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CONTEXTUALIZAÇÃO

Instituição:

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Senhor do Bonfim está vinculado

à autarquia com o mesmo nome, criada pela Lei No 11.892 de 29 de dezembro de 2008, quando, para sua

consolidação, ocorreu a agregação das antigas Escolas Agrotécnicas Federais da Bahia, a saber: Catu,

Guanambi, Santa Inês e a de Senhor do Bonfim, bem como das Escolas Médias de Agropecuária Regionais

da CEPLAC – EMARC, de Itapetinga, Teixeira de Freitas, Uruçuca e Valença.

A criação do Instituto fundamenta-se prioritariamente em uma proposta de construção socioeducacional de

abrangência para a quase totalidade do estado da Bahia, configurando uma ampliação de acesso às diversas

formações educacionais oferecidas, bem como aos avanços tecnológicos e científicos.

O Campus de Senhor do Bonfim se situa na zona rural do município de Senhor do Bonfim - BA, no

semiárido baiano, no norte do estado, pertence ao território de identidade denominado “Piemonte Norte do

Itapicuru”, demarcada pela bacia hidrográfica do Itapicuru. A Sede da cidade de Senhor do Bonfim está
situada a 40° de longitude (oeste) e 10,50° de latitude (sul), distando 110 km do rio São Francisco,

contando com uma superfície de 817 km2 (IBGE, 2007). Configura-se como pólo atrativo de valores da
economia regional, estando baseada nas atividades agropastoris, mineração e comércio. No setor da

agricultura, destaca-se a agricultura familiar nos boqueirões das montanhas, localmente denominado de
grotas, além da criação de pequenos e grandes ruminantes, em terras mais secas, ocupadas por estratos de

pequenos, médios e grandes produtores.

O Instituto é uma Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação gozando de prerrogativas com
autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-científica e disciplinar.

Curso:

O curso de Licenciatura em Ciências Agrárias do IF Baiano, Campus Senhor do Bonfim, surgiu com a
expansão da Educação Profissional no país. 

O Projeto do Curso está em consonância com a necessidade de formação de professores para atender às
demandas específicas da região de abrangência do Campus, enfatizando a Educação do Campo, a

Educação Ambiental e a Agroecologia com uma abordagem científica para promoção da sustentabilidade
nas dimensões sociais, econômicas, ambientais, culturais e políticas.

Considerando às demandas referentes à formação de docentes foi o que justificou a implantação do curso

de Licenciatura em Ciências Agrárias para formar profissionais capacitados para atuar, também, na
Educação Básica e Ensino Superior. Assim, este profissional poderá atuar em programas de educação

ambiental em instituições públicas e privadas, de iniciativas dos movimentos sociais, de ONGs,
Cooperativas e entidades assemelhadas.

A partir dessa missão institucional, a formação acadêmica docente em Licenciatura em Ciências Agrárias
também contemplará diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população

brasileira, a partir do estudo das questões ambientais, da cultura afro-brasileira e indígena, abordando
conteúdos como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no

Brasil, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do
Brasil. Assim, perante todo o exposto, o curso de Licenciatura em Ciências Agrárias vem oportunizar, por

meio da formação de professores, o recurso humano necessário para apoiar as ações de ensino, pesquisa e
extensão no Território de Identidade do Piemonte Norte do Itapicuru.



Portanto, o Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias desenvolverá a formação técnico-humanística dos

licenciandos, de modo transversal e interdisciplinar, por meio das temáticas ambientais e antropológicas
(indígena e Africana), propiciando uma maior inserção com as questões locais e regionais. Uma vez que o

município sede de Senhor do Bonfim caracteriza-se por ter grupos humanos remanescentes indígenas, a
exemplo do Distrito Rural de Missão do Sahy, e remanescentes quilombolas como o Distrito Rural de

Tijuaçu.

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO

Síntese da ação preliminar à avaliação:

A IES, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), apresentou no Sistema e-

MEC, processo para Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias, Campus Senhor do
Bonfim. Apresentou também, PDI referente ao período de 2009 a 2013, que está condizente com a

estrutura determinada pelo Art. 16 do Decreto nº 5.773/06 e seu conteúdo contempla as informações
demandadas em cada item/aba. A IES apresentou cinco relatórios de autoavaliação, referentes aos

períodos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, elaborados segundo as orientações propostas pela
CONAES e contemplam as dez dimensões preconizadas. Apresentou também o PPI e o PPC, condizentes
com a proposta educacional da IES e com as Diretrizes Curriculares Nacionais.

O Despacho Saneador emitido em 21 de fevereiro de 2014, após finalizadas as análises técnicas dos

documentos apresentados pela Instituição interessada - Projeto Pedagógico do Curso e comprovação da
disponibilidade do imóvel para a oferta do curso - conclui-se que o presente Processo atende

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.

O endereço do ofício de designação é o mesmo endereço da visita feita pela Comissão Avaliadora.

Os documentos que serviram de base para a análise da avaliação foram o PDI, o PPC, o PPI, os relatórios

de autoavaliação e da diligência, o regulamento do curso, o regulamento do estágio curricular

supervisionado, os documentos legais da IES e do curso, além das pastas dos professores e outros
documentos pertinentes à avaliação.

 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação
Regime

Trabalho

Vínculo

Empregatício

Tempo de vínculo

initerrupto do docente com

o curso

AIRAM OLIVEIRA SANTOS Doutorado Integral Estatutário 39 Mês(es)

Alaecio Santos Ribeiro Especialização Integral Estatutário 35 Mês(es)

ALBANO DE GOES SOUZA Mestrado Integral Outro 11 Mês(es)

Alberthyvania Brasileiro de Castro Especialização Horista Estatutário 18 Mês(es)

ALISSON JADAVI PEREIRA
Doutorado Integral Estatutário 46 Mês(es)



DA SILVA

AMÉRICO FASCIO LOPES
FILHO

Mestrado Integral Estatutário 48 Mês(es)

Antonio Sousa Silva Doutorado Integral Estatutário 23 Mês(es)

ASSIVANIA LUCIA
CAVALCANTE DOS SANTOS

Especialização Integral Estatutário 24 Mês(es)

AUGUSTO PONTES

ALMEIDA
Mestrado Integral Outro 9 Mês(es)

DANIELA DE SOUZA
HANSEN

Doutorado Integral Estatutário 20 Mês(es)

Delfran Batista dos Santos Doutorado Integral Estatutário 48 Mês(es)

Diogo José Oliveira Souza Especialização Integral Estatutário 27 Mês(es)

Domingos Sávio Henriques Malta Doutorado Integral Estatutário 60 Mês(es)

EDUARDO REIS DOURADO Especialização Integral Outro 15 Mês(es)

Edvanda Silva Rocha Reis Mestrado Integral Estatutário 60 Mês(es)

Enos Figueredo de Freitas Especialização Integral Estatutário 9 Mês(es)

Etemício Lídio Soares Filho Especialização Integral Outro 12 Mês(es)

Florisvaldo Mesquita dos Santos Mestrado Integral Estatutário 36 Mês(es)

Francisco Genésio Cunha Pereira Mestrado Integral Estatutário 8 Mês(es)

FULVIO VIEGAS SANTOS
TEIXEIRA DE MELO

Mestrado Integral Estatutário 24 Mês(es)

GLEICE VALERIA PACHECO

GOMES
Mestrado Integral Estatutário 48 Mês(es)

INGRID SILVA BARBERINO

DO NASCIMENTO
Mestrado Horista Outro 18 Mês(es)

Jaciara Campos da Silva Mestrado Integral Estatutário 24 Mês(es)

JURACIR SILVA SANTOS Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

Karina Viana dos Santos Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Lilian da Silva Teixeira Mestrado Integral Estatutário 24 Mês(es)

Márcio Lima Rios Mestrado Integral Estatutário 36 Mês(es)

Marcos José Custódio Dias Especialização Integral Estatutário 16 Mês(es)

Minervino Higino Santana Silva Graduação Horista Outro 18 Mês(es)

OSVALDO BARRETO

OLIVEIRA JUNIOR
Mestrado Integral Estatutário 12 Mês(es)

PAULO EDUARDO FERREIRA
DOS SANTOS

Mestrado Integral Estatutário 39 Mês(es)

PERECLES BRITO BATISTA Mestrado Integral Estatutário 29 Mês(es)

RAFAEL OLIVA TROCOLI Doutorado Integral Estatutário 39 Mês(es)

Railton César Azevedo Alves Mestrado Integral Estatutário 7 Mês(es)

Thales Cerqueira Mendes Mestrado Integral Estatutário 24 Mês(es)



Thales Cerqueira Mendes Mestrado Integral Estatutário 24 Mês(es)

Vagson Luiz de Carvalho Santos Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es)

Valdeci da Silva Lopes Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Valdenilson dos Santos Costa Especialização Horista Estatutário 13 Mês(es)

Viviane Brito Silva Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

 

CATEGORIAS AVALIADAS

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais,

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

1.1. Contexto educacional 4

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 3

1.3. Objetivos do curso 5

1.4. Perfil profissional do egresso 5

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a

extensão, caso estejam contempladas no PPC)
5

1.6. Conteúdos curriculares 5

1.7. Metodologia 5

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

no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não
preveem a obrigatoriedade de estágio supervisionado

4

1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não contemplam atividades

complementares no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas
diretrizes não preveem a obrigatoriedade de atividades complementares

3

1.10. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   NSA para cursos que não contemplam

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

preveem a obrigatoriedade de TCC

4

1.11. Apoio ao discente 5

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 4

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:Cursos 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:Não está previsto no PPC.



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 4

1.18. Número de vagas   (Para os cursos de Medicina, considerar também como critério
de análise: disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e

centro de saúde, com capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à

matricula total prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos na (s) unidade (s)

hospitalar (es) própria (s) ou conveniada (s) para cada vaga oferecida no vestibular do
curso, resultando em um egresso treinado em urgência e emergência; atendimento

primário e secundário capaz de diagnosticar e tratar as principais doenças e apto a referir

casos que necessitem cuidados especializados)

5

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

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

no PPC
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:Licenciatura

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

os demais cursos  
NSA

Justificativa para conceito NSA:Licenciatura

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

1.1 Enfatiza a educação no campo integração campo-ambiente para promoção da sustentabilidade social,

econômica, cultural e ambiental de acordo com vocação da região mas não informa demanda de matrículas

EM na região. 1.2 O curso LCA encontra-se ainda em seu 4º ano de atividade. 1.3 Focam a Edu. Básica

na região do Piemonte Norte do Itapicuru que tem suas atividades econômicas centradas na área agrícola.

1.4 Contempla a capacidade de sistematizar e multiplicar os saberes para ações na educação formal e não
formal podendo atuar em IE ou entidades da área agrícola. 1.5 Segue as DCNs de CH e conteúdos

mínimos, habilidades e competências por área profissional. Tem CHT de 3235 horas, distribuídas em 8

semestres, os pedagógicos equivalem a 1445 horas. Há integração teoria-prática dos conteúdos e não

apresenta pré-requisitos. 1.6 Os cont. curriculares contemplam o conhecimento dos sistemas agrícolas

produtivos, a conservação do meio ambiente, bem como a prática pedagógica docente em IE da rede

pública. 1.7 Engloba atividades teórico-práticas e de docência na IES, que está dotada de infraestrutura

específica, e em escolas da região, visitas técnicas, atividades de estudo multidisciplinares com apoio de
bolsas que estão voltadas para a realidade do entorno com ações específicas nas comunidades

(quilombolas, entre outras). 1.8 O regimento do estágio de graduação, Res. Nº 29 CS/IF Baiano,

04/10/2013 e Reg. Interno aprovado em colegiado 13/08/2014, tem CHT de 400 horas. Apresenta

Convênio Coop. Técnico Pedagógica Nº 01/2011 com a Cooperativa-Escola dos Alunos da Escola

Agrotécnica Federal Sr do Bonfim, para prestação de serviços sob orientação pedagógica da escola. 1.9

As ACC parte integrante da formação tem CH de 200 horas, visam melhorar os conhecimentos culturais, as



As ACC parte integrante da formação tem CH de 200 horas, visam melhorar os conhecimentos culturais, as

habilidades psicomotoras e a relação do ser humano e o meio ambiente. Vários itens são considerados, a
CC expõe eventos no mural e disponibiliza ajuda de custo e transporte. 1.10 TCC regulamentado em

colegiado 09/04/2014, com temática de educação no semiárido para contribuir com o desenv. local

estimular a pesquisa e produção científica através de projeto com finalização em monografia. 1.11 Existem

diversas atividades de apoio ao discente, como assistência estudantil, atendimento médico, nutricional,

psicológico, além de assessoria pedagógica. São fornecidos café da manhã e almoço, com alimentos

produzidos na IES e cardápio por nutricionista. Quanto a aproveitamento de estudos, os pedidos são

prontamente atendidos. Há também representação estudantil formalizada e o programa ciências sem
fronteiras. 1.12 Foram realizadas 2 avaliações pela CPA, 2011 e 2012, com relatório de 2011 socializado

junto a comunidade acadêmica do Campus, a CCurso e a CGeral na Reitoria. Outra avaliação foi realizada

pela CCSup. e Coord.LCA utilizando o Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a

Distância. O resultado foi socializado junto a Direção Geral, docentes, discentes e servidores. Foram

definidas ações para solução de pendências observadas no processo de avaliação. Outra avaliação foi

realizada por observação e diagnóstico dos docentes, referente ao baixo nível de desenvolvimento dos

discentes em determinadas disciplinas, optando-se pela implantação de cursos de nivelamento em

matemática, química e interpretação de textos. 1.14 TICs: Internet sem fio, Lousa Digital, Data show em
sala, TV, DVD, Coleção de filmes, computador e tablet para cada docente com intuito de facilitar o acesso

e distribuição de informações aos alunos. Os alunos tem acesso a esses conteúdos durante as aulas e

também em atividades extraclasse. 1.17 Avaliação escrita, seminário, uso de artigos científicos, relatórios de

viagens técnicas e acompanhamento do desenvolvimento de experimentos e atividades práticas. 1.18 40

vagas/ano ofertadas. Tem 90 alunos e 70 vagas ociosas. 1.19 Convênio no âmbito estadual e municipal

atuando em 5 diferentes escolas (Sr do Bonfim, Igara, Tijuaçu e Umburanas). Conceito 4,4

Conceito da Dimensão 1

4.4

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 5

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 5

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

específico para cursos a distância)
NSA

Justificativa para conceito NSA:O indicador é específico para cursos ofertados na
modalidade a distância.

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

coordenador (a)
2

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:Não se aplica para cursos presenciais.

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, 4



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

ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

4

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%)

4

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

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

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

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

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

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

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

menos, 5 anos)

5

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

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

Obrigatório para cursos de licenciatura, NSA para os demais

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)  

3

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

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

número de estudantes equivalente 40h em dedicação à EAD)

NSA

Justificativa para conceito NSA:O item não se aplica para cursos presenciais.

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 5

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

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

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

3

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

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

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

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica para cursos presenciais.

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. NSA



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

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

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:O item não se aplica para cursos presenciais.

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:Esse item não se aplica para cursos presenciais.

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:O item não se aplica para cursos presenciais.

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

Medicina, NSA para os demais cursos  
NSA

Justificativa para conceito NSA:O item não se aplica para cursos presenciais.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

A avaliação da dimensão 2 permitiu visualizar bem o corpo docente.

2.1. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) existe e está implantado, reunindo periodicamente, como

verificado in loco. A constatação de sua atuação foi verificada pela mudança do período de oferecimento

do curso que iniciou em 2010 no período noturno e em 2012 passou para o período da manha.

2.2 O Coordenador tem uma atuação excelente na gestão do curso, dando andamento às demandas e

solicitações dos docentes e discentes, isto atestado in loco, nas reuniões com os docentes e com os

discentes.

2.3. O indicador é específico para cursos ofertados na modalidade à distância.

2.4. O coordenador iniciou suas atividades docentes no ano de 2002, porem no magistério superior sua

experiência é de pouco mais de um ano.

2.5. O regime de trabalho do coordenador e de tempo integral e dedicação exclusiva.

2.6. O indicador é específico para cursos ofertados na modalidade à distância.

2.7. O quadro docente apresenta 72% com titulação obtida em cursos strictu sensu.

2.8. Possui 12 doutores, ou seja, 31% do corpo docente.

2.9. O quadro docente apresenta 71% com tempo integral e dedicação exclusiva.

2.10. Apresenta mais de 80% do corpo docente com experiência profissional.

2.11. Do corpo docente, 82,1% tem experiência na educação básica.

2.12. Do corpo docente 48,7% tem experiência na educação superior.



2.13. O item não se aplica para cursos presenciais.

2.14. A ação do Colegiado é efetiva verificada pela documentação e em reunião com os membros do

colegiado de curso.

2.15. O corpo docente apresenta em seu quadro cerca de 20 (51,3%) tem entre 4 e mais de 9 publicações

nos últimos 3 anos.

2.16. O item não se aplica para cursos presenciais.

2.17. O item não se aplica para cursos presenciais.

2.18. Esse item não se aplica para cursos presenciais.

2.19. O item não se aplica para cursos presenciais.

2.20. O item não se aplica para cursos presenciais.

Em decorrência da pontuação individual de cada indicador a média geral da Dimensão resulta em
CONCEITO 4,2.

Conceito da Dimensão 2

4.2

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)

4

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 4

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

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

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

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)

4

3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, considerar o acervo da



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)

5

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

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

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

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os

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

a brinquedoteca

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

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

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:Este item não se aplica a 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:Este item não se aplica a curso de licenciatura presencial.

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:Este item não se aplica a curso de licenciatura presencial.

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:Este item não se aplica a curso de licenciatura presencial.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica a curso de licenciatura presencial.

3.17. Biotérios   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que
NSA



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:Este item não se aplica a cursos 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:Este item não se aplica pois não existe sua abordagem no
PPC.

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

demais cursos que não contemplam laboratórios de habilidades no PPC 
NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica pois não existe sua abordagem no
PPC.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica pois não existe sua abordagem no

PPC.

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:Este item não se aplica pois não existe sua abordagem no

PPC.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

Na dimensão 3, Infraestrutura, foi observada bem as condições onde se desenvolve o curso.

3.1. O espaço destinado aos docentes é muito bom, com condições de executar muito bem seu trabalho.

3.2. O espaço e as condições para a coordenação atuar são muito boas.

3.3. A sala dos docentes do curso é muito boa considerando as necessidades de trabalho dos mesmos.

3.4. As salas no pavilhão pedagógico exclusivo para aulas atendem as necessidades, pois possuem data

show fixo nas mesmas, e acesso a internet.

3.5. Existe disponibilidade de acesso a computadores com internet nos dois turnos de aulas do curso
(manha e noite) e também disponíveis à tarde. Existe em diversos pontos acesso a internet.

3.6. Atendem de certa maneira o necessário ao curso.

3.7. A bibliografia complementar do curso atende as necessidades de disponibilidade aos alunos.

3.8. Na biblioteca foi verificada a disponibilidade de acesso a 20 títulos de periódicos da área.

3.9. Os diversos laboratórios didáticos especializados são muito bons para atender a necessidade do curso.

Laboratório de bovinocultura, avicultura, suinocultura, equinocultura, olerícolas, plantas de processamento
de carnes, leite e vegetais. Todos com infraestrutura específica, sala de aula anexa e sala de professor.

3.10. Os laboratórios didáticos especializados possuem equipamentos e materiais suficientes para realização

das atividades práticas e atendem em qualidade as aulas.



das atividades práticas e atendem em qualidade as aulas.

3.11. Os laboratórios especializados atendem muito bem as atividades e contam com um professor

responsável e servidor. Também possui uma sala para o professor, onde existe um computador com acesso

a internet e uma sala de aula anexa.

3.12. Este item não se aplica a curso de licenciatura presencial.

3.13.. Este item não se aplica a curso de licenciatura presencial.

3.14. Este item não se aplica a curso de licenciatura presencial.

3.15. Este item não se aplica a curso de licenciatura presencial.

3.16. Este item não se aplica a curso de licenciatura presencial.

3.17. Este item não se aplica a curso de licenciatura presencial.

3.18. Este item não se aplica, pois não existe sua abordagem no PPC.

3.19. Este item não se aplica, pois não existe sua abordagem no PPC.

3.20. Este item não se aplica, pois não existe sua abordagem no PPC.

3.21. Este item não se aplica, pois não existe sua abordagem no PPC.

Em decorrência da pontuação individual de cada indicador a média geral da Dimensão resulta em
CONCEITO 4,0.

Conceito da Dimensão 3

4.0

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

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

Curriculares Nacionais
Sim

Critério de análise:

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?

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

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

Sim

Critério de análise:

A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa nas disciplinas e atividades

curriculares do curso? 

O Curso de Licenciatura em Ciencias Agrarias avaliado contempla na ementa da disciplina de
Educacao e Diversidade conteúdos relativos às relações étnico-raciais e à história e cultura

afro-brasileira e indígena.

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

Critério de análise:



Critério de análise:

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação? 

E importante salientar que a formação dos docentes e apresentada do seguinte modo: 12

Doutores (30,8%) - 16 Mestres (41%) – 10 Especialistas (25,6%) – 1 Graduado (2,6%).
Portanto apenas 1 docente não possui pos-graduacao.

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 do curso atende a legislação vigente. O NDE do curso de Licenciatura em Ciencias
Agrarias avaliado possui 5 membros, sendo dois doutores, dois mestres e um especialista.

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria Normativa N°

12/2006)
NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso e de Licenciatura em Ciencias Agrarias.

Critério de análise:

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

Tecnologia?

4.6. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria
N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP N

°3,18/12/2002)

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso e de Licenciatura em Ciencias Agrarias.

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) 
Sim

Critério de análise:



Critério de análise:

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

Apesar do curso de Licenciatura em Ciencias Agrarias ser novo e a Instituicao que o oferece

também atende as necessidades de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.

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 de Libras e oferecida no 5 semestre do curso.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:E um curso presencial de Licenciatura.

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? 

As informações estão disponibilidades aos alunos na forma impressa e virtual e foi verificada na
Secao de Registro Academico do Instituto.

4.13. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto
Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) 

Sim

Critério de análise:

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

permanente? 

Nas disciplinas oferecidas são abordados a questão ambiental, aliada as questões econômicas
e de sustentabilidade.

DISPOSIÇÕES LEGAIS

Nos requisitos normativos e legais observou-se:

4.1. Sim

4.2. O Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias avaliado contempla na ementa da disciplina de

Educação e Diversidade conteúdos relativos às relações étnico-raciais e à história e cultura afro-brasileira e
indígena.

4.3. E importante salientar que a formação dos docentes é apresentada do seguinte modo: 12 Doutores

(30,8%) - 16 Mestres (41%) – 10 Especialistas (25,6%) – 1 Graduado (2,6%). Portanto apenas 1 docente
não possui pós-graduação.

4.4. O NDE do curso atende a legislação vigente. O NDE do curso de Licenciatura em Ciências Agrárias
avaliado possui 5 membros, sendo dois doutores, dois mestres e um especialista.

4.5. O curso e de Licenciatura em Ciências Agrárias.



4.5. O curso e de Licenciatura em Ciências Agrárias.

4.7 Sim

4.8 Sim

4.9 Apesar do curso de Licenciatura em Ciências Agrárias ser novo e a Instituição que o oferece também

atende as necessidades de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.

4.10 A disciplina de Libras e oferecida no 5 semestre do curso.

4.12. As informações estão disponibilidades aos alunos na forma impressa e virtual e foi verificada na Seção

de Registro Acadêmico do Instituto.

4.13 Nas disciplinas oferecidas são abordados a questão ambiental, aliada as questões econômicas e de
sustentabilidade.

Todas as normas legais são cumpridas.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

Esta Comissão, tendo realizado as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os

requisitos legais, todas integrantes deste relatório e, considerando também os referenciais de qualidade
dispostos na legislação vigente (diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e este

instrumento) atribuiu os seguintes conceitos por dimensão: Dimensão 1: Conceito 4,4; Dimensão 2:
Conceito 4,2; Dimensão 3: Conceito: 4,0.

Dimensão 1: Na análise da documentação apresentada pela IES e na visita in loco pode-se constatar uma
participação ativa do NDE na consolidação do PPC, bem como uma coordenação comprometida com sua
implantação. A matriz curricular segue as orientações especificadas pelas Diretrizes Curriculares do Curso

de Licenciatura em Ciências Agrárias. As bibliografias dos componentes curriculares estão especificadas
nos planos de ensino.

O ingresso dos alunos é feito através do SISU. A existência de bolsas de apoio à permanência, ensino,
pesquisa, extensão e monitoria, além de diversas outras formas de assistência (alimentação, atendimento

médico, odontológico, nutricional e psicológico), tem permitido a fixação dos alunos, diminuindo a taxa de
evasão. Os procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem estão plenamente descritos
nos planos de ensino e nos regulamentos do curso, e atendem muito bem à concepção do curso. O número

de vagas implantadas atende muito bem à dimensão do corpo docente e à infraestrutura da IES. Há uma
intensa utilização das tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem,

permitindo executar muito bem o projeto pedagógico do curso. Nesse contexto, o conceito final para essa
dimensão foi de 4,4.

Dimensão 2: Considerando as constatações in loco e as fontes de consulta disponibilizadas para a Avaliação
Externa do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias do campus de Senhor do Bonfim, do IF Baiano, na
Bahia, mereceram destaque os indicadores: atuação do coordenador, carga horária de coordenação de

curso, regime de trabalho do coordenador, regime de trabalho do corpo docente do curso, experiência no
exercício da docência na educação básica. Também sobressaíram-se os indicadores pertinentes ao NDE,

titulação do corpo docente do Curso de Licenciatura, experiência de magistério superior do corpo docente,
relação entre número de docentes e o número de estudantes, funcionamento do colegiado de curso e,

finalmente, a produção científica dos corpos docente e discente. Seguindo este contexto dimensional, houve



como resultado geral e coerente o conceito 4,2.

Dimensão 3: Curso de Licenciatura avaliado, dispõe sim de ampla e atualizada infraestrutura para execução
de suas atividades didático-pedagógicas previstas no PCC e, por sua vez, incorporadas no PPC da

inseridas no PDI dessa emergente IES. Dentre os principais indicadores considerados, destacou-se o
acesso dos alunos a equipamentos de informática, pois há computadores em grande número e de boa
qualidade, distribuídos em laboratórios, biblioteca, salas de professores e sala de coordenador de curso,

além de haver uma efetiva rede funcional de "wireless" para todo campus universitário. Também foram
constatadas para os indicadores que os Gabinetes de trabalho para professores, Tempo Integral – TI,

Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos, Sala de professores, Salas de aula,
Acesso dos alunos a equipamentos de informática, Bibliografia básica, Laboratórios didáticos

especializados: quantidade, Laboratórios didáticos especializados: qualidade e Laboratórios didáticos
especializados: serviços. Com conceito final de 4,0.
Enfim entendemos uma virtude fundamental do curso ter detectado que o melhor período para seu

funcionamento seria matutino e isso foi feito.
Outra observação, mesmo sendo uma estrutura nova, existe potencial enorme em seu corpo docente para

verticalização do ensino que será fundamental para a solidificação, melhoria do curso de graduação
avaliado.
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