usuários do
Portal de Periódicos da CAPES, o acervo é atualizado.
Em relação aos laboratórios didáticos especializados implantados há normas de funcionamento e utilização, e a
segurança atende de maneira suficiente aos aspectos relacionados ao número de equipamentos, adequação de
espaço físico e número de usuários
Os laboratórios especializados implantados tem normas de funcionamento, utilização e segurança que atendem,
muito bem, em relação adequação, acessibilidade, atualização de equipamentos e disponibilidade de insumos.
A inserção dos laboratórios do curso em projetos de atendimento à comunidade vem sendo trabalhado, com o
envolvimento dos discentes e docentes orientadores por meio de projetos do PIBID e PIBIC . Assim, com relação
a infraestrutura, o curso avaliado apresenta qualidade satisfatória em relação ao referencial mínimo.

Conceito da Dimensão 3

3.4

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:

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:

Critério de análise:

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

Constatou-se in loco que o curso realiza atividade realacionadas à temática História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena, atendendo a Lei nº 11.645 de 10/03/2008.

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



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

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação? 

A titulação do corpo docente atende ao disposto no Art. 66 da Lei 9.394 (II - um terço do corpo
docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado), com todos os docentes
do Curso de Biologia, Licenciatura com formação em pós graduação.

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

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:

O NDE atende à normativa pertinente?

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Biologia, grau Licenciatura atende à normativa
pertinente.

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

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

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:

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:

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

Justificativa para conceito Não:

Critério de análise:

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

Constatou-se in loco que as condições do Campus Santa Inês do IF Baiano não atendem ao Decreto
Nº 5.296/2004. Apesar de possuir banheiros adaptados, as rampas de acesso são limitadas a alguns
locais. Não há piso podo tátil. Para os indivíduos se locomoverem de um platô e/ou pavilhão para
outro o acesso é por escadas. Destaca-se que o Campus está construído em local montanhoso,
assim deve se buscar soluções específicas para esta condição.

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

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:

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

O PPC do Curso contempla a disclina de Libras como disciplina obrigatória oferecida no 6º semestre.

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?

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:

Critério de análise:

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



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

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:

Critério de análise:

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

Constatou-se que há integralização da educação ambiental às disciplinas do curso de modo
transversal, contínuo e permanente, com projetos de extensão, pesquisas, e atividades disciplinares.

DISPOSIÇÕES LEGAIS

4.1 O Curso de Biologia grau Licenciatura do IF Baiano, Campus Santa Inês, atende às Diretrizes Curriculares
Nacionais dos Cursos de Graduação – Licenciaturas 
4.2 A Comissão de Avaliação constatou, na visita “in loco” e nos documentos que o IF Baiano, Campus Santa Inês
desenvolve atividades e eventos relacionados à educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e
cultura afro-brasileira e indígena de acordo com a Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de
junho de 2004. Conforme analise do PPC, constatou que o Curso de Biologia contempla explicitamente esse tema
em seus conteúdos.
4.3 Os docentes do Curso de Biologia grau Licenciatura do IF Baiano, Campus Santa Inês possuem a titulação em
pós-graduação lato sensu necessária, de acordo com o Artigo 66 da Lei 9.394/1996, visto que, em sua totalidade,
apresentam stricto sensu.
4.4 A constituição e atividades do Núcleo Docente Estruturante (NDE) atende à Resolução CONAES N° 1, de
17/06/2010. O NDE é composto por 05 docentes, todos com pós-graduação stricto sensu, e com regime de
trabalho DE 40h, e é presidido pelo Coordenador do Curso. A Comissão de Avaliação, após reunião com o NDE e
análise dos documentos inerentes à sua atuação, pode constatar que o trabalho do NDE tem contribuído para a
consolidação do perfil profissional dos egressos, tem buscado a interdisciplinaridade curricular, tem incentivado a
pesquisa e a extensão, em consonância com as necessidades atuais da área de conhecimento, do mercado e
políticas públicas. 
4.5 NSA 
4.6 NSA
4.7 O Curso de Biologia grau Licenciatura do IF Baiano, Campus Santa Inês tem carga horária mínima, em horas,
em consonância com a exigência Licenciatura, conforme a Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas).
4.8 O tempo de integralização do Curso de Biologia grau Licenciatura do IF Baiano, Campus Santa Inês atende à
Resolução Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas).
4.9 Constatou-se in loco que as condições do Campus Santa Inês do IF Baiano não atendem ao Decreto Nº
5.296/2004. Apesar de possuir banheiros adaptados, as rampas de acesso são limitadas a alguns locais. Não há
piso podo tátil. Para os indivíduos se locomoverem de um platô e/ou pavilhão para outro o acesso é por escadas.
Destaca-se que o Campus está construído em local montanhoso, assim deve-se buscar soluções específicas para
esta condição. O Decreto 5.296/ 2004 regulamenta as Leis 10.048/2000, que dá prioridade de atendimento às
pessoas que especifica, e 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade.
4.10 O IF Baiano, Campus Santa Inês, de acordo com o Dec. N° 5.626/2005, dispõe de serviços de atendimento
para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS e no trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdo/cegas,
prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento. A IES expressa no PDI, e
houve a verificação destas ações “in loco” por esta Comissão Avaliadora nesta fase de reconhecimento de curso,
inclusive com disciplina em Libras ofertada obrigatória para o Curso de Biologia.
4.11 NSA
4.12 As informações acadêmicas exigidas Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria
Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010 estão disponibilizadas na forma impressa e virtual
pelo IF Baiano, Campus Santa Inês.
4.13 As políticas de educação ambiental praticadas no Curso de Biologia grau Licenciatura do IF Baiano, Campus
Santa Inês, promovem uma integração da educação ambiental com as disciplinas do curso de modo transversal,
contínuo e permanente, conforme consta na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e no Decreto Nº 4.281 de 25 de
junho de 2002.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

Esta comissão de avaliação designada pela CGACGIES / DAES / INEP - MEC para visita in loco subsidia um ato
regulatório de RECONHECIMENTO DE CURSO de Biologia, Licenciatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia, Campus Santa Inês – (IF Baiano, Campus Santa Inês), e depois de 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 de Avaliação da Educação Superior e este instrumento), atribuiu os seguintes conceitos por Dimensão:

DIMENSÃO: CONCEITO
Dimensão 1: 3.8
Dimensão 2: 4.5
Dimensão 3: 3.4

Portanto, considerando a análise dos indicadores das três dimensões e o conceito final, correspondente a quatro
(4), a comissão de avaliação in loco concluiu que o Curso de Biologia, Licenciatura do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Santa Inês – (IF Baiano, Campus Santa Inês), atende aos requisitos de
qualidade previstos pela Lei 10.861 de 2004, e apresenta um perfil muito bom do referencial mínimo de
qualidade, obtido pelo sistema e-MEC do Formulário de Avaliação.



CONCEITO FINAL
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