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DESPACHO SEM NÚMERO
OFICIO Nº 03/2019/CCINFO/SUPERIOR

Assunto: Plano de ação da Coordenação da Licenciatura em Computação referente ao processo de
reconhecimento do Curso

Prezados Diretor Geral e Diretor de Ensino,

Nos dias 16 e 17 de julho de 2019 a Coordenação da Licenciatura em Computação do Campus Jacobina
participou de uma formação realizada pela DESUP/PROEN, realizada na Reitoria do IFBA, cuja a pauta foi
o processo de avaliação/reconhecimento de cursos superiores pelo MEC. Nesta atividade, fomos orientados a
analisar a adequação do Curso aos critérios presentes no instrumento de avaliação de cursos superiores do
MEC, que contempla as dimensões de Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Infra-estrutura. A
partir desta análise, elencamos as seguintes ações desenvolvidas pela Coordenação visando uma maior
aderência do Curso aos indicadores presentes no referido instrumento, contemplando as 3 dimensões
avaliadas.
Dimensão 1 - Organização Didático-Pedagógica:
Acompanhamento do processo de revisão/aprovação do PPC do Curso pelo CONSEPE;
Mapeamento, atualização e registro dos planos de ensino;
Mapeamento, atualização e registro de processos pedagógicos interdisciplinares;
Mapeamento, atualização e registro de processos de avaliação;
Acompanhamento do acervo bibliográfico da biblioteca do Campus;
Solicitação de estabelecimento de convênio entre o IFBA – Campus Jacobina e as redes municipal,
estadual e privada de ensino, visando a oferta dos Estágios Docentes Supervisionados e a promoção de
ações/projetos de pesquisa e extensão;
Solicitação de auto-avaliação do curso por parte da CPA local do Campus;
Diálogo com o corpo discente visando a criação da entidade de representação estudantil;
Implantação do processo de gestão da oferta de Estágio Docente Supervisionado junto à Coordenação
de Estágio do Campus;
Mediação da elaboração do Manual de Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso;
Gestão e atualização dos cadastros do Curso, em parceria com a CORES, nos sistemas de avaliação,
acompanhamento e ingresso do ensino superior: E-MEC, CENSUP e SISU.
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Gestão e apoio a realização de eventos científicos, formativos e culturais, que visam a
institucionalização das Atividades Acadêmicas, Artísticas, Científicas e Culturais do Curso (AACC).
Dimensão 2 – Corpo docente e tutorial:
Sensibilização/orientação do Corpo docente, discente e técnico-administrativo:
Reuniões do NDE do Curso ;
Reuniões do Colegiado do Curso ;
Reuniões gerais do Curso .
Mapeamento/atualização e registro das produções acadêmicas, grupos e projetos de pesquisa e
extensão desenvolvidos pelos professores;
Mapeamento/atualização e registro das orientações de TCC;
Dimensão 3 – Infra-estrutura:
Organização/atualização dos arquivos físicos da Coordenação:
Pasta dos professores; Planos de ensino; Pasta de horários; Pasta das turmas; Atas, normas,
portarias, convocatórias, listas de presença, certificados e ofícios; Pastas de estágios docentes
supervisionados.
Elaboração e implementação da estrutura organizacional da Coordenação do Curso;
Elaboração e implementação do processo de gestão e acompanhamento de processos acadêmicos;
Planejamento anual de compras e aquisição de serviços e produtos;
Implementação e gestão de meios de comunicação oficiais da Coordenação:
Mural de informações; e-mail institucional da coordenação; listas de e-mail de docentes,
discentes e técnicos;
Atualização da página do curso no Portal do IFBA no intuito de compartilhar informações e
documentação oficial, visando dar maior transparência aos processos de gestão do Curso, de
forma dinâmica.
Atendimento da Coordenação à comunidade acadêmica nos turnos matutino, vespertino e noturno;
Solicitação de Implantação de um Laboratório de Informática destinado exclusivamente à Licenciatura
em Computação;
Solicitação de adequação do espaço da sala da Coordenação;
Solicitação de aquisição de impressora multifuncional para a sala da Coordenação;
Solicitação de aquisição de placas de identificação das salas em braile;
Solicitação de adequação de uma sala de trabalho para utiliz ação dos avaliadores do MEC, no
momento da visita da Comissão de Avaliação ao Campus.
Ressaltamos que estas ações, acima de tudo, objetivam garantir a melhoria constante da qualidade da gestão,
do serviço e da formação ofertada à comunidade acadêmica da Licenciatura em Computação do IFBA –
Campus Jacobina.
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Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por Yuri Bastos Wanderley, Coordenador(a) do Curso de
Licenciatura em Computação, em 29/07/2019, às 14:39, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1159509 e o código CRC CFB74806.
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