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CONTEXTUALIZAÇÃO
Instituição:

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano -IF Baiano, Campus Santa Inês foi 
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criado no ano de 2008, a partir da transformação da Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês 
existente desde 1993. Foi consolidado 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). 
A sede do IF Baiano, campus - Santa Inês está localizado no municipio de Santa Inês com área total 
de 356 km quadrados. Uma alta proporção da população encontra-se abaixo da linha da pobreza, 
considerando o critério de rendimento mensal per capita de menos da metade do salário mínimo. O 
Programa Bolsa Família, do Governo Federal, constitui importante fonte de renda para a maioria 
das famílias pobres, urbanas e rurais (IBGE, MDS). O município possui uma população de 10.564 
hab, porém 94,23% são pessoas vulneráveis à pobreza – (Brasil 2013).
O IF possui atualmente três cursos de graduação no campus Santa Inês sendo dois cursos de 
licenciatura (Geografia e Biologia) e o curso de Zootecnia, no mesmo campus, além do ensino 
médio profissionalizante que funciona em sistema de internato masculino e feminino, localizado 
dentro do campus.

Curso:

O curso de licenciatura em Geografia do IF Baiano campus Santa Inês foi criado em 2010 com 
vistas ao exercicio do magistério na Educação Básica, com perfil ético, crítico e capaz de contribuir 
para melhoria da qualidade ambiental e social. Essa formação é embasada nos princípios e 
fundamentos das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Formação de Professores 
(CNE/CP 01/2002), nas Diretrizes Curriculares da Reforma da Educação Básica e nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. As Diretrizes e os Parâmetros Curriculares Nacionais para os Cursos de 
Formação de Professores concebem a formação de profissionais que articulem o saber, o saber 
pensar e intervir, ou seja, indivíduos que dominam os conteúdos de sua formação específica e 
docente e refletem sobre a prática em função da teoria e sejam capazes de transformar sua práxis. 
Dada a realidade de grande carência da população local do município, bem como do entorno do 
campus, a comissão verificou a necessidade de adequar os projetos de pesquisa e de extensão com 
envolvimento de projetos que atendam a população local, por meio de projetos de extensão.

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO
Síntese da ação preliminar à avaliação:

O Curso de Graduação em Geografia do IF Baiano, campus - Santa Inês está localizado no 
município de Santa Inês na Br 420, no quilometro 2,5. Zona Rural, Santa Inês, Bahia. CEP 45320-
000. O planejamento para a Avaliação “in loco” em atendimento ao Ato Regulatório 
Reconhecimento do Curso de Geografia do IF Baiano, Campus Santa Inês, BA, teve início com a 
sistematização da Comissão para as análises “on line” das informações postadas no formulário 
eletrônico e-MEC e para elaboração da Agenda de Visita “in loco”, a qual foi apresentada em tempo 
hábil à Coordenação do Curso. Durante a fase preliminar a Comissão realizou a leitura dos 
principais documentos institucionais. Durante a Avaliação “in loco” foram analisados os seguintes 
documentos: PDI; PPC de Graduação em Geografia-Licenciatura; Atas das reuniões do Colegiado 
de Curso e do NDE (por amostragem); pastas individuais com documentação docente (currículo 
Lattes com comprovação dos últimos três anos, formação, titulação, produção científica, cultural, 
artística ou tecnológica); relatórios de estágios dos alunos, relatórios dos trabalhos de campo, 
relatórios de bolsistas do PIBID; acervo da Biblioteca do Campus Santa Inês/IF Baiano, com 
detalhamento da bibliografia por Unidade Curricular, por títulos, por tipo bibliografia (básica e 
complementar), e por número de exemplares; Matriz Curricular; horário semanal de aulas; atos 
normativos da IF Baiano; amostras de registros acadêmicos, etc. Foram realizadas reuniões com 
dirigentes institucionais, Colegiado de Curso, NDE, estudantes e pessoal técnico/administrativo. 
Foram realizadas visitas aos setores acadêmicos de apoio direto ao curso de licenciatura em 

Página 2 de 15

15/08/2014about:blank



Geografia.
O campus Santa Inês apresenta uma realidade específica. A presença dos cursos de graduação no 
mesmo espaço em que já ocorriam as escolas médias de agropecuária, zootecnia e alimentos, sendo 
que os cursos de licenciatura são noturnos e os alojamentos feminino e masculino das escolas 
médias convivem no mesmo campus. Há equipamentos novos e outros que foram repostos como 
equipamentos de multimídia em todas as salas, que convivem ao lado de equipamentos mais 
antigos, ainda em perfeito estado, o que demonstra uma má utilização dos recursos na compra de 
equipamentos que são dispensáveis para a formação de professores. Por outro lado, apresenta 
deficiência em numero de livros da bibliografia básica, insuficiente para atender os alunos do curso. 
Há falta de laboratórios de ensino, geografia humana e de cartografia, bem como a ausência de 
softwares de geoprocessamento, ou de cartografia temática conectados às disciplinas do curso. A 
avaliação "in loco" percebeu que o PPC não prevê a utilização dos recursos já adquiridos pela 
instituição, como equipamentos eletrônicos entre outros e, portanto, estes são subutilizados. Embora 
a tecnologia esteja presente, a conexão de internet é limitada e a rede funciona precariamente. 
Presença de equipamentos caros, feitos com grandes investimentos, porém desconexos dos 
programas das disciplinas. Em relação à grade curricular do curso, há ausência das temáticas de 
educação ambiental, e as de cultura afro-brasileira, quilombola e indígena aparece somente na 
disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica III (Educação e diversidade). Todavia, a discussão regional 
e identitária do povo nordestino não é contemplada. Essa falta mostra um currículo já ultrapassado 
que precisa de necessária reforma a ser encaminhada pelo NDE que, por sua vez, ainda está em 
consolidação. Ainda sobre o quadro curricular, as disciplinas optativas são pouco representativas 
para a formação do professor de Geografia como Química geral, Fundamentos de Matemáticas e 
Parasitologia, assim como Inglês instrumental. Nesse sentido, o curso para consolidar-se como 
referencial na região onde existe precisa de rápida reforma curricular. Em relação à acessibilidade, o 
espaço do campus é muito íngreme e não há nenhuma infraestrutura de acesso para alunos de 
mobilidade reduzida.

DOCENTES

Nome do Docente Titulação
Regime 

Trabalho

Vínculo 

Empregatício

Tempo de vínculo 
initerrupto do docente 

com o curso

Arlene Andrade Malta Mestrado Integral Estatutário 42 Mês(es)

Bruno Rodrigues da 
Silveira 

Mestrado Integral Estatutário 2 Mês(es)

CARLOS MAGNO 
AUGUSTO SAMPAIO 

Mestrado Integral Estatutário 31 Mês(es)

Derlan Lopes Vieira Mestrado Horista Outro 4 Mês(es)

EDNEY CONCEIÇÃO Mestrado Integral Estatutário 36 Mês(es)

FABIO CARVALHO 
NUNES Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es)

Flavia Silva De Souza Mestrado Horista Estatutário 11 Mês(es)

Gileno Santos Moreira Especialização Horista Outro 12 Mês(es)

Jocel de Menezes 
Barreto 

Especialização Horista Outro 18 Mês(es)

Joseane Moura de 
Santana 

Mestrado Horista Outro 9 Mês(es)

LUCAS FERREIRA 
BORGES 

Especialização Integral Estatutário 3 Mês(es)
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Marcelo Santos de 
Moreas Sarmento 

Especialização Horista Outro 8 Mês(es)

MARCO ANTONIO 
REIS RODRIGUES 

Mestrado Integral Estatutário 42 Mês(es)

Marisela Pi Rocha 
Pereira 

Mestrado Horista Outro 6 Mês(es)

ROSINEIDE BRAZ 
SANTOS FONSECA 

Doutorado Integral Estatutário 31 Mês(es)

Samile Oliveira Santos Especialização Horista Outro 18 Mês(es)

Wasley de Jesus Santos Especialização Integral Estatutário 4 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 2 

Justificativa para conceito 2:

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 3 

Justificativa para conceito 3:

1.3. Objetivos do curso 3 

Justificativa para conceito 3:

1.4. Perfil profissional do egresso 3 

Justificativa para conceito 3:

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

3 

Justificativa para conceito 3:

1.6. Conteúdos curriculares 2 

Justificativa para conceito 2:

1.7. Metodologia 2 

Justificativa para conceito 2:

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 

2 

Justificativa para conceito 2:

1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não contemplam 
atividades complementares no PPC e que não possuem diretrizes curriculares 
nacionais ou suas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de atividades 
complementares 

3 

Justificativa para conceito 3:

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

3 

1.11. Apoio ao discente 3 
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Justificativa para conceito 3:

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:o curso é presencial 

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

2 

Justificativa para conceito 2:

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:naõ se aplica 

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

Justificativa para conceito 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) 

3 

Justificativa para conceito 3:

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 

2 

Justificativa para conceito 2:

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:não se aplica 

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

NSA 

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

NSA 

Justificativa para conceito NSA:não se aplica 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

A organização didático-pedagógica do curso de licenciatura em geografia é relativamente boa. O 
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curso foi implementado em 2010 e o projeto pedagógico do curso foi realizado por uma consultoria. 
O projeto foi reformulado em 2013 e está em implementação. O curso está de acordo com as 
Diretrizes curriculares. No entanto, na verificação in loco, observou-se algumas discrepâncias. 
Como a região está situada no polígono das secas do Nordeste Brasileiro, caracterizada pela 
escassez de água e baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), bem como, por apresentar 
baixos índices educacionais, a comissão entende que o PPC deveria contemplar essa realidade, 
porém, não contempla satisfatoriamente nas ementas e programas das disciplinas. Embora haja 
propostas de inovação tecnológica com o intuito de desenvolver pesquisa que promova a introdução 
de novidades tecnológicas ou aperfeiçoamento do ambiente produtivo, social e educacional. As 
disciplinas do curso não propõem a utilização das tecnologias e de softwares em nenhuma das 
disciplinas propostas no PPC. Embora ocorra o ensino médio profissionalizante no próprio IF Baino 
e os professores também sejam docentes desse curso, os estagios não ocorrem no campus. Não foi 
possível verificar os programas de estágio que serão desenvolvidos no 8º periodo porque os mesmos 
ainda não estão consolidados. Embora as tecnologias de informação e comunicação ocorrem no 
Campus Santa Inês, a partir da existência de laboratórios de informática e redes de acesso à internet 
wi-fi , a conexão é precária e deficitária. Por outro lado as máquinas existentes nos laboratórios não 
possuem softwares instalados, ou algo que seja trabalhado pelo professor vinculado às disciplinas, 
nos laboratórios de informática. Embora os convênios com as escolas da educação básica das redes 
públicas de ensino estão previstos/implantados, considerou-se a abrangência e consolidação 
insuficientes por não aproveitarem as escolas existentes no próprio campus.

Conceito da Dimensão 1

2.6

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 3 

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:Curso presencial de Licenciatura em Geografia 

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 de Licenciatura em Geografia 

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) 

4 

2.8. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores   (Para fins de 
autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se 
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  

3 

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 

5 
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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%) 

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:Egressos de cursos 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 de Licenciatura em Geografia 

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 bacharelados/licenciaturas)  

2 

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 de Licenciatura em Geografia 

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 de Licenciatura em Geografia 

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 
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Justificativa para conceito NSA:Curso presencial de Licenciatura em Geografia 

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:Curso de Licenciatura em Geografia 

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:Curso de Licenciatura em Geografia 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

Em relação ao Corpo docente e tutorial, a equipe de professores do curso de Geografia do IF Baiano 
de Santa Inês é composta de 17 profissionais, todos com pós-graduação, sendo 09 advindos de 
cursos de formação de professores de Geografia. Apesar de um bom quadro iniciante, a produção 
docente é oscilante e irregular, já que muitos atuam nos cursos técnicos da instituição, o que faz 
com que a produção acadêmica dominante seja dividida entre atividades técnico-profissionais e 
acadêmicas. O corpo docente tem tradição no ensino básico, o que reforça a sua importância na 
composição de um curso de Licenciatura de Geografia, mas a falta de identidade (a ser construída 
ainda) do curso superior faz com que esses profissionais - com exceções - não tenham uma 
expressiva produção acadêmica na área do ensino de Geografia. A titulação do corpo docente é 
pertinente, mas é de fundamental importância as ações do NDE na reestruturação curricular do 
curso, pois este se apresenta muito tradicional e com pouca clareza dos objetivos que se esperam de 
um curso de formação de professores. O NDE ainda está se consolidando, apesar de possuir um 
estatuto claro e um processo eleitoral bem definido. É muita baixa - ou inexistente - a participação 
do corpo discente nesse fórum e em outros também. A coordenação do curso é bem adequada, com 
boa experiência no ensino básico e com produção acadêmica regular. As horas de trabalho na 
coordenação são bem expressivas (18h em 40h), o que torna a profissional uma administradora 
presente na instituição, sendo ela um bom elo entre os corpos docente e discente. Há a necessidade 
de o corpo docente criar estratégias para a ampliação da sua qualificação acadêmica, pois o 
percentual de doutores é ainda baixo (02) em um total de 17 docentes entre efetivos e contratados. 
Cabe lembrar que apesar de contratados, 100% deles o são de tempo integral 40 horas, e que muitos 
não tem uma ótima produção pois têm que dividir o seu tempo de sala de aula nos cursos técnicos 
presentes no IF. Reforça-se ainda a ideia de que os colegiados são bem estruturados, mas ainda não 
têm a força suficiente para envolver a discência nos processos decisórios da instituição. 

Conceito da Dimensão 2

3.9

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) 

2 

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 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 bacharelados/licenciaturas)   NSA para IES que possui gabinetes de 
trabalho para 100% dos docentes do curso 

2 

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) 

3 

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

2 
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curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

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) 

2 

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 

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) 

4 

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 

2 

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 

2 

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 

3 

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 presencial de Licenciatura em Geografia 

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 presencial de Licenciatura em Geografia 

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 presencial de Licenciatura em Geografia 

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

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Curso presencial de Licenciatura em Geografia 

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 presencial de Licenciatura em Geografia 

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 presencial de Licenciatura em Geografia 

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 presencial de Licenciatura em Geografia 

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 presencial de Licenciatura em Geografia 

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 presencial de Licenciatura em Geografia 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

O ponto mais fraco do curso está na sua infraestrutura. Com um campus muito íngreme, não há 
nenhuma condição de mobilidade para alunos com necessidades especiais. Em relação aos temas 
mais básicos da dimensão infraestrutura, os professores não têm gabinetes particulares, o que 
tornará as orientações dos TCC bastante complexa, já que os laboratórios do curso são poucos (do 
curso, somente um) e não apropriados para tal trabalho. O quadro administrativo está melhor 
alocado do que os professores e o IF se aparenta mais, nesse sentido, com uma escola regular com 
um secretariado (além de outros ambientes) bem aparelhado e alocado. Apesar de as salas de aula 
do curso serem relativamente novas (até agora são utilizadas 04 salas do conjunto imobiliário do IF 
para a Licenciatura), percebe-se o início do envelhecimento da sala, com janelas quebradas, muito 
ruído externo advindo das outras salas e uma sensação de enclausuramento que incomoda em um 
primeiro momento. A presença do material audiovisual é constante, mas já se percebe a substituição 
de aparelhos novos por outros mais novos ainda, o que pode ser interpretado como desperdício de 
recursos pelo corpo gestor da instituição. As demais dependências da instituição para o curso 
também são insuficientes. O auditório, com cerca de 125 lugares, é, na verdade, uma grande sala 
multiuso onde ocorrem atividades recreativas, educativos e de pesquisa, ao mesmo tempo em que os 
banheiros que ficam no entorno do ambiente auditório - biblioteca são insuficientes, com uma 
cabine, no banheiro masculino, e apenas duas no femino ao mesmo tempo que as dependências são 
velhas, desgastadas e não limpas como deveriam ser. Há portas, janelas e outros materiais 
quebrados nesse ambiente utilizado pelo curso. Em relação aos laboratórios, não há, ainda, uma 
clareza das atividades laboratoriais desenvolvidas pelos professores do curso. Com um único 
laboratório (o de Geofísica), os professores do curso utilizam outros três laboratórios dos cursos 
técnicos para pesquisas e aulas que, pelo percebido, não se adequam ao perfil desejado para as 
licenciaturas. São laboratórios modernos, mas sem funcionalidade pedagógica para a formação de 
professores. É necessário que os laboratórios a serem construídos futuramente tenham muito mais 
um perfil pedagógico do que o que foi visto que é bem adequado para um curso de bacharelado. 
Com o PIBID e o projeto LIFE subvencionado pela CAPES, o curso passa a ter mais um espaço que 
poderá ser, futuramente, um bom laboratório de ensino e de Geografia humana (esta última muito 
pouco significativa no curso). A maneira como os materiais (livros, bonecos de anatomia do curso 
de Biologia...) foram dispostos na sala PIBID / LIFE pareceu pouco adequado para o 
armazenamento, com livros estrategicamente visíveis, em bancadas que nada têm a ver com as 
formas tradicionais de alocação de referências bibliográficas e sobre armários para serem vistos 
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pelos avaliadores. Em relação à biblioteca, a quantidade de livros disponível é insuficiente para os 
padrões desejados pelo MEC, notadamente em relação aos livros das bibliografias básicas, apesar 
de os periódicos serem bem organizados, bem divulgados e armazenados. Apesar da existência de 
cerca de 30 computadores disponíveis nos laboratórios de informática e na sala anexa a biblioteca, 
com mobiliário confortável, o IF enfrenta problemas em relação à velocidade da internet wifi. A 
rede cai constantemente, o que compromete tanto a vida administrativa da instituição quanto às 
práticas pedagógicas e acadêmicas nesses laboratórios. A baixa qualidade da rede de internet reduz 
a potencialidade de hardwares muito caros, ao mesmo tempo em que problemas estruturais diversos 
ainda subsistem no campus Santa Inês. Para finalizar, retorna-se ao acesso à instituição: a conexão 
entre a cidade e o campus ainda é precária e o acesso dos alunos ao campus só pode ser feito de 
carro ou ônibus regular, mesmo a cidade ser tão pequena e estar no entorno da instituição. 

Conceito da Dimensão 3

2.5

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?  

Apesar de a temática da cultura africana e quilombola ser oferecida na disciplina 
Pesquisa e Prática Pedagógica III, o currículo apresentado na avaliação presencial é 
bastante tradicional em relação aos conteúdos trabalhados na graduação, e a pretensa 
reforma ementária realizada com a reestruturação do PPC em 2013 não está clara no 
documento impresso entregue à comissão. Aliás, as temáticas de Geografia Humana são 
periféricas na formação dos futuros professores e as áreas afins como meio ambiente, 
cultura, religião e identidade não estão contempladas na grade curricular das disciplinas 
obrigatórias assim como também não estão contempladas como disciplinas optativas 
(salvo uma disciplina de Gestão ambiental, com ênfase na gestão pública dos recursos 
naturais, disciplina clássica para cursos de bacharelado), o que indica o atraso nas 
discussões internas sobre as abordagens atuais para a formação de professores de 
Geografia. 

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?  

O corpo docente, na sua maioria composto por mestres, está em processo de adaptação à 
nova conjuntura da instituição. Pela tradição de ensino técnico e básico o corpo docente 
do campus Santa Inês ainda vem encontrando algumas barreiras para viver 'o 
profissional de academia', com suas práticas e atitudes ainda muito voltadas para os 
ensinos técnico e básico (até porque o campus vivencia essas três realidades). A 
produção acadêmica ainda é pouco efetiva, havendo, inclusive, mestre (recém pós-
graduado) sem currículo lattes. Em relação à formação básica, são 09 docentes oriundos 
da Geografia (com ênfase na Licenciatura), 02 de Filosofia, 02 de Pedagogia, 02 de 
Letras e 01 da Matemática. Voltando à produção acadêmica, há um desequilíbrio muito 
grande entre os docentes. A coordenação precisa produzir academicamente mais 
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regularmente e na área de Licenciatura em Geografia. 

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

Sim 

Critério de análise:

O NDE atende à normativa pertinente? 

O NDE teve início em maio de 2012 e sua identidade está sendo construída 
paulatinamente, pois os membros participam de outras comissões institucionais e suas 
funções são, muitas vezes, misturadas. Atualmente, segundo o relato de um dos 
membros do núcleo, está havendo a discussão para transversalizar as temáticas de 
educação ambiental ao longo de todo curso de formação de professores, o que ainda não 
pode ser comprovado pelos documentos entregues à comissão, nem sendo identificado 
tal abordagem na fala do corpo discente. 

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

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Curso presencial de Licenciatura em Geografia 

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:Curso presencial de Licenciatura em Geografia 

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? 

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 
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Critério de análise:

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

O campus Santa Inês localiza-se em uma área muito íngreme, não havendo nenhuma 
infraestrutura (salvo os carros da instituição) voltada para os possíveis alunos com 
mobilidade reduzida (ainda inexistentes na IES). Um projeto de acessibilidade e 
reforma sem ampliação de área está na lista de futuras obras a serem licitadas por esse 
IF baiano, mas ainda vem sofrendo uma série de ajustes e readequações. Sendo assim, o 
campus não oferece baixa acessibilidade para o acesso às salas de aula, laboratórios, 
banheiros etc. 

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? 

A Disciplina Língua Brasileira de Sinais - Libras é oferecida no 5º semestre letivo do 
curso. 

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

NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso é totalmente 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?  

Sim. No sitio do IF Baiano (www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines), há as 
informações gerais sobre todas as modalidades de bolsas, comissões, emails 
institucionais...em todos os campus, apesar de não haver ainda uma plataforma online 
que melhore o acesso dos alunos a formulários e demais documentos que só podem ser 
preenchidos a mão e têm que ser buscados no centro administrativo do IF. 

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)  

Não 

Critério de análise:

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

No corpo ementário do PPC não se vislumbra qualquer relação de transversalidade 
sobre temáticas de educação ambiental ao núcleo 'duro' da formação de professores. As 
disciplinas são tradicionais, pouco flexíveis, sendo que no corpo de optativas, com 
exceção da disciplina Gestão Ambiental (com foco nos padrões de gestão pública dos 
recursos naturais) que poderia ser a única a focar nas discussões sobre a educação 
ambiental e o ensino da Geografia. Por outro lado, disciplinas como Inglês instrumental, 
Parasitologia, Química Geral e Fundamentos da Matemática são oferecidas como 
optativas para os futuros professores de Geografia sem uma clara associação delas com 
a estrutura interna do currículo básico. 

DISPOSIÇÕES LEGAIS

Em conformidade com os requisitos legais e normativos foi possível verificar durante a Visita “in 
loco” e mediante análise da documentação, que o Curso de Licenciatura em Geografia do IF Baiano 
Campus Santa Inês, atende aos requisitos legais e normativos, uma vez que demonstra coerência da 
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Matriz Curricular, da carga horária didática e o tempo de integralização com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais e a legislação em vigor.
O estágio supervisionado está estruturado e integrado à rede pública de ensino, de modo que atende 
à formação do licenciado em Geografia, porém ainda não está consolidado pois será ofertado pela 
primeira vez ainda este ano. 
A Disciplina Língua Brasileira de Sinais - Libras é ofertada no 5º semestre letivo do curso.
Apesar da temática da cultura africana e quilombola ser oferecida na disciplina Pesquisa e Prática 
Pedagógica III, o currículo apresentado na avaliação presencial é bastante tradicional em relação 
aos conteúdos trabalhados na graduação, e a pretensa reforma ementária realizada com a 
reestruturação do PPC em 2013 não está clara no documento impresso entregue à comissão. Aliás, 
as temáticas de Geografia Humana são periféricas na formação dos futuros professores e as áreas 
afins como meio ambiente, cultura, religião e identidade não estão contempladas na grade curricular 
das disciplinas obrigatórias assim como também não estão contempladas como disciplinas optativas 
(salvo uma disciplina de Gestão ambiental, com ênfase na gestão pública dos recursos naturais, 
disciplina clássica para cursos de bacharelado), o que indica o atraso nas discussões internas sobre 
as abordagens atuais para a formação de professores de Geografia.
O NDE teve início em maio de 2012 e sua identidade está sendo construída paulatinamente, pois os 
membros participam de outras comissões institucionais e suas funções são, muitas vezes, 
misturadas. Atualmente, segundo o relato de um dos membros do núcleo, está havendo a discussão 
para transversalizar as temáticas de educação ambiental ao longo de todo curso de formação de 
professores, o que ainda não pode ser comprovado pelos documentos entregues à comissão, nem 
sendo identificado tal abordagem na fala do corpo discente.
O corpo docente, na sua maioria composto por mestres, está em processo de adaptação à nova 
conjuntura da instituição. Pela tradição de ensino técnico e básico o corpo docente do campus Santa 
Inês ainda vem encontrando algumas barreiras para viver 'o profissional de academia', com suas 
práticas e atitudes ainda muito voltadas para os ensinos técnico e básico (até porque o campus 
vivencia essas três realidades). A produção acadêmica ainda é pouco efetiva, havendo, inclusive, 
mestre (recém pós-graduado) sem currículo lattes. Em relação à formação básica, são 09 docentes 
oriundos da Geografia (com ênfase na Licenciatura), 02 de Filosofia, 02 de Pedagogia, 02 de Letras 
e 01 da Matemática. Voltando à produção acadêmica, há um desequilíbrio muito grande entre os 
docentes. A coordenação precisa produzir academicamente mais regularmente e na área de 
Licenciatura em Geografia.
As informações acadêmicas estão dispostas na forma impressa e virtual no sitio do IF Baiano 
(www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines), há as informações gerais sobre todas as modalidades de 
bolsas, comissões, emails institucionais...em todos os campus, apesar de não haver ainda uma 
plataforma online que melhore o acesso dos alunos a formulários e demais documentos que só 
podem ser preenchidos a mão e têm que ser buscados no centro administrativo do IF.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

A comissão encontrou uma instituição complexa no seu âmbito formativo e funcional. O modelo IF 
Baiano agrega três níveis de gestão (básico-médio, técnico e superior) com uma única gestão 
central. Assim sendo, debita-se parte dos problemas infraestruturais e formativos encontrados a essa 
condição sui generis, que impede, muitas vezes, que se crie uma identidade específica ao campus. 
Os profissionais que lá atuam precisam traçar estratégias diferenciadas para lidar com públicos 
diferentes que têm objetivos distintos. Mesmo reconhecendo a importância social do Campus Santa 
Inês do IF Baiano é fundamental que o poder público deixe mais claro, para os próprios docentes 
que lá atuam, quem são eles, quais cobranças são as mais importantes e como eles podem ser 
avaliados regularmente a partir de uma plataforma mais precisa em relação à complexidade de 
ações e funções que esse professorado possui, no seu cotidiano. Por ser uma escola rural tradicional, 
o campus Santa Inês ainda tem dificuldade em separar os espaços e funções desses cursos históricos 
aos que hoje são exigidos pela CAPES, MEC e CNPq. Nesse contexto, a comissão avaliou que o IF 
tem muito o que galgar como IES e que o poder público precisa olhar tal ambiente pelo diferencial 
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de suas atividades cotidianas.
Esta comissão tendo realizado as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e 
sobre os requisitos legais, todas integrantes deste relatório, atribuiu, em consequência, os seguintes 
conceitos por Dimensão:
DIMENSÃO CONCEITO
Dimensão 1 - 2.6
Dimensão 2 - 3.9
Dimensão 3 - 2.5
Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na 
legislação vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior –
CONAES e neste instrumento de avaliação, o Curso de Licenciatura em Geografia do IF Baiano 
Campus Santa Inês, obteve o conceito final 3, com um perfil médio de qualidade. 

CONCEITO FINAL

3 
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