
FAQ – Perguntas e Respostas Frequentes

1. SOBRE OS CURSOS OFERTADOS PELO IFBA, CAMPUS BARREIRAS

1.1.  Quais são as modalidades de cursos existentes no IFBA, Campus Barreiras?

O IFBA, Campus Barreiras, possui três modalidades de oferta de cursos: ensino

médio  técnico  integrado,  ensino  médio  técnico  subsequente  e  ensino  superior

(licenciatura e bacharelado).

1.2.  Quais são os cursos ofertados no IFBA, Campus Barreiras, por modalidade?

Na  modalidade  do  Ensino  Médio  Integrado  à  educação  Profissional,  o  IFBA,

Campus  Barreiras  oferta  os  seguintes  cursos:  Técnico  em  Alimentos,  Técnico  em

Informática e Técnico em Edificações. Na modalidade de curso Técnico Subsequente há

oferta  do  curso  Técnico  em Eletrotécnica,  Técnico  em Eletromecânica  e  Técnico  em

Enfermagem.  No  Ensino  Superior,  há  oferta  dos  cursos  de  Arquitetura  e  Urbanismo,

Engenharia de Alimentos e Licenciatura em Matemática. 

1.3.  Qual o turno de oferta dos cursos do IFBA, Campus Barreiras? 

O  curso  Técnico  em  Informática  funciona  no  período  matutino,  das  07h00  às

12h35. O curso Técnico em Edificações e Técnico em Alimentos funcionam no período

vespertino,  das 13h00 às  18h35.  Os cursos subsequentes,  Técnico  em Eletrotécnica,

Técnico em Enfermagem e Técnico em Eletromecânica funcionam no período noturno,

das 18h45 às 22h00. Os cursos superiores de Engenharia de Alimentos e Arquitetura e

Urbanismo funcionam no diurno, das 07h00 às 12h35 e das 13h00 às 18h35 e o curso

superior  de  Licenciatura  em  Matemática  funciona  no  horário  noturno,  das  18h45  às

22h00. No Curso Técnico em Enfermagem, o estágio curricular ocorre durante o dia e as

aulas dos sábados letivos para os cursos noturnos são realizadas no período vespertino. 
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2. SOBRE  A  ESTRUTURA  DA  DIREÇÃO  DE  ENSINO  DO  IFBA,  CAMPUS

BARREIRAS 

2.1.  Qual é a estrutura da Direção de Ensino do IFBA, Campus Barreiras?

A Direção  de  Ensino  do  IFBA,  Campus  Barreiras,  é  composta  pelo  Diretor  de

Ensino e a Assistência da Direção. Estão subordinados à Direção de Ensino os seguintes

Departamentos,  setores  e  coordenações:  Departamento  de  Educação  Profissional

Técnica  de  Nível  Médio  -  DETEC,  Departamento  de  Ensino  Superior  -  DESUP,

Departamento de Apoio do Ensino Aprendizagem - DEPAE, Biblioteca, Coordenação de

Estágio/Emprego CIEEM, Coordenação de Registros Escolares - CORES, Coordenações

de Cursos Técnicos FCC, Coordenações de Cursos Superior -  FCC, Coordenação de

Extensão  -  COEX,  Coordenação  de  Pesquisa,  Pós-graduação  e  Inovação  -  CPPGI,

Coordenação de Apoio ao Ensino - CAENS, Coordenação Técnico Pedagógica - COTEP,

Coordenação de Assistência Médico-Odontológica - CAMED, Núcleo de Apoio a Pessoas

com Necessidades Específicas - NAPNE, Coordenação de Permanência e Assistência

Estudantil - COPAE. A estrutura da DIREN está disposta no organograma abaixo: 
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2.2.  Quais são as atribuições da Direção de Ensino de acordo com o regulamento

do IFBA, Campus Barreiras?

De acordo com o Art.  31º do Regimento Interno do IFBA, Campus Barreiras, a

Direção de Ensino possui as seguintes atribuições: 

I. Atuar  no  planejamento  estratégico  e  operacional  do  Campus,  com

vistas a subsidiar a definição das prioridades educacionais;

II. Articular junto à Reitoria as ações de processos seletivos para acesso

discente para cada período letivo;

III. Acompanhar políticas e diretrizes para o ensino junto às Diretorias

Adjuntas do Campus;

IV. Articular  as  ações  de  avaliação  e  de  regulação  das  ofertas

educacionais;

V. Garantir identidade e unidade curricular e desenvolvimento de política

e ação pedagógica própria, no âmbito do Campus;

VI. Promover e incentivar a avaliação, a melhoria contínua, bem como o

cumprimento  das determinações contidas no Projeto  Pedagógico Institucional  e

dos Projetos Pedagógicos de Cursos;

VII. Propor políticas e diretrizes voltadas ao desenvolvimento das ofertas

educacionais, em conjunto com a Diretoria Adjunta de Pesquisa, Pós-Graduação e

Inovação e Diretoria Adjunta de Extensão, bem como avaliar sua implementação;

VIII. Propor  políticas e diretrizes para a educação a distância e para a

disseminação  de  tecnologias  educacionais,  articuladamente,  à  pesquisa  e

extensão;

IX. Articular as demais Diretorias e Departamentos para potencializar as

ações de gestão pedagógica;

X. Propor  diretrizes  e  alterações  para  a  política  de  ensino  e  de

assistência estudantil, mediante consulta à comunidade da Instituição;

XI. Propor ações e estratégias para implantação de novos cursos;
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XII. Emitir parecer sobre a criação, suspensão ou extinção de cursos;

XIII. Encaminhar  para o CONSEPE as propostas de criação,  alteração,

suspensão ou extinção de cursos;

XIV. Representar o Campus nos foros específicos da área, quando se fizer

necessário;

XV. Supervisionar os concursos públicos para ingresso dos docentes;

XVI. Propor a capacitação e a qualificação do corpo docente e da equipe

técnico-pedagógica;

XVII. Promover  e  apoiar  ações  que  contribuam  para  a  permanente

articulação e integração entre o ensino, pesquisa e extensão;

XVIII. Discutir,  refletir  e analisar os índices de evasão e repetência,  com

diretores(as) de ensino e setor pedagógico, com vistas à criação de estratégias e

alternativas para sua superação;

XIX. Indicar nomes de servidores(as) para nomeação aos cargos de sua

Diretoria;

XX. Assessorar os órgãos colegiados nas deliberações sobre as políticas

de ensino;

XXI. Elaborar normas e regulamentos relativos às atividades de ensino a

serem submetidos às instâncias competentes para aprovação;

XXII. Elaborar  e  coordenar  o planejamento  anual  e  o  relatório  anual  da

gestão da Diretoria Acadêmica;

XXIII. Substituir o(a) Diretor(a) quando designado(a);

XXIV. Participar de reuniões dos colegiados do IFBA e do Campus;

XXV. Desenvolver outras atividades correlatas.
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2.3.  Quais são as atribuições do Departamento de Educação Profissional Técnica

de Nível Médio - DETEC de acordo com o regulamento do IFBA, Campus Barreiras?

De acordo com o Art.  33º do Regimento Interno do IFBA, Campus Barreiras, o

Departamento  de  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  -  DETEC possui  as

seguintes atribuições: 

I. Zelar pelo cumprimento do PPI do IFBA;

II. Assistir a Diretoria Acadêmica em assuntos educacionais dos cursos

de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM);

III. Acompanhar políticas e diretrizes para EPTNM;

IV. Elaborar o plano de metas anual para a EPTNM;

V. Garantir  a  aplicação  das  diretrizes  e  regulamentos  dos  cursos  de

EPTNM, assessorando a Diretoria Acadêmica;

VI. Fornecer  orientação  e  apoio  ao  Campus  na  execução  dos

regulamentos, normas e demais demandas no âmbito dos cursos de EPTNM;

VII. Manter  atualizadas,  nos sistemas da SETEC/MEC, as informações

dos cursos de EPTNM;

VIII. Coordenar,  propor  alterações  e  monitorar  o  desenvolvimento  do

programa no âmbito da educação nas formas de Ensino Integrado, Educação de

Jovens e Adultos e Subsequente;

IX. Acompanhar os índices de eficiência e eficácia no âmbito da EPTNM;

X. Orientar  e  acompanhar  os  trabalhos  das  comissões,  grupos  de

estudos e grupos de trabalho, acerca de alterações e/ou proposta de implantação

de cursos de EPTNM;

XI. Representar a Diretoria Acadêmica quando designado(a);

XII. Elaborar  e  coordenar  o planejamento  anual  e  o  relatório  anual  de

gestão da sua Diretoria;

XIII. Garantir  o  cumprimento  da  Organização  Didática  dos  Curso  de

Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
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2.4.  Quais são as atribuições do Departamento de Ensino Superior - DESUP  de

acordo com o regulamento do IFBA, Campus Barreiras?

De acordo com o Art.  32º do Regimento Interno do IFBA, Campus Barreiras, o

Departamento de Ensino Superior - DESUP possui as seguintes atribuições: 

I. Zelar pelo cumprimento do PPI do IFBA;

II. Elaborar  o  plano  de  metas  geral  anual  para  a  educação  de  nível

superior do Campus;

III. Acompanhar o processo de ingresso dos estudantes e as políticas de

assistência ao educando nos cursos de nível superior do Campus;

IV. Assistir a Diretoria Acadêmica em assuntos educacionais dos cursos

de ensino superior, bem como participar de reuniões quando convocada;

V. Orientar e acompanhar os conselhos e coordenações na execução

dos regulamentos, normas, plano de metas e ações educacionais referentes aos

cursos de ensino superior;

VI. Orientar e acompanhar os trabalhos das comissões, grupos de estudo

e grupos de trabalho, acerca de alterações e/ou proposta de implantação de cursos

de educação de nível superior;

VII. Acompanhar,  orientar e avaliar a implantação dos novos cursos da

educação superior do Campus;

VIII. Acompanhar  a  execução  dos  currículos  dos  cursos  de  educação

superior bem como os índices de desempenho de seus estudantes;

IX. Manter  atualizados,  junto  aos  órgãos  governamentais,  os

credenciamentos e as informações dos cursos de ensino superior da Instituição;

X. Propor  normas  e  editais  relacionados  às  atividades  de  ensino

superior.
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2.5.  Quais  são  as  atribuições  do  Departamento  de  Apoio  ao  Ensino

Aprendizagem - DEPAE  de acordo com o regulamento do IFBA, Campus Barreiras?

De acordo com o Art.  35º do Regimento Interno do IFBA, Campus Barreiras, o

Departamento  de  Apoio  ao  Ensino  Aprendizagem  -  DEPAE  possui  as  seguintes

atribuições: 

I. Coordenar  o  planejamento,  acompanhamento  e  avaliação  do

processo ensino aprendizagem;

II. Assessorar  a  Diretoria  Acadêmica  na  proposição  de  diretrizes  e

alterações para as políticas de ensino e de assistência estudantil;

III. Garantir  articulação  entre  os  programas,  projetos  e  profissionais

envolvidos na execução das ações de ensino aprendizagem;

IV. Elaborar e analisar os indicadores acadêmicos com vistas a identificar

demandas  e  propor  ações  que  assegurem  a  melhoria  do  processo  ensino

aprendizagem;

V. Programar ações da Política de Assistência Estudantil no campus;

VI. Socializar a Política de Assistência Estudantil do IFBA, reafirmando a

sua concepção como direito social, junto à comunidade do Campus, objetivando a

sua melhoria;

VII. Participar da avaliação da Política de Assistência Estudantil do IFBA,

em colaboração com a comunidade do Campus;

VIII. Desenvolver  o  Programa  de  Assistência  e  Apoio  ao  Estudante,

conforme normas da Política de Assistência Estudantil do IFBA;

IX. Propor  programas  e  projetos  que  visem orientar  os  servidores  do

Campus no que concerne à inclusão das pessoas com necessidades específicas;

X. Realizar estudos em parceria com diversos profissionais envolvidos

no  processo  ensino  aprendizagem,  com  vistas  à  intervenção  na  perspectiva

integral e integrada;

XI. Participar  de  fóruns  deliberativos  e  consultivos  a  respeito  dos

processos  de  natureza  pedagógica,  oferecendo  subsídios  para  a  tomada  de
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decisões (bancas examinadoras, conselhos, comissões, reuniões de coordenações

de cursos e de áreas e Departamentos Acadêmicos);

XII. Aproximar a comunidade institucional dos órgãos de controle social,

através de parcerias com a rede sócio assistencial e serviços especializados;

XIII. Participar  de  estudos  de  implantação  e  revisão  de  matrizes

curriculares, programas de ensino e da implantação de programas de tecnologia

educacional;

XIV. Desenvolver  um trabalho  integrado à  CONAE,  no  que concerne à

transmissão de informações sobre o acompanhamento pedagógico e atividades

realizadas  junto  aos  estudantes,  envolvendo  método  de  abordagem,

encaminhamento  de  ocorrências  e  suporte  às  atividades  desenvolvidas  pelo

departamento;

XV. Participar da elaboração e desenvolvimento de projetos de ensino,

pesquisa e extensão;

XVI. Participar  da  elaboração  de  diretrizes  e  regulamentos  dos  cursos

oferecidos pelo Campus;

XVII. Propor ações de formação continuada dos profissionais da educação

em serviço;

XVIII. Realizar outras atividades correlatas e afins

2.6.  Quais são as atribuições da Biblioteca de acordo com o regulamento do

IFBA, Campus Barreiras?

O Regimento do IFBA, Campus Barreiras, não dispõe de atribuições para o setor

da Biblioteca, contudo, o setor construiu a lista das atribuições diárias que estão descritas

abaixo:

I. Realização e atualização dos cadastros dos usuários da biblioteca

(alunos e servidores);

II. Oferecer os serviços de empréstimo, devolução, reserva, renovação

de livros e outros materiais de informação, gerenciados pelo sistema Pergamum;

III. Ofertar e gerenciar o serviço de guarda-volumes;
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IV. Monitorar o controle de penalidades no sistema Pergamum;

V. Orientar e instruir os usuários, podendo ser na forma de capacitação

a grupos ou personalizada, e na forma presencial ou à distância;

VI. Orientação permanente aos usuários da biblioteca na localização de

livros e outros materiais do acervo;

VII. Organização adequada e permanente dos livros e outros materiais

nas prateleiras/estantes, permitindo a fácil localização por parte dos usuários;

VIII. Orientar e fiscalizar os usuários da biblioteca quanto ao uso adequado

do acervo, das instalações institucionais e dos equipamentos patrimoniais;

IX. Prestação de informações sobre os serviços, o funcionamento e as

normas da biblioteca para os usuários da biblioteca (indivíduos do público interno e

externo);

X. Divulgar  dos  produtos  informacionais  e  das  novas  aquisições  da

biblioteca;

XI. Alimentar  e  gerenciar  sistemas  de  disseminação  seletiva  da

informação (DSI);

XII. Realização  de  pesquisas  e  levantamentos  bibliográficos  para

Docentes, Discentes, setores institucionais internos e para o público externo em

geral;

XIII. Elaboração e digitação de relatórios e listagens contendo livros e/ou

outros materiais do acervo, em atendimento às solicitações diversas dos usuários;

XIV. Proporcionar e manter o ambiente de leitura, pesquisa e estudo para

a comunidade escolar;

XV. Realizar  o  processamento  técnico  do  acervo  (catalogação,

classificação,  indexação)  para  os  diversos  materiais  de  informação  (livros,

periódicos, etc.), conforme as normas biblioteconômicas;

XVI. Preparação física de novas aquisições para o acervo (conferência,

carimbagem, etiquetagem, dispositivo de proteção EM, etc.);
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XVII. Controle patrimonial e inventário do acervo;

XVIII. Executar  as  atividades  de  desenvolvimento  do  acervo  (seleção,

aquisição, avaliação, desbastamento e descarte);

XIX. Realizar ações de preservação do acervo (conservação, restauração

e segurança).

XX. Auxiliar no serviço de consulta local e online ao acervo da biblioteca;

XXI. Disponibilização de acesso à internet (wi-fi) no recinto da biblioteca;

XXII. Emissão de declarações de regularidade (nada-consta), via SEI.

2.7.  Quais  são as atribuições da Coordenação de Estágio/Emprego CIEEM de

acordo com o regulamento do IFBA, Campus Barreiras?

I. Contato com as Empresas e Instituições Públicas e Privadas;

II. Contato com Estudantes, pais e responsáveis;

III. Cadastramento  e  elaboração  de  convênios  de  empresas,  para

estágios dos Estudantes dos cursos do IFBA;

IV. Cadastro  de  Estudantes  e  Egressos  para  encaminhamento  de

Estágios/Empregos;

V. Divulgação  das  vagas  de  estágio  oferecidos  por  empresas

conveniadas;

VI. Pré Seleção de Candidatos às Vagas Ofertadas

VII. Orientação aos Estudantes e Docentes, para Estágios;

VIII. Criação e manutenção de banco de dados de Estudantes/Estagiários

e Egressos;

IX. Criação e manutenção de banco de dados de empresas e instituições

parceiras;

X. Preenchimento,  acompanhamento  e  encaminhamento  de  diversos

formulários necessários para o relatório final de estágios;
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XI. Divulgação  das  vagas  de  estágio  oferecidos  por  empresas

conveniadas;

XII. Elaboração e organização de documentos na coordenação;

XIII. Realização da Jornada de Estágios no Campus Barreiras;

XIV. Participação no Fórum de Estágios do Oeste da Bahia;

XV. Participação em comissões nomeadas pelo DG;

XVI. Fiscalização de Contratos;

XVII. Solicitação  de  Seguro  e  outros  documentos  necessários  para  os

estagiários(as);

XVIII. Participação no grupo de whatsapp dos Coordenadores de Estágios

dos Campi junto a PROEX;

XIX. Contribuição  na  melhoria  do  SUAP,  módulo  Extensão,  junto  a

PROEX, para sua efetiva operacionalização.

2.8.  Quais são as atribuições da Coordenação de Registros Escolares - CORES

de acordo com o regulamento do IFBA, Campus Barreiras?

O  Regimento  do  IFBA,  Campus  Barreiras,  não  dispõe  de  atribuições  para  a

CORES, contudo, o setor construiu a lista das atribuições diárias, as quais estão descritas

abaixo:

I. Atendimento ao público interno e externo;

II. Efetuar a matrícula e a rematrícula dos alunos no prazo determinado;

III. Emissão  de  atestados  de  matrícula,  de  frequência  e  outros

documentos;

IV. Confecção de diplomas, certificados e históricos escolares;

V. Coordenar  os  processos  de  solicitação  de  aproveitamento  de

disciplinas,  trancamentos,  reintegração  de  curso,  cancelamento  de  matrícula  e

quaisquer outros referentes à vida acadêmica do aluno, bem como acondicionar

seus pareceres;
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VI. Cadastro  de  cursos  e  disciplinas  no  Sistema  de  Registros

Acadêmicos;

VII. Montagem  de  turmas  em  parceria  com  a  Direção  de  Ensino,  os

Departamentos e as Coordenações;

VIII. Confecção  e  controle  dos  diários  de  classe  em  parceria  com  a

Direção de Ensino, os Departamentos e as Coordenações;

IX. Coordenar as atividades de registro de resultados da avaliação dos

alunos,  em  parceria  com  a  Direção  de  Ensino  e  Coordenação  Pedagógica,

mantendo o sistema informatizado de controle acadêmico atualizado;

X. Controle  dos livros de matrículas,  de formaturas e de registros de

diplomas;

XI. Dar  suporte  às  Coordenações  e  aos  Professores,  no  sentido

burocrático discente (encaminhamento/arquivamento  de processos ou quaisquer

registros escolares referentes à movimentação da vida acadêmica do aluno);

XII. Manter informações atualizadas e devidamente registradas sobre os

registros escolares dos alunos;

XIII. Informar  à  gerência  de  ensino  sobre  a  situação  dos  registros

escolares de responsabilidade dos professores;

XIV. Levantamento de dados estatísticos internos, bem como para o censo

escolar e auditorias do MEC;

XV. Assistir aos professores na busca de informações;

XVI. Coordenar  e  realizar  o  preenchimento  dos  sistemas  federais

(SISTEC, EDUCACENSO, CENSUP, PNP etc);

XVII. Desempenhar outras atividades correlatas;

XVIII. Executar seu trabalho com responsabilidade e primar pelo respeito e

a cordialidade no atendimento de todas as pessoas.
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2.9.Quais  são  as  atribuições  das  Coordenações  de  Cursos  Técnicos  e  dos

cursos Superiores de acordo com o regulamento do IFBA, Campus Barreiras? 

De acordo com o Art. 37º do Regimento Interno do IFBA, Campus Barreiras, as

Coordenações dos Cursos Técnicos possuem as seguintes atribuições: 

I. Orientar,  coordenar  e  controlar  as  atividades  do  curso  no  que  se

refere à aplicação das metodologias didático-pedagógicas adequadas às diversas

situações das disciplinas ministradas;

II. Compatibilizar  os  conteúdos  formativos  oferecidos  pelos  diferentes

Departamentos Acadêmicos, quando couber,  com vistas à compreensão da sua

totalidade;

III. Assegurar a interdisciplinaridade no conjunto do projeto acadêmico de

cada curso;

IV. Prestar  orientação  ao  estudante  sobre  sua  vida  acadêmica  e  sua

integralização curricular;

V. Realizar  adaptação  curricular  do  estudante  em  consequência  de

transferência;

VI. Definir com os Departamentos Acadêmicos, quando couber, o pré e

co-requisito de disciplinas necessários ao desenvolvimento curricular;

VII. Opinar  sobre  a escolha de equipamentos e materiais  relacionados

com o curso;

VIII. Acompanhar  o  processo  de  matrícula  e  fazer  cumprir  os  prazos

previstos em calendário  escolar quanto às atividades docentes e discentes dos

cursos;

IX. Solicitar a aquisição e renovação de acervo bibliográfico, inerente ao

curso, para a Biblioteca do Campus;

X. Cuidar  do  desempenho experimental  das disciplinas  que assim se

caracterizem, observando normas, procedimentos de aquisição, uso e manutenção

de materiais e equipamentos;

13



XI. Desempenhar  outras  atividades  relacionadas  com  a  sua  área  de

atuação;

XII. Realizar outras atividades correlatas e afins.

Além das atribuições supracitadas que constam no Regimento do IFBA, Campus

Barreiras,  as coordenações de cursos técnicos também possuem atribuições que são

desenvolvidas e não estão elencadas no Regimento, a saber: 

I. Acompanhar e auxiliar os docentes do curso, de forma articulada com

a Diretoria Acadêmica, na construção do PIT (Plano Individual de Trabalho) e do

RIT (Relatório Individual de Trabalho);

II. Solicitar,  a  partir  de  prospecção  e  projeção  da  atividade  docente

(ensino,  pesquisa,  extensão,  administração e  representação),  junto  às  direções

Acadêmica e Geral, a contratação de docentes substitutos, temporários ou efetivos;

III. Promover  e  apoiar,  junto  à  comunidade  acadêmica,  eventos

institucionais;

IV. Fortalecer  junto  à  comunidade  acadêmica,  o  desenvolvimento  do

ensino, pesquisa, inovação e extensão;

V. Compor,  enquanto  membro  nato,  ou  indicar  representante  quando

não for possível a presença do coordenador, as comissões de horário e calendário;

VI. Participar das atividades de discussão, elaboração e atualização do

Projeto  Político  Pedagógico  do  Campus,  bem como do Projeto  Pedagógico  do

Curso sob sua coordenação;

VII. Convocar e presidir reuniões periódicas e extraordinárias do curso;

VIII. Fazer-se  presente  nos  conselhos  do  curso,  colegiados  e  outras

agremiações pertinentes ao curso;

IX. Congregar e orientar os estudantes e atividades do curso sob sua

responsabilidade;

X. Propor, em consonância com a Chefia de Departamento Acadêmico, o

plano anual de metas do curso;
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XI. Acompanhar  o  perfil  dos  alunos  ingressantes  e  dos  egressos  do

curso;

XII. Analisar, em consonância com o Departamento de Apoio ao Ensino e

Aprendizagem, os planos de ensino de cada disciplina;

XIII. Orientar os docentes no cumprimento dos prazos estabelecidos em

calendário acadêmico;

XIV. Indicar  o  docente  que  assumirá  disciplinas  quando  não  houver

decisão consensual entre os membros do curso;

XV. Realizar  e  divulgar  relatórios,  com  periodicidade  anual,  sobre  as

atividades  executadas  pelos  membros  da  coordenação  para  composição  do

relatório de gestão;

XVI. Recomendar o seu substituto em caso de afastamento legal, dentre

os  servidores  do  quadro  de  pessoal  efetivo  permanente,  lotados  nesta

coordenação;

XVII. Acompanhar  as  faltas  injustificadas  dos  docentes  lotados  em  sua

coordenação para fins de registro de frequência no SUAP;

XVIII. Avaliar o processo de Progressão Docente dos professores lotados

em sua coordenação.

2.10. Quais  são as  atribuições  da  Coordenação de  Extensão -  COEX  de

acordo com o regulamento do IFBA, Campus Barreiras?

De acordo com o Art.  55º do Regimento Interno do IFBA, Campus Barreiras, a

Coordenação de Extensão - COEX possui as seguintes atribuições: 

I. Coordenar o planejamento e a execução das atividades relacionadas

com sua Diretoria;

II. Atuar no planejamento estratégico e operacional do Instituto Federal,

com  vistas  a  promover  a  definição  das  prioridades  na  área  de  Extensão  do

Campus;

III. Fomentar  relações  de  intercâmbio  e  acordos  de  cooperação  com

instituições regionais, nacionais e internacionais;
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IV. Garantir  o  desenvolvimento  da extensão como espaço privilegiado

para a democratização do conhecimento científico e tecnológico;

V. Manter o acompanhamento e controle dos projetos e das atividades

de extensão desenvolvidos no âmbito do Campus;

VI. Incentivar o desenvolvimento de programações científicas, artísticas,

culturais, sociais e desportivas, envolvendo a Comunidade do Campus;

VII. Representar o IFBA nos foros específicos da área, quando se fizer

necessário;

VIII. Incentivar,  apoiar,  acompanhar  e  avaliar  as  ações de extensão do

IFBA;

IX. Buscar  financiamento  para  viabilizar  recursos  para  execução  das

atividades de extensão universitária;

X. Fomentar e apoiar a elaboração e submissão de projetos em editais

de órgãos de promoção de ações de extensão universitária;

XI. Realizar outras atividades correlatas e afins.

2.11. Quais são as atribuições da Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação

e Inovação - CPPGI  de acordo com o regulamento do IFBA, Campus Barreiras?

De acordo com o Art.  54º do Regimento Interno do IFBA, Campus Barreiras, a

Direção de Ensino possui as seguintes atribuições: 

I. Assessorar a Diretoria nos assuntos relativos à pesquisa, inovação,

pós-graduação e qualificação;

II. Propor ao Conselho do Campus, áreas prioritárias da pesquisa, pós-

graduação  e  inovação  tecnológica  e  educacional,  mediante  consulta  prévia  à

comunidade científica e acadêmica da instituição, sendo que essas áreas devem

ser revisadas, pelo menos a cada quatro anos, ou quando se fizer necessário;

III. Orientar os setores de pesquisa, pós-graduação e inovação, no que

se refere às diretrizes de pesquisa, pós-graduação e inovação;
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IV. Estimular a realização de atividades de pesquisa, pós-graduação e de

inovação;

V. Organizar as atividades de pesquisa em projetos, vinculadas às linhas

e grupos de pesquisa;

VI. Estimular  a  formação  e  consolidação  de  grupos  de  pesquisa  que

favoreçam o  fortalecimento  da  área  específica  de  conhecimento,  bem como  a

articulação entre as diversas áreas;

VII. Fomentar a interação dos Grupos de Pesquisa entre si e com outras

instituições,  no  sentido  de  fortalecer  ações  de  pesquisa,  pós-graduação  e

inovação;

VIII. Implementar  um  programa  permanente  de  fomento,  avaliação  e

acompanhamento das atividades de pesquisa no Campus;

IX. Implementar ações visando a qualificação dos servidores;

X. Alocar  recursos  para  a  pesquisa,  pós-graduação  e  inovação,  de

acordo com as prioridades institucionais, com critérios de mérito científico e com as

especificidades de cada área do conhecimento;

XI. Estimular a socialização e divulgação interna e externa da produção

científica do Campus, e colaborar com os órgãos no sentido de fortalecer a política

editorial;

XII. Promover  e  estimular  a  realização  de  eventos  científicos,

desenvolvendo meios de estimular a participação da comunidade interna nestes

eventos;

XIII. Estimular  o  estabelecimento  de  acordos  de  cooperação  com

universidades, instituições, organizações e redes de pesquisa, visando a aprimorar

a qualidade das atividades-fim institucionais e a formação dos sujeitos envolvidos;

XIV. Propor  diretrizes  para  a  Política  de  Pesquisa,  Inovação,  Pós-

Graduação e Qualificação ao Conselho do Campus e planejar as ações na área,

mediante consulta prévia à comunidade científica e acadêmica da instituição;
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XV. Fomentar  a  articulação  da  pesquisa,  inovação,  pós-graduação  e

qualificação com os demais níveis de ensino e com a extensão;

XVI. Prospectar e propor parcerias em termos de pesquisa, pós-graduação

e inovação;

XVII. Propor critérios de certificação de grupos de pesquisa institucionais à

Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação;

XVIII. Encaminhar propostas de cursos de pós-graduação ao Conselho do

Campus;

XIX. Prestar  contas  do  FUNPED  no  âmbito  do  Campus,  através  de

relatório financeiro de receitas e despesas;

XX. Realizar outras atividades correlatas e afins.

2.12. Quais são as atribuições da Coordenação de Apoio ao Ensino - CAENS

de acordo com o regulamento do IFBA, Campus Barreiras?

2.13. Quais são as atribuições da Coordenação Técnico Pedagógica - COTEP

de acordo com o regulamento do IFBA, Campus Barreiras?

2.14. Quais  são  as  atribuições  da  Coordenação  de  Assistência  Médico-

Odontológica - CAMED  de acordo com o regulamento do IFBA, Campus Barreiras?

2.15. Quais  são  as  atribuições  do  Núcleo  de  Apoio  a  Pessoas  com

Necessidades  Específicas  -  NAPNE   de  acordo  com  o  regulamento  do  IFBA,

Campus Barreiras?

De acordo com, a Regulamentação Interna do Núcleo de Apoio às Pessoas com

Necessidades Específicas – NAPNE, o setor possui as seguintes atribuições: 

I. Auxiliar as equipes no campus na resolução de situações específicas

de  ensino  e  de  aprendizagem  relacionadas  aos  discentes  com  Necessidades

Específicas e/ou transtorno específico da aprendizagem;

II. Participar  de  eventos  locais,  regionais,  nacionais  e  internacionais

referentes à inclusão representando a instituição;
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III. Estimular  a  produção  científica  e  a  inovação  sobre  educação

inclusiva;

IV. Integrar  as  ações  e  projetos  direcionados  às  pessoas  com

Necessidades  Específicas  e/ou  transtorno  específico  da  aprendizagem,  quando

vinculados a outros setores;

V. Cadastrar  os  estudantes  com  Necessidades  Específicas  e/ou

transtorno específico da aprendizagem, mantendo o registro do tipo e extensão da

necessidade;

VI. Informar  à  Diretoria  de  Ensino,  aos  Departamentos  e  às

Coordenações  pertinentes  sobre  as  necessidades  dos  discentes,  indicando  as

ações de acessibilidades necessárias;

VII. Acompanhar  os  discentes  com  Necessidades  Específicas  e/ou

transtorno  específico  da  aprendizagem no  seu  percurso  acadêmico,  realizando

orientação,  adaptando  e  adquirindo  materiais,  e  intervindo  em  situações

específicas;

VIII. Analisar  os  resultados  da  avaliação  realizada  nos  Conselhos  de

Classe  Diagnósticos  e  propor  ações  interventivas  junto  às  diferentes  áreas

profissionais;

IX. Fornecer  recursos  pedagógicos,  metodológicos  e  tecnológicos

alternativos aos professores dos estudantes com Necessidades Específicas e/ou

transtorno  específico  da  aprendizagem,  a  fim  de  favorecer  o  processo  ensino-

aprendizagem, a convivência com a diversidade e o desenvolvimento profissional

dos discentes;

X. Orientar a comunidade acadêmica e os familiares dos estudantes com

Necessidades Específicas e/ou transtorno específico da aprendizagem sobre as

alternativas  mais  apropriadas  à  adaptação  e  melhor  desenvolvimento  destes

discentes;

XI. Oferecer suporte para a implantação de medidas de acessibilidade no

campus,  de  forma  a  permitir  o  acesso  dos  discentes  aos  vários  espaços
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acadêmicos,  buscando  a  quebra  de  barreiras  arquitetônicas,  educacionais,

atitudinais e comunicativas;

XII. Realizar  eventos ordinários e extraordinários,  como campanhas de

conscientização, seminários, palestras, cursos de extensão e capacitações sobre

inclusão e acessibilidade para implantação, divulgação e fortalecimento da cultura

da inclusão e da educação para convivência e aceitação da diferença no âmbito do

campus;

XIII. Contribuir na elaboração e implementação das políticas de acesso,

permanência e conclusão com êxito dos estudantes com deficiência;

XIV. Coordenar as atividades do Atendimento Educacional Especializado

(AEE) desenvolvidas na sala de recursos multifuncionais;

XV. Orientar os setores de Tecnologia de Informação e de Comunicação

nas ações desses setores no que tange à Acessibilidade Digital e à Acessibilidade

de Comunicação e Informação;

XVI. Realizar outras atividades correlatas e afins.

2.16. Quais  são  as  atribuições  da  Coordenação  de  Permanência  e

Assistência Estudantil - COPAE  de acordo com o regulamento do IFBA, Campus

Barreiras?

De acordo com o Art.  36º do Regimento Interno do IFBA, Campus Barreiras, o

Departamento de Programas Estudantis possui as seguintes atribuições: 

I. Elaborar, planejar, organizar e administrar programas e projetos que

estejam relacionados à Política de Assistência Estudantil;

II. Realizar  reuniões  periódicas  com  os  profissionais  envolvidos  na

Política de Assistência Estudantil;

III. Articular a Política de Assistência Estudantil com as demais políticas

sociais visando garantir um acompanhamento integral ao estudante;

IV. Realizar ações interdisciplinares visando à garantia e à efetivação dos

programas desta política;
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V. Acompanhar  as  novas  formulações  da  política  de  acesso,

contribuindo para sua construção e implementação;

VI. Realizar  estudos e pesquisas para  conhecer  a realidade social  da

população atendida em seus diversos aspectos;

VII. Socializar  a  Política  de  Assistência  Estudantil  reafirmando  a  sua

concepção enquanto direito social  com a comunidade do IFBA e familiares dos

estudantes;

VIII. Promover espaços de avaliação da Política de Assistência Estudantil

fomentando a coparticipação da comunidade do IFBA e a família dos estudantes. 

3. SOBRE A DOCÊNCIA NO IFBA, CAMPUS BARREIRAS

3.1.O que é um(a) professor(a) EBTT?

É o(a) docente que fez o processo seletivo ou prestou concurso público para um

Instituto  Federal  e  ministra  aulas  no  Ensino  Básico,  Técnico  e  Tecnológico  -  EBTT,

podendo  atuar  nos  cursos  técnicos  integrados,  concomitantes,  subsequentes  ou

superiores. 

4. SOBRE  AS  ATRIBUIÇÕES  DOS(AS)  DOCENTES  DO  IFBA,  CAMPUS

BARREIRAS

4.1.Quais as atribuições do(a) professor(a) EBTT no IFBA, Campus Barreiras?

De acordo com o Art. 8º da Resolução 17/2019, os(as) docentes do IFBA, Campus

Barreiras, possuem as seguintes atribuições: 

I. Participar da elaboração e execução da proposta político pedagógica

da Instituição;

II. Participar  de  estudos  e  discussões  acerca  do  currículo  para  os

diferentes cursos ofertados pela instituição, considerando as especificidades dos

sujeitos da aprendizagem;

III. Elaborar e executar o Plano Individual de Trabalho (PIT), de acordo

com as determinações desta normatização; 
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IV. Elaborar  e  executar  o  plano  de  ensino  nos  prazos  instituídos  no

calendário acadêmico;

V. Participar de todas as atividades descritas na Seção I;

VI. Lecionar nas modalidades de ensino em conformidade com a carreira

docente;

VII. Lecionar  nos cursos de pós-graduação stricto  sensu e  lato  sensu,

desde  que  possua  titulação  adequada,  em  concomitância  com  os  cursos  de

Educação Profissional Técnica de nível médio e/ou Graduação, salvo em caso de

excepcionalidade  demandado  pelo  Campus  com  prazo  determinado  pelo

Departamento sem prorrogação;

VIII. Lecionar as disciplinas de cursos dos diversos níveis e modalidades

da  educação  profissional,  científica  e  tecnológica,  presenciais  ou  à  distância,

regularmente ofertados pela instituição;

IX. Zelar pela aprendizagem dos(as) estudantes;

X. Elaborar  estratégias  de  acompanhamento  e  avaliação  contínua  do

processo  de  ensino-aprendizagem,  de  forma  a  possibilitar  a  recuperação  dos

estudos aos(às) estudantes que apresentem menor rendimento;

XI. Colaborar  com  as  atividades  de  articulação  Instituição-família-

comunidade;

XII. Promover  o  ensino,  a  pesquisa  e  a  extensão  com  ênfase  no

desenvolvimento regional,  observando-se aspectos culturais,  artísticos,  políticos,

sociais e econômicos;

XIII. Cumprir o calendário acadêmico integralmente;

XIV. Manter  atualizados  os  registros  acadêmicos  junto  ao  setor

competente;

XV. Apresentar  ao setor  competente o Relatório  Individual  de Trabalho

(RIT), de acordo com as determinações desta normatização;

XVI. Participar  de  reuniões/convocações  e  outras  atividades  afins  e/ou

correlatas.
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4.2.O que é o Plano Individual de Trabalho - PIT?

O Plano Individual de Trabalho (PIT) consiste na relação das atividades a serem

exercidas,  com  as  respectivas  cargas  horárias  semanais  de  trabalho,  proposto  pelo

docente à sua área de lotação ou departamento.

4.3.Quais os procedimentos que preciso seguir para fazer o meu PIT?

O(a)  docente  deve  acessar  o  SUAP,  ir  ao  menu  Ensino,  clicar  em  Planos

Individuais  de  trabalho,  selecionar  o  semestre  corrente  e  clicar  na  opção  Iniciar  PIT,

preencher com os dados de acordo com a carga horária (40h ou 20h), incluir os anexos

necessários (opcional) e clicar no botão Enviar PIT para avaliação. 

4.4.O que é o Relatório Individual de Trabalho - RIT?

O Relatório Individual de Trabalho (RIT) consiste na comprovação das atividades

efetivamente  desenvolvidas  no  semestre  ou  as  devidas  justificativas  para  a  sua  não

realização. Para comprovação dessas atividades, o docente deve anexar os documentos

comprobatórios, com exceção daqueles emitidos pelo próprio instituto.

4.5.Quais os procedimentos que preciso seguir para fazer o meu RIT?

O(a)  docente  deve  acessar  o  SUAP,  ir  no  menu  Ensino,  clicar  em  Planos

Individuais  de  trabalho,  clicar  na  opção  Meus  planos,  Na  caixa  filtrar  por  períodos,

selecionar  o  semestre,  conferir  as  informações  relacionadas  às  atividades  que  foram

desenvolvidas durante o semestre e clicar  na opção Iniciar  RIT.  Após verificação das

informações,  o(a)  docente  deverá  marcar  cada  atividade  como  realizada.  Caso  o(a)

docente  necessite  fazer  alguma  alteração  no  RIT  deverá  clicar  no  botão  no

Adicionar/Editar  Observações  que  consta  no  canto  inferior  esquerdo.  Por  fim,  deverá

clicar no botão Enviar RIT no canto superior esquerdo da tela.    

4.6.Devo solicitar os documentos para comprovação do item Outras atividades

de ensino no SUAP?

O Art.  47 da Resolução 17/2019 dispõe que para aprovação do RIT o docente

deverá apresentar os documentos comprobatórios, caso seja solicitado, ou desde que

estes documentos não estejam disponíveis na instituição. Nesse sentido, as atividades de

ensino  como  aulas,  TCAs,  atendimentos  aos(às)  estudantes  com  necessidades
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específicas,  participação  em reuniões  e  conselhos,  possuem registros  disponíveis  na

instituição e, portanto, não precisam de comprovação no RIT.

4.7.O que preciso fazer para entregar o Plano de Ensino? 

O (a) docente deve seguir as orientações que foram repassadas pela COTEP e

aprovadas pela Direção de Ensino para elaboração do Plano de Ensino. Na sequência,

deverá acessar o SUAP, clicar no menu Ensino, clicar em Turmas e Diários e na opção

Plano de Ensino,  escolher o  ano letivo e o campus de lotação e clicar  em filtrar.  Na

sequência, deverá clicar na opção Selecionar Plano de Ensino e inserir o documento para

cada turma em que o docente leciona. 

4.8.Não recebi o horário individual por e-mail, o que devo fazer?

A partir do ano de 2022, os horários de aula dos(as) docentes serão inseridos no

SUAP, e os(as) docentes terão acesso aos seus horários diretamente na plataforma. Para

verificação dos horários,  o docente deve acessar o sistema, clicar no menu Ensino à

esquerda da tela, clicar em Turmas virtuais e, em seguida, na opção Locais e Horários de

aulas. Na página que será visualizada, o(a) docente deverá filtrar o período que deseja

consultar seus horários que serão visualizados na tela. Caso o(a) docente deseje imprimir

os seus horários poderá assim fazê-lo clicando no canto inferior direito da tela. 

4.9.Meu horário de aula não consta no SUAP, como devo proceder?

Caso o(a) docente faça a pesquisa no SUAP e não encontre o seu horário, ou

verifique que há divergência entre o horário disponibilizado pela DIREN e o horário que

consta  no  SUAP,  deverá  informar  a  DIREN  e  o  DETEC  pelos  e-mails

(diren.bar@ifba.edu.br, ) para que as adequações sejam realizadas.  

4.10. Preciso assinar a frequência no SUAP ou o ponto eletrônico? 

Conforme  comunicado  expedido  via  Processo  SEI  23286.000676/2022-63,  a

Direção Geral determina, com anuência da DGP, que o controle de frequência dos(as)

servidores(as) que estão em trabalho presencial se faça por meio do ponto eletrônico.

4.11. Como devo organizar o TCA?

O TCA corresponde a no mínimo 25% da carga horária semanal, conforme §1º do

Art 32 da Resolução 17 de 20 de dezembro de 2019. A marcação do atendimento aos(às)
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estudantes  deve  ser  sinalizado  na  planilha  disponibilizada  anualmente  pelo  DETEC,

respeitando o mínimo de 45 min e seguindo os horários regulares de aula.  No turno

matutino, o TCA deve ocorrer até as 11:05h e no período vespertino a partir das 14:30,

respeitando, assim, o horário de almoço dos estudantes. Os horários de TCA não podem

chocar com os horários de PPA e aulas de reposições de aulas não ofertadas em anos

anteriores. O TCA também deve ser ofertado para cursos superiores, como não há turmas

fixas  no  ensino  superior,  visto  que  as  mesmas  variam  de  acordo  com  semestres  e

cumprimento de pré-requisitos, os horários devem ser definidos em conjunto (docente e

estudantes) e o controle feito pelo DESUP e Coordenações de Cursos.

4.12. Posso  contabilizar  a  PPA  como  ementa  na  minha  carga  horária

docente?

Não.  Embora  a  Prática  Profissional  Articuladora  tenha  carga  horária  e  diário

próprio, não conta como ementa de disciplina, mas sim como Projeto Interdisciplinar da

disciplina que se reestrutura a cada ano letivo. Inclusive, no Projetos Pedagógicos do

Curso, é possível verificar que não há uma ementa determinada para a PPA, visto que o

projeto é produzido anualmente com temas interdisciplinares que devem dialogar com os

próprios conteúdos trabalhados na disciplina (já contabilizada como ementa).

4.13. O projeto da PPA começou no final  da primeira unidade,  como faço

para atribuir a nota da PPA na minha disciplina? 

Os processos de elaboração dos projetos de PPA pode demandar um maior tempo,

por isso as notas da I  Unidade podem ocorrer conforme a organização didática, sem

considerar essa primeira etapa da PPA, o que não afeta a avaliação final dos estudantes

no projeto,  visto  que ao final  do ano letivo a menção "aprovado"  ou "reprovado"  nos

diários considera todo o processo de desenvolvimento do projeto ao longo do ano letivo.

Caso a elaboração do projeto conte com atividades que possibilitem a participação dos

estudantes, essas podem ser avaliadas na primeira unidade. Em caso negativo, como

mencionado anteriormente, os(as) docentes podem começar a programar as atividades

avaliativas da PPA após o início da execução do projeto.

4.14. Desejo fazer visitas técnicas, como devo proceder? 

O(a) docente que deseja realizar visitas técnicas deverá abrir processo no SEI com

o  nome  Visita  técnica/saída  de  campo,  gerar  o  documento  Plano  de  Visita  Técnica,
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preencher  o  formulário  com os dados  e  assinar.  Caso  o  planejamento  da visita  seja

realizado por mais de um docente, todos os envolvidos devem assinar o processo SEI. Na

sequência, deverá anexar uma planilha no formato Excel contendo os nomes completos

dos estudantes por turma, CPF e sexo. Essas informações podem ser adquiridas pelo

SUAP. Até o dia 20 de cada mês, o(a) docente deve encaminhar o processo SEI para a

CIEEM,  à  DIREN  e  a  SETRANS  para  solicitação  do  seguro  do(a)  estudante  e  da

autorização para realização da visita.  Em caso de estudantes menores de idade, o(a)

docente  também precisa  anexar  no  processo  SEI,  em formato  pdf,  a  declaração  do

responsável.

4.15. Estou  recebendo estagiários,  como devo  proceder  para  recepcioná-

los?

O(a)  docente  que  receber  estagiários  deverá  abrir  processo  SEI,  inserir  as

informações referentes aos estagiários, a saber: nome completo, instituição de origem,

período do estágio,  tipo de estágio e turmas em que os estagiários atuarão. Enviar o

processo SEI para a chefia imediata e à DIREN.

5. SOBRE OS LABORATÓRIOS DO IFBA, CAMPUS BARREIRAS 

5.1.Quais são os laboratórios que existem no IFBA, Campus Barreiras?

O IFBA, Campus Barreiras, possui um total de 34 laboratórios. No térreo do Prédio

2  os laboratórios estão distribuídos da seguinte forma: Laboratório de Química (sala nº

209),  Laboratório  de  Física  (sala  nº  210),  Laboratório  de  Biologia  (sala  nº  211),

Laboratórios de Informática I (sala nº 212), Laboratório de Informática II ( sala nº 213),

Laboratório de Informática III (sala nº 214), Laboratório de Informática IV (sala nº 215). No

térreo do prédio 3, os laboratórios estão distribuídos da seguinte forma: Laboratório de

Informática Sistema Operacionais (308), Laboratório de Máquinas Térmicas/Sistemas de

Bombeamento (sala nº 308), Laboratório de Desenho Básico (sala nº 309) , Laboratório

de  Soldagem/  Metrologia/  Elementos  de  Máquina  (sala  nº  312)  e  Laboratório  Metal

Mecânica/  Máquinas Mecânicas (313).  No primeiro andar  do prédio 3,  os laboratórios

estão distribuídos da seguinte forma: Laboratório de Informática (sala nº302), Laboratório

de Pesquisa (sala nº 304), Laboratório de Comandos Elétricos (sala nº 305) e Laboratório

de  Máquinas  Elétricas  (sala  nº  306).  No  térreo  do  prédio  4  os  laboratórios  estão

distribuídos da seguinte forma: Laboratório  de Materiais  de Construção (sala nº  406),
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Laboratório de Mecânica dos Solos (sala nº407), Laboratório de Instalações Hidráulicas

(sala nº 409) e Laboratório de Instalações Prediais (sala nº 410). No primeiro andar do

prédio 4, os Laboratórios estão distribuídos da seguinte forma: Laboratório de Eletrônica

(sala nº 401), Laboratório de Enfermagem (sala nº 402), Laboratório de Anatomia (sala nº

403), Laboratório de Automação (sala nº 404 A) e Laboratório de Desenho CAD (sala nº

405).  No  térreo  do  prédio  5,  os  Laboratórios  estão  distribuídos  da  seguinte  forma:

Laboratório de Geometrias (sala nº 509), Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos

(sala nº 510), Laboratório de Tecnologia de Frutas e de Leite (sala nº 511), Laboratório de

Análise de Alimentos (sala nº  512),  Laboratório de Tecnologia de Carnes e Pescados

(Sala  nº  513), Laboratório de Microbiologia Geral e Microbiologia de Alimentos (sala nº

514),  No  térreo  do  prédio  6,  os  Laboratórios  estão  distribuídos  da  seguinte  forma:

Laboratório  de  Enfermagem (sala  nº613),  Laboratório  de  Enfermagem I  (sala  nº612),

Laboratório  de  Conforto  Ambiental  (sala  nº611),  Oficina  de  Maquetes  (sala  nº610),

Laboratório de Enfermagem (sala nº 614).

5.2.Quais  são os procedimentos  para  uso dos laboratórios do IFBA,  Campus

Barreiras?

Todos os procedimentos para uso dos Laboratórios do IFBA, Campus Barreiras,

estão  disponíveis  no  seu  Regulamento  disponível  no  seguinte  link:

https://portal.ifba.edu.br/barreiras/ensino/documentos-regulamentos/

regulamento_laboratorios.pdf,  o  qual  estabelece as condições a serem observadas na

utilização.

5.3.A quem devo acionar  caso encontre  algum problema nos laboratórios  do

IFBA, Campus Barreiras?

Antes de tudo, o(a) docente deve identificar qual o tipo de problema que encontrou

nos  laboratórios.  Em casos  de  problemas na  estrutura  física,  mobiliários,  incluindo  o

funcionamento  do  ar  condicionado  e  limpeza,  deve  enviar  e-mail  para  o  setor

DAP/DEPAD  (depadbarreiras@ifba.edu.br)  com  cópia  para  a  DIREN

(diren.bar@ifba.edu.br)  e  para  a  chefia  imediata  ou  fazer  abertura  de  processo  SEI

informando a situação ao DEPAD, à DIREN e à chefia imediata. Em caso de problemas

com  acesso  a  computadores  e  máquinas,  a  informação  deve  ser  repassada  a  CTI

(cti.barreiras@ifba.edu.br), com abertura de chamado no SUAP. Para isso, o(a) docente

precisa  ir  ao  menu  Central  de  serviços,  clicar  na  opção  Abrir  chamado  e  clicar  em
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Tecnologia  da  Informação.  Na página que abrir,  clique na opção Serviços  e  Suporte,

desça a barra de rolagem e clique na caixa correspondente ao Laboratório de Informática.

Escolha  a  opção  1.  Informar  defeito  ou  mal  funcionamento  ou  2.  Relatar  outros

problemas. 

5.4.Quero usar um software que não tem no laboratório de informática, a quem

devo recorrer?

Para isso, o(a) docente precisa acessar o SUAP, ir no menu Central de serviços,

clicar na opção Abrir chamado e clicar na opção Tecnologia da Informação. Na página que

abrir,  clique na opção Serviços e Suporte,  desça a barra de rolagem, clique na caixa

correspondente ao Laboratório de Informática, e escolha a opção 3. Solicitar instalação de

software. 

6. SOBRE A GRÁFICA DO IFBA, CAMPUS BARREIRAS 

6.1.O que posso imprimir  na Gráfica? Em quais  dias e  horários  o setor  está

funcionando? 

O(a) servidor poderá solicitar impressão de atividades e documentos relacionados

ao ensino, pesquisa e extensão no IFBA, Campus Barreiras. Os documentos devem estar

no formato PDF e ser enviados por e-mail  (graficaifba@gmail.com) com antecedência

mínima  de  36  horas.  O  setor  funciona  de  segunda  a  sexta  nos  horários  definidos

anualmente e repassados aos(as) servidores(as) pela Direção de Ensino. 

7. SOBRE A BIBLIOTECA DO IFBA, CAMPUS BARREIRAS 

7.1.Como  posso  usar  o  espaço  da  biblioteca  e  qual  o  seu  horário  de

funcionamento?

O  espaço  interno  da  biblioteca  é  destinado  ao  uso  dos(as)  estudantes,

servidores(as), terceirizados(as) e a comunidade externa. A qualquer usuário é permitido

o acesso à Biblioteca e a consulta ao seu acervo, nos dias e horários de funcionamento. 
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8. SOBRE  OS  TRÂMITES  PARA INFORMAR  AFASTAMENTO  POR  SINTOMAS

GRIPAIS DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 NO IFBA, CAMPUS BARREIRAS

8.1.Sou servidora/servidor, o que devo fazer se estiver com sintomas gripais?

O(a) servidor(a) com sintomas gripais e sem atestado médico deve enviar e-mail

para  a  chefia  imediata  e  para  a  DIREH  comunicando  a  sua  situação  de  saúde  e

justificando a ausência no trabalho. A chefia imediata encaminhará a informação à DIREN,

ao Comitê Local e aos demais setores ou coordenações, e o(a) servidor(a) exercerá a

função no formato remoto. O(a) servidor(a) com sintomas gripais e com atestado médico

deve enviar  e-mail  para  a  chefia  imediata  e processo SEI  para  a  COPSI.  Durante  o

período do atestado,  o(a)  servidor(a)  não exercerá a  função,  conforme o Fluxograma

abaixo:

8.2.Sou servidora/servidor, o que devo fazer se algum estudante me informar que

está com sintomas gripais?

O(a) servidor(a) deve orientar o estudante com sintomas gripais a enviar e-mail à

coordenação de curso para comunicar a situação de saúde. A coordenação enviará à

DIREN e ao Comitê Local (comitecovid.bar@ifba.edu.br) o nome do(a) estudante e a data

que acionou o protocolo dos sintomas grupais.
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8.3.Sou discente, o que devo fazer se estiver com sintomas gripais?

O(a) discente com sintomas gripais e sem condições de assistir aula remota deve

enviar  e-mail  para  a coordenação de curso comunicando a sua situação de saúde e

justificando a ausência nas aulas. A Coordenação de lotação encaminhará a informação

da ausência do(a) discente nas aulas à DIREN, ao Comitê Local e aos(às) docentes que

lecionam  na  turma.  O(a)  estudante  permanece  com  os  estudos  de  forma  domiciliar.

Estudantes com sintomas gripais,  sem condições de assistir  aula remotamente e com

atestado deve enviar e-mail para a coordenação de curso comunicando a sua situação de

saúde e justificando a ausência nas aulas. No retorno às atividades presenciais,  o(a)

estudante deverá realizar abertura de requerimento na CORES com o atestado médico,

conforme o Fluxograma abaixo:

9. SOBRE  APRESENTAÇÃO  DE  ATESTADO  MÉDICO  PELOS(AS)

SERVIDORES(AS) DO IFBA, CAMPUS BARREIRAS 

9.1.Para qual setor o(a) servidor(a) deve enviar o atestado médico?

O(a)  servidor(a)  com  atestado  médico  deve  abrir  processo  no  SEI,  anexar  o

atestado, fazer um despacho informando a sua situação de saúde conforme consta no
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atestado  e  enviar  o  processo  para  o  setor  da  COPSI,  DIREH  e  DIREN.  Demais

informações acerca dos requisitos, documentações e instruções para requerer a Licença

para  tratamento  da  própria  saúde  podem  ser  encontrados  no  link:

https://portal.ifba.edu.br/dgp/manual-do-servidor/itens-do-manual/licenca-para-tratamento-

da-propria-saude

9.2.Estou de atestado médico, o que devo fazer?

O(a)  servidor(a)  que  apresentou  atestado  médico  não  exercerá  suas  funções

durante o período de afastamento e, no caso dos(as) docentes, a reposição das aulas na

turma em que leciona e que precisou se ausentar deve ser realizada de forma presencial

quando ocorrer o retorno. 

10. SOBRE  AS  FÉRIAS  DOS(AS)  SERVIDORES(AS)  DO  IFBA,  CAMPUS

BARREIRAS 

10.1. Como devo proceder para fazer a marcação das minhas férias?

O servidor deverá acessar o processo SEI, fazer a inserção do documento Cocad:

Férias  -  Marcação,  preencher  os  dados  conforme  as  datas  previstas  nas  planilhas

disponibilizadas pela DIREN, assinar o processo e enviar para a chefia imediata que dará

prosseguimento aos trâmites, conforme os procedimentos abaixo: 
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11. SOBRE AUSÊNCIA PROGRAMADA DO(A)  DOCENTE(A) DO IFBA,  CAMPUS

BARREIRAS 

11.1. Como devo proceder para registrar a minha ausência programada?

O(a) docente deverá abrir processo no SEI da justificativa da Ausência Programada

com uma proposta de permuta de aula com outros professores. Inserir o formulário de

substituição  e  reposição  de  aulas  conforme  consta  no  Anexo  I  da  Resolução  182,

disponível  em:  https://portal.ifba.edu.br/notas-comunicados/anexos-informes-reitoria/

anexos-nota-informativa-sobre-decisao-judicial/ifba_resolucao-182-2014-consup-normas-

para-registro-de-ausencia-docente-e-reposicao-de-aulas.pdf/view.  Na  sequência,  o

formulário  deve  ser  preenchido  e  assinado  por  todos  os  docentes  envolvidos  para

posterior envio para CAENS e para todas as Coordenações dos Cursos para os quais

ministra aulas. Esse formulário deverá ser entregue com no mínimo 15 (quinze) dias de

antecedência  de  sua  ausência.  Na  impossibilidade  da  permuta,  poderá  o(a)  docente

apresentar  uma  proposta  de  antecipação  ou  reposição  de  aula,  a  qual  deverá  ser

aprovada  pelo  Coordenador  do  Curso  após  consulta  ao  setor  pedagógico.  Essa

antecipação e/ou reposição só deverá ocorrer se comprovada pelo Coordenador de Curso

a impossibilidade de permuta, conforme Fluxograma abaixo:
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11.2. Como  devo  proceder  para  comunicar  a  minha  ausência  não

programada?

O(a)  docente  deverá  abrir  processo  no  SEI  com  as  informações  sobre  as

justificativas por atraso, ausências ou saídas antecipadas não programadas em até 48

horas  úteis  após  a  sua  ocorrência.  As  ausências  não  programadas  deverão  ser

devidamente comprovadas. No processo de ausência não programada, o docente deve

inserir  o  Formulário  para  reposição  de  aulas,  preencher  com  as  sugestões  das

reposições, assinar e enviar para as coordenações, conforme Resolução 182, disponível

em:  https://portal.ifba.edu.br/notas-comunicados/anexos-informes-reitoria/anexos-nota-

informativa-sobre-decisao-judicial/ifba_resolucao-182-2014-consup-normas-para-registro-

de-ausencia-docente-e-reposicao-de-aulas.pdf/view.  As  Coordenações  de  Curso,  nas

quais o Docente ministra aulas, procederão com a verificação das informações e com

deferimento  para  posterior  divulgação  aos(às)  estudantes  em  até  48  horas  após  o

deferimento, conforme fluxograma abaixo: 
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11.3. Preciso  repor  as  aulas  que  faltei  durante  a  semana?  Como  devo

proceder?

O(a) docente precisa programar a reposição das aulas em conformidade com as

coordenações de curso e com os(as) estudantes, seguindo os trâmites que devem ser

adotados  pelo(a)  docente  para  registro  da  Ausência  Programada  e  Não  Programada

(Resolução nº 182/2014).

11.4. Preciso repor as aulas que faltei nos sábados letivos?

Sim. Os sábados letivos possuem aulas regulares como forma de compensação

aos recessos e feriados. Portanto, as aulas não dadas nos sábados letivos por motivos de

ausências programadas e não programadas devem ser repostas em consonância com a

Coordenação de Curso e com a turma.
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12. SOBRE  A  PROGRESSÃO  FUNCIONAL  DOS(AS)  DOCENTES  DO  IFBA,

CAMPUS BARREIRAS 

12.1. Estou  em  estágio  probatório,  como  devo  proceder  para  solicitar  a

minha avaliação?

O(a) docente deverá aguardar a abertura do processo SEI pela DIREH. A cada

semestre, o(a) docente deverá inserir o documento no referido processo SEI e realizar a

sua avaliação. Na sequência deve enviar para a sua chefia imediata para proceder com

os trâmites. Ao final do quinto semestre de avaliação, o(a) docente deverá enviar para a

DIREH solicitando a conclusão do processo de avaliação, conforme fluxograma abaixo:

12.2. O que é a Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD?

A Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é diretamente vinculada à

Reitoria  e  ao  Conselho  Superior  do  IFBA,  como  Órgão  de  Assessoramento  para  a

formulação e acompanhamento da execução da política do Pessoal Docente. 

12.3. O que é a Subcomissão Permanente de Pessoal Docente - SCPPD?

A Subcomissão Permanente de Pessoal Docente (SCPPD) é diretamente vinculada

ao  Campus,  como Órgão de  Assessoramento  da CPPD para  o  acompanhamento  da

execução da política do Pessoal Docente. 
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12.4. Sou docente,  desejo fazer  minha progressão,  preciso solicitar  meus

horários à DIREN?

Não.  Para  dar  entrada  no  processo  de  progressão  docente  não  é  necessário

solicitar os horários à DIREN, pois a contagem e a pontuação referente à carga horária

docente é feita  pelo  DETEC ou pelo  DESUP,  conforme lotação do(a)  professor(a)  no

próprio processo SEI. 

12.5. Como proceder para fazer minha progressão docente?

Para fazer a solicitação da progressão o(a) docente precisa abrir processo no SEI,

incluir o RDV, preencher e assinar. Na sequência, deverá incluir o documento CPPD -

PROGRESSÃO DOCENTE, manter na coordenação de origem e não assinar, incluir a

documentação a ser avaliada em um único PDF. Após finalizar o processo, o(a) docente

aguarda  os  trâmites,  conforme  o  fluxograma  abaixo  e  encaminhar  o  processo  para

DGP/COAC.REI e acompanha a tramitação.

13. SOBRE  OS  TRÂMITES  DE  SOLICITAÇÕES  PARA  USOS  DE

ESPAÇOS/MATERIAIS PELOS(AS) DOCENTES DO IFBA, CAMPUS BARREIRAS
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13.1. Como devo proceder para solicitar os materiais que necessito utilizar

na sala de aula, como apagador, piloto, etc?

O(a) docente deverá se dirigir a CAENS, localizada no prédio 3, sala 303b nos

horários disponibilizados anualmente pelo setor, para solicitação dos materiais de apoio

às atividades de ensino. 

13.2. A quem solicito uma chave do armário da sala dos professores?

O(a) docente deverá se direcionar à DIREN (sala 301 do prédio 3) no horário das

08h00 às 11h30 e das 14h00 às 16h00 para fazer a solicitação na recepção do setor.

13.3. Como proceder para reservar a sala 303?

O(a) servidor(a) deverá abrir  processo no SEI,  inserir  a solicitação contendo as

informações  do  dia,  horário  e  atividade  que  deseja  realizar  na  sala  303  e  enviar  o

processo para o Gabinete da Direção. 

13.4. Como proceder para reservar o auditório?

O(a) servidor(a) deverá abrir  processo no SEI,  inserir  a solicitação contendo as

informações  do  dia,  horário  e  atividade  que  deseja  realizar  no  auditório  e  enviar  o

processo para o DEPAD. (Regimento)

13.5. Preciso  de  materiais  que  não  estão  disponíveis  no  Campus,  como

posso adquirir?

A solicitação  de  materiais  ocorre  anualmente,  e  o(a)  servidor(a)  que  desejar

solicitar algum material que não tem disponível no Campus deverá contactar as chefias

imediatas para planejar  as aquisições no Plano de Gerenciamento de Contratações -

PGC. Os itens solicitados em um ano que não foram contemplados podem ser solicitados

novamente. 

13.6. Preciso  de  um  login  para  acessar  o  computador  na  sala  dos

professores?

Sim. O(a) docente precisa abrir um chamado no SUAP para solicitar a criação do

seu login de acesso a rede de internet do IFBA. Para isso, deverá acessar o SUAP, clicar

na opção Tecnologia da Informação, clicar na aba Serviços e Suporte. Na opção Contas
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institucionais, clicar em Solicitar cadastro ou bloqueio de conta para servidor Professor ou

Técnico Administrativo, redigir a solicitação e enviar. 

13.7. Quais são os eventos desenvolvidos anualmente pelo IFBA, Campus

Barreiras ? 

Dentro do calendário acadêmico do IFBA, Campus Barreiras, estão previstos os

eventos anuais, sendo: Jornada Pedagógica dos Cursos Técnicos Integrados à Educação

Profissional,  Jornada  Pedagógica  dos  Cursos  Subsequentes  e  Superiores,  Dia  de

Combate  ao  Bullying  e  Violência  na  Escola,  JIFBA BARREIRAS,  Semana de Cursos

Superiores, Seminário do NAPNE, Jornada Científica e Tecnológica do Oeste Baiano e

Semana da Consciência Negra de Barreiras. 
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