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Item Açâo / Recomendação Data 
Limite

Responsável Situação atual

01 Criar mecanismo de autoavaliação do colegiado 16/04/2021 Membros 
Colegiado

02 Criação/vinculação dos TCC em repositório próprio e acessível pela 

internet (criar o espaço)

30/04/2021 DA

03 Incentivar a participação em eventos, visando oportunizar aos 

estudantes o cumprimento da CH da AC.

30/04/2021 Membros 
Colegiado

Em andamento

04 Construção/busca dos seguintes relatórios com as ações da 

enfermagem, odontologia, psicologia, assistência social;

30/04/2021 DA Disponível na DA

05 Comprovação dos alunos do curso que foram/são contemplados pela 

assistência estudantil

30/04/2021 DA Disponível na DA

06 Construção do Guia Discente Em construção e um guia 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/urucuca


único para o campus

07 Construção/buscar dos relatórios com as ações de diversidade e 

inclusão realizadas pelo NEABI e/ou NAPNE

30/04/2021 DA DA solicitou aos Núcleos

08 Ações voltadas para a política de acessibilidade física 30/04/2021 DA Disponível na DA

09 Garantia/Manutenção da ocorrência da semana acadêmica 30/04/2021 Colegiado Realizada junto com a SNCT

10 Implantação dos programas de Monitoria, Tutoria, Nivelamento e 

Aprimoramento

30/04/2021 DA, CE e 
Colegiado

Em andamento

11 Organização/apresentação das atas de reunião do centro acadêmico do

curso

30/04/2021 Presidente do 
Centro Acadêmico

12 Portarias do Centro Acadêmico do curso 30/04/2021 DG Solicitado à DG em 
04/11/2020

13 Espaço físico para o Centro Acadêmico do curso 30/04/2021 DG Solicitado à DA e DG em 
04/11/2020

14 Construção/aplicação de instrução de autoavaliação do curso 30/04/2021 CPA/COLEGIADO

15 Disponibilizar documentos da CPA no site do Campus 30/04/2021 DA Documentos arquivados na
diretoria acadêmica
http://ifbaiano.edu.br/portal/
co
missoes/comissao-propria-
deavaliacao

16 Disponibilizar espaço/armário para CPA do Campus 30/04/2021 DG

17 Planejar as ações de melhoria para o curso com base no relatório de 

avaliação da CPA

30/04/2021 Colegiado, NDE, 
DA

18 Políticas de Tecnologia de Informação e comunicação 30/04/2021 DG Solicitado à DG em 
04/11/2020

19 Política de aquisição, expansão e atualização dos equipamentos dos 

laboratórios de informática

30/04/2021 DG Solicitado à DG em 
04/11/2020

20 Atualização do site do Campus/Curso, garantindo o acesso às 30/04/2021 DA Solicitado à DA em 
04/11/2020



informações (Lei 13.168/2015, Portaria MEC Nº 23/2017)

21 Ações de programa de inclusão digital (se existir) 30/04/2021 DG Solicitado à DG em 
04/11/2020

22 Contratos de Licença de uso de softwares instalados nos laboratórios 

(caso existir)

30/04/2021 DG Solicitado à DG em 
04/11/2020

23 Garantir da implantação dos programas de Tutoria e Nivelamento e 

Aprimoramento

30/04/2021 Colegiado/DA/CE Em andamento

24 Busca/organização dos registros das ações de monitoria 30/04/2020 DA

25 Busca/organização dos registros das atividades acadêmicas 

desenvolvidas desde a implantação do curso

30/04/2020 Colegiado Em andamento

26 Estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão no 

curso

30/04/2020 Colegiado Em andamento

27 Registro dos projetos de pesquisa e extensão 30/04/2020 C. Pesquisa e 
Extensão

28 Ações do AEE 30/04/2020 DA Relatório disponível na
diretoria acadêmica

30 Construção do relatório que justifique o número de vagas ofertada pelos

cursos

30/04/2020 NDE

31 Registros do fluxo de entrada dos discentes ingressantes e matriculados 30/04/2020 Coordenação do 
curso e SRA

Em andamento

32 Registro do Fluxo de saída (transferências, desistências/evasão, 

trancamento, concluintes)

30/04/2020 Coordenação do 
curso e SRA

Em andamento

33 Construção do plano de trabalho do NDE 30/04/2020 NDE

34 Construção do relatório de adequação da bibliografia (básica e 
complementar) referendando a atualização levando em consideração a 
compatibilidade, em cada bibliografia básica da unidade curricular, entre
o número de vagas autorizadas e a quantidade de exemplares por título.

30/04/2020 NDE Em andamento

35 Construção do relatório de adequação do número de vagas ofertadas 30/04/2020 NDE



pelo curso

36 Construção do plano de ação da coordenação do curso 30/04/2020 Coordenação do 
curso / Colegiado

37 Construção do mecanismo de autoavaliação com os indicadores de 

desempenho da coordenação

30/04/2020 Colegiado

38 Organização/busca das atas de reunião realizada com os discentes do 
curso (caso as reuniões sejam realizadas

30/04/2020 Coordenação do 
curso

Em andamento. Aguardando 
a assinatura dos discentes.

39 Organização/atualização dos documentos (cópia) dos docentes: 
certificados e diplomas, que devem conter o carimbo do MEC para 
serem considerados válidos, frente e verso); cópias de CPF e RG

30/04/2020 Colegiado Em andamento

40 Lattes atualizado com comprovação científica nos últimos 3 anos 30/04/2020 Colegiado Em andamento

41 Verificar a atualização do controle de frequência dos docentes 30/04/2020 DA Solicitado à DA em 
04/11/2020

42 Documento que comprove o regime de trabalho (tabela junto c titulação) 30/04/2020 DA Solicitado à DA em 
04/11/2020

43 Relação da CH semanal de trabalho, em sala de aula, na pós-
graduação e em atividades de extensão, nº médio de disciplinas por 
docente

30/04/2020 DA Solicitado à DA em 
04/11/2020

44 Documentação sobre as atividades dos professores em registros 
individuais de atividade docente

30/04/2020 DA Solicitado à DA em 
04/11/2020

45 Registro/horário de atendimento individual ao aluno 30/04/2020 Colegiado Em andamento

46 Número de vagas anuais autorizadas por docente equivalente a tempo 
integral

30/04/2020 DA Solicitado à DA em 
04/11/2020

47 Plano de carreira e de remuneração do corpo docente 30/04/2020 DA Solicitado à DA em 
04/11/2020

48 Política de capacitação e de acompanhamento do trabalho docente dos 
últimos 3 anos

30/04/2020 DA Solicitado à DA em 
04/11/2020

49 Contrato dos docentes substituto que atuaram/atuam no curso 30/04/2020 DA Solicitado à DA em 
04/11/2020



50 Organização/busca dos documentos (cópia) comprobatórios da 
experiência profissional dos docentes

30/04/2020 Colegiado Em andamento. Currículo

51 Organização/busca dos documentos (cópia) comprobatórios da 
experiência na docência superior

30/04/2020 Colegiado Em andamento. Currículo

52 Organização/busca da produção científica produzida no curso 30/04/2020 Colegiado Em andamento

53 Estimular a publicação oriunda de projetos de pesquisa 30/04/2020 Colegiado Em andamento

54 Atendimento à acessibilidade: mobilidade e identificação do espaço com
braile e libras

30/04/2020 DA e DG Comissão constituída para 
atendimento da demanda

55 Identificação com piso tátil nos corredores/áreas de acesso ao espaço 
de trabalho

30/04/2020 DA e DG Comissão constituída para 
atendimento da demanda

56 A aquisição de mesa(s) para cadeirante(s) 30/04/2020 DG

57 Aquisição de notebooks, caixas de som, lousa digital, data show para 
todas as salas de aula e laboratórios.

30/04/2020 DG

58 Identificação do espaço (porta de acesso) com braile e libras 30/04/2020 DG

59 Disponibilizar espaço físico (para pesquisa) mais amplo e com mais 

equipamentos de informática para utilização dos alunos;

30/04/2020 DG

60 Disponibilizar computadores atualizados (software e hardware), com 

acesso à internet com estabilidade e velocidade adequada para 

realização das pesquisas

30/04/2020 DG

61 Providenciar mais 01 laboratório de informática, com o mínimo de 20 

computadores

30/04/2020 DG

62 Atualização do acervo bibliográfico destinado ao curso conforme 

relatório do NDE de agosto/2020

30/04/2020 DA/Biblioteca

63 Relatório de adequação do NDE referendando a compatibilidade, em 

cada bibliografia básica da UC, entre o número de vagas autorizadas do

curso e de outros que utilizem os títulos, e a quantidade de exemplares 

30/04/2020 NDE



por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo.

64 Construção/busca do anual do usuário 30/04/2020 DA/Biblioteca

65 Regimento do Comitê Gestor do Sistema Integrado de Biblioteca 30/04/2020 DA/Biblioteca

66 Política de aquisição, expansão e atualização do acervo da biblioteca 30/04/2020 DA/Biblioteca Solicitado à DA em 
04/11/2020

67 Relação completa da bibliografia básica e complementar do curso 

(título, autor, editora, ano de publicação e número de exemplares)

30/04/2020 Colegiado/NDE Informação atualizada no 
relatório

68 Relação das bases virtuais de livros e periódicos, com relação de títulos 30/04/2020 DA/Biblioteca

69 Disponibilizar, se possui, contrato/parceria/ convênio do acervo virtual 30/04/2020 DA/Biblioteca

70 Avaliação técnica quanto ao atendimento das normas técnicas de 

segurança para confirmação do atendimento a este quesito (relatório 

dos laboratórios didáticos elaborado pelo setor de segurança)

30/04/2020 DA

71 Avaliação técnica quanto ao atendimento das exigências de 

acessibilidade (relatório dos laboratórios didáticos elaborado pelo 

setor de Acessibilidade)

30/04/2020 DA

72 Construção dos protocolos de análises executadas nos laboratórios 30/04/2020 DA

73 Construção do manual de segurança e utilização dos laboratórios 30/04/2020 DA Solicitado à DA em 
04/11/2020

74 Manutenção dos equipamentos que não estão funcionando e são 

importantes para execução das aulas práticas (tabelas 3 e 4)

30/04/2020 DA Processo em andamento

75 Levantamento e aquisição dos insumos e materiais necessários a 

execução das aulas práticas que serão realizadas no semestre/ano

30/04/2020 DA Processo em andamento

76 Pessoal de apoio para execução das aulas práticas nos laboratórios 

de processamento

30/04/2020 DG Aguardando a contratação

77 Limpeza/organização/reparo dos espaços/setores, a exemplo: 

vestiários, salas de armazenamento, depósito de resíduo sólido, 

30/04/2020 DG



tratamento de efluentes, dentre outros

78 Construção/busca da relação dos softwares específicos utilizados no 

curso

30/04/2020 DG Solicitado à DG em 
04/11/2020

79 Construção/busca da Políticas de aquisição, expansão e atualização 

de equipamentos

30/04/2020 DG Solicitado à DG em 
04/11/2020

80 Construção/busca do Manual de segurança e utilização dos 

laboratórios

30/04/2020 DG Solicitado à DA em 
04/11/2020

82 Regimento dos conselhos (CEUA, CEP) 30/04/2020 COPES Solicitado à COPES

83 Portarias do CEUA, CEP 30/04/2020 COPES Solicitado à COPES

84 Registros da homologação doo CEP e CEUA no Conselho Nacional 30/04/2020 COPES Solicitado à COPES


