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APRESENTAÇÃO 

MISSÃO DO IFBA: 

Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo 
ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente 

referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do 
país. 

 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), 

desde sua fundação em 1910, passou por diversas e profundas transformações, 

seguindo a história do país, em especial suas demandas naquilo que concerne à 

educação para o mundo do trabalho. Da escola de artifices, pejorativamente 

apelidada de “escola do mingau” e destinada à população pobre, transformou-se 

em escola técnica de excelência reconhecida, e posteriormente em Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), com status de Centro de Pesquisa e 

Educação Superior. Expandiu-se nas duas últimas décadas, contando no presente 

com 21 campi e três unidades avançadas. Assume protagonismo no processo de 

desenvolvimento econômico do Estado, oferecendo gama extensa e variada de 

cursos em diferentes níveis e especialidades, de acordo com características 

econômicas e sociais, expectativas e projeções regionais. Da licenciatura Indígena 

em Porto Seguro aos tradicionais cursos técnicos integrados de nível médio em 

Salvador; do PROEJA às pós-graduações stricto sensu, seu escopo de atuação 

expandiu-se em variedade e complexidade. Acrescente-se a isso suas atividades 

de pesquisa e extenão, pilares fundamentais integrados ao ensino, e perrogativas 

para sua nova missão institucional.  

Nesse novo contexto, a autoavaliação institucional ocupa papel fundamental, 

consistindo em importante instrumento de gestão, autoconhecimento e participação 

da comunidade. Este relatório parcial, de caráter descritivo, apresenta as a ç õ e s  
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d a Comissão Própria de Avaliação (CPA) em 2015. Tal período foi marcado pela 

reestruturação do Sistema autoavaliativo do Instituto, com renovação da equipe da 

CPA, revisão de seus instrumentos e do fluxo das informações geradas por estes.  

Seguindo o disposto pelos marcos regulatórios vigentes, e especial a Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES N. 065, de 09 de outubro de 2014, o processo de 

autoavaliação do IFBA organiza-se trienalmente. Assim, a tabulação dos dados 

coletados no período e sua correspondente análise serão apresentados no 

Relatório Integral de Autoavaliação, a ser postado em 2018, referente ao período 

2015-2017.  

Este relatório tem portanto caráter descritivo. Inicialmente, faz breve 

apresentação da Instituição, destacando sua história, atualidade e importância 

regional (Capítulo 1). Merece destaque aqui a forte relação com o contexto local, 

sua importância educativa e econômica para a realidade baiana.  

A seguir, o relatório apresenta aspectos metodológicos, contexto e breves 

reflexões cíticas sobre o processo autoavaliativo em vigor (Capítulo 2). Avaliar 

uma instituição tão grande, dipersa territorialmente e complexa não é 

tarefa fácil. Acrescente-se a tais caractrísticas as dificuldades  inerentes 

à CPA, que passa por período de transição e reconfiguração, em 

compasso com as rápidas mudanças pelas quais o Instituto tem 

passado. Este capítulo dá dimensão do quadro atual, dos instrumentos 

empregados, das dificuldades enfrentadas no trinênio passado, que 

dispararam reflexões sobre o processo autoavaliativo e evidenciaram a 

necessidade re reestruturação e planejamento do projeto da CPA. 

A seguir (Capítulo 3), este documento traz apontaentos preliminaries para 
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reestruturação da CPA, ainda em fase de estudo e elaboração pela equipe. São 

esquematizados com o auxílio de tabelas o contexto atual e propostas iniciais para 

reconfiguração do Sistema de autoavaliação do IFBA. Estão sendo discutidas 

mudanças metodológicas e operacionais importantes em relação às avaliações 

anteriores.  

Nas Considerações Finais (Capítulo 4), o relatório apresenta uma sínte 

do que foi apresentado. Anuncia expectativas da equipe recém instituída 

para a CPA, seus desafios e responsabiidades junto à autoavaliação d o 

IFBA. Seu principal objetivo é implementar, a partir de novo proeto, uma cultura 

efetiva de autoavaliação, que susidie a gestão e a participação da comunidade no 

cotidiano do Instituto. 

 

Salvador, Março de 2016 
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1. INTRODUÇÃO1 

1.1 Uma instituição em compasso e transformação 

O Instituto Federal da Bahia tem origem na Escola de Aprendizes e Artífices, 

criada em 1909 pelo Decreto de n.º 7.566, de 23 de setembro de 1909, pelo 

Presidente Nilo Peçanha, com outras 19 escolas distribuídas pelo País. As suas 

primeiras instalações foram inauguradas no Edifício do Centro Operário, com 40 

alunos distribuídos nos cursos de: Alfaiataria, Encadernação, Ferraria, Sapataria e 

Marcenaria, que reportam ao tipo de industrialização da Cidade do Salvador do início 

do Século. Em 1911, a Escola foi transferida para um prédio público no Largo dos 

Aflitos, cedido pelo Ministério da Guerra. No dia 2 de julho de 1923, centenário da 

libertação da Bahia, foi lançada a pedra fundamental do novo prédio em terreno 

próximo ao largo da Lapinha, no bairro do Barbalho e, em 1º de maio de 1926, 

transferiu-se a escola para o novo edifício. 

Os dois primeiros Cursos Técnicos surgiram em 1942: Desenho de Arquitetura 

e Desenho de Máquinas e de Eletrotécnica. Neste período, a Escola passou a 

denominar-se Escola Técnica de Salvador. Na gestão do Prof. José de Macedo (1952) 

foram extintos todos os cursos e criados os cursos de Pontes e Estradas; e 

Edificações. Na década de 1960, a Instituição passou por grandes transformações, 

crescendo em área construída e oferecendo novos cursos: Eletrotécnica, Química e 

Mecânica, formatados após pesquisa de mercado de trabalho da época.  

A partir de 1972, em função da Lei nº 5.692, a Escola sofreu a sua segunda 

grande transformação: passou à seriação semestral e foram implantados os Cursos 

de Saneamento, Instrumentação, Metalurgia e Telecomunicações. Em 1975, foi criado 

o Curso de Geologia. Ainda neste período, a escola passou por reestruturação na 

parte administrativa com a implantação do Regimento Interno da Escola Técnica 

Federal da Bahia (ETFBA) e a criação dos Departamentos Acadêmicos.  

No final dos anos 1980 e e início dos anos 1990, mudou-se o tipo de seriação 

dos cursos técnicos que passaram de semestrais para anuais, aumentando para 

quatro anos o tempo de integralização. Em setembro de 1993, com a Lei nº 8711, a 

ETFBA é transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia 

(CEFET-BA) incorporando o Centro de Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC-

                                                             
1
 O que segue orienta-se em especial no PDI Institucional – 2014-2018.  
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BA), ampliando assim os seus cursos. Além de formar Técnicos de Nível Médio, 

passou a formar Tecnólogos na modalidade de Graduação de Nível Superior com a 

oferta dos cursos de: Administração Hoteleira, Manutenção, Petroquímica, 

Manutenção Elétrica, Manutenção Mecânica, Telecomunicações e Processos 

Petroquímicos.  

Em 1996, com a finalização da oferta dos Cursos de Tecnologia, a Instituição 

deu início ao curso de Bacharelado em Administração e das Engenharias Industrial 

Elétrica e Industrial Mecânica. Posteriormente, ampliou a oferta para os cursos 

superiores de Engenharia Elétrica, de Engenharia Química, de Tecnologia em Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Radiologia e de Licenciaturas.  

Em 1994, da criação do Sistema Nacional de Educação Tecnológica (Lei n. nº 

8.948/94), o então CEFET-BA expandiu-se com a implantação das Unidades de 

Ensino Descentralizadas (UNEDs): a Portaria Ministerial nº 1.135, de 1º de agosto de 

1994, criou a UNED - Barreiras; a Portaria Ministerial nº 1.718, de 15 de dezembro de 

1994, criou a UNED - Vitória da Conquista; a Portaria Ministerial nº 1.719, de 15 de 

dezembro de 1994, criou a UNED - Eunápolis e a Portaria Ministerial nº 1.720, de 15 

de dezembro de 1994, criou a UNED - Valença.  

Em 2004, com a publicação do Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que 

regulamenta o § 2º do artigo 36 e os artigos 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, se restabelecem os Cursos Técnicos na Modalidade Integrada. O 

Decreto no 5.478/ de 24 de junho de 2005, substituído pelo Decreto nº 5840/2006 

institui, no âmbito das Instituições Federais de Educação Tecnológica, o Programa de 

Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (PROEJA). 

O IFBA, historicamente, oferece um espaço formativo no âmbito da educação e 

do ensino profissionalizante. A sua identidade vem sendo continuamente construída a 

partir de uma gestão democrática com objetivos de qualificar a educação pública e 

ampliar as oportunidades de acesso à escola para a população que esteve excluída 

do atendimento educacional. A partir de 2008, através da formação da RFEPCT, o 

Governo Federal inicia a implantação dos pilares para os Institutos Federais. 

Conforme o art 2º da lei 11892/08, os Institutos Federais são instituições de 

ensino básico, profissional e de ensino superior, pluricurriculares e multicâmpus, 
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tecendo um olhar novo sobre a educação superior e profissional do país.  

As instituições de formação profissional sofreram, portanto, profundas 

transformações nos últimos anos, assumindo perfil distinto daquele que originou os 

primeiros cursos profissionalizantes. Nesse novo contexto, o IFBA desenvolve 

atividades de ensino, pesquisa e extensã, de acordo com sua missão, visão, 

finalidades e objetivos, expostos em seu PDI (2014-2018). Está também em 

consonância também com a Rede Federal e os Institutos Federais, correspondente à 

Lei nº 11.892, de 29 de Dezembro de 2008.  

Especificamente em relação ao ensino superior, atua através da oferta de 

Cursos de Graduação, Graduação Tecnológica, de Licenciatura e Pós-Graduação 

lato e strito sensu. Em 2014, contou com a oferta de 30 cursos sueperiores, e com 

3698 alunos matriculados (2013), conforme tabela abaixo: 

 

TABELA 01: cursos de graduação do IFBA.  

 CÂMPUS CURSO 

1.  Barreiras Licenciatura em Matemática 

2.  Barreiras Engenharia de Alimentos 

3.  Camaçari Licenciatura em Matemática 

4.  Eunápolis Licenciatura em Matemática 

5.  
Eunápolis 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 

6.  Eunápolis Engenharia Civil 

7.  Paulo Afonso Engenharia Elétrica 

8.  Porto Seguro Licenciatura em Química 

9.  Porto Seguro Licenciatura em Computação 

10.  Porto Seguro Licenciatura Intercultural Indígena 

11.  Salvador Engenharia Industrial Elétrica 

12.  Salvador Engenharia Industrial Mecânica 

13.  Salvador Engenharia Química 

14.  Salvador Licenciatura em Física 

15.  Salvador Licenciatura em Geografia 

16.  Salvador Licenciatura em Matemática 
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17.  Salvador Tecnologia em Radiologia 

18.  Salvador Tecnologia em Eventos 

19.  
Salvador 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 

20.  Salvador Administração 

21.  Salvador Tecnologia em Processos de Polimerização 

22.  Santo Amaro Licenciatura em Computação 

23.  Simões Filho Licenciatura Tecnológica em Eletromecânica 

24.  Valença Licenciatura em Computação 

25.  Valença Licenciatura em Matemática 

26.  Vitória da 

Conquista 
Bacharelado em Sistemas de Informação 

27.  Vitória da 

Conquista 
Engenharia Ambiental 

28.  Vitória da 

Conquista 
Engenharia Elétrica 

29.  Vitória da 

Conquista 
Licenciatura em Química 

30.  Vitória da 

Conquista 
Engenharia Civil 

         Fonte: PROEN – Departamento de Educação Superior – 2014 

 

  



16 
 

TABELA 02: quantidade de alunos dos cursos supriores em 2013. 

Câmpus Ano 2013 

Barreiras 175 

Brumado 00 

Camaçari 61 

Eunápolis 199 

Feira de Santana 00 

Ilhéus 00 

Irecê 00 

Jacobina 00 

Jequié 00 

Paulo Afonso 137 

Porto Seguro 367 

Salvador 1731 

Santo Amaro 81 

Seabra 00 

Simões Filho 106 

Valença 259 

Vitória da 

Conquista 582 

Total 3698 

Fonte: IFBA em Números 2013. 

 

Tais números são representativos das dimensões instiucionais atuais do 

IFBA, de sua inserção e importância para a população baiana.  

 

1.2 Inserção regional 

O IFBA está localizado na Bahia, quinto estado do país em extensão 

territorial, correspondente a 36,34% da Região Nordeste. Trata-se, por definição, de 

uma instituição multicampi. Essa territorialidade, seu papel protagonista no contexo 

educativo e produtivo do estado, é ponto de partida para compreender sua 

singularidade e portanto as especificidades de seu processo autoavaliativo. 
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A expansão da Rede Federal, em seus ciclos sucessivos, consubstancia três 

dimensões: a primeira é social, tem enfoque em municípios mais populosos, com 

baixa receita percapita e com percentual elevado de pobreza; A segunda, 

geográfica, atende municípios com a mais de 50.000 habitantes ou microrregiões 

não atendidas, com o intuito de interiorização da oferta pública de Educação 

Profissional e Superior; a terceira dimensão de desenvolvimento integra municípios 

com arranjos produtivos locais identificados em torno de grandes investimentos. 

Segue abaixo breve contextualização regional dos principais campi.   

 

1.2.1 Câmpus de Barreiras 

A Região Oeste da Bahia fica à margem esquerda do Rio São Francisco, 

banhada pelas bacias dos rios Grande, Preto, Corrente e Carinhanha, formada por 

29 rios perenes. Geograficamente está inserida na região mais rica em recursos 

hídricos do Nordeste Brasileiro. Graças a esta privilegiada bacia hidrográfica, à 

topografia plana e ao clima com duas estações bem definidas (seca e chuvosa), foi 

possível a expansão das lavouras de sequeiro e a implantação dos projetos de 

irrigação, especialmente nos municípios de Barreiras e São Desidério. O Oeste da 

Bahia é composto por 23 municípios, rodeado de uma vegetação típica do cerrado, 

com solos originalmente arenosos e baixa fertilidade, mas com o avanço tecnológico 

da agricultura, cresceu muito em produtividade. Barreiras possui 16,2 milhões de 

hectares em área total, o Oeste Baiano possui 9,1 milhões de hectares de bioma 

cerrado, dos quais 1,9 milhão destinam-se a reservas legais e 1,7 milhão a 

preservação permanente. Com possibilidade de uso agrícola, há um total de 5,5 

milhões de ha, com boa pluviosidade em 4,6 milhões de ha. 

A cidade de Barreiras é conhecida nacionalmente pela força econômica na 

produção de grãos, no comércio e ofertas de serviços, consistindo em importante 

pólo agropecuário e principal centro urbano, político, educacional, tecnológico 

econômico, turístico e cultural da Região Oeste da Bahia. As condições de clima, 

solo e luminosidade do Oeste da Bahia favoreceram o desenvolvimento de uma rede 

diversificada de culturas, que têm como âncoras a soja, o algodão, o milho e o café 

irrigado. Mas ainda há outras culturas como feijão, sorgo, capim, arroz, frutas e 

pecuária, que vêm ganhando espaço, graças à grande aptidão local. A cidade de 

Barreiras desfruta de destaque regional, em virtude de sua localização geográfica e 

potencial econômico.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_(Bahia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Preto_(Bahia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barreiras
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Desid%C3%A9rio
http://www.aiba.org.br/index.php?id=soja
http://www.aiba.org.br/index.php?id=algodao
http://www.aiba.org.br/index.php?id=milho
http://www.aiba.org.br/index.php?id=cafe
http://www.aiba.org.br/index.php?id=feijao
http://www.aiba.org.br/index.php?id=sorgo
http://www.aiba.org.br/index.php?id=capim
http://www.aiba.org.br/index.php?id=arroz
http://www.aiba.org.br/index.php?id=frutas
http://www.aiba.org.br/index.php?id=pecuaria
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1.2.2 Câmpus de Brumado 

O município de Brumado possui uma área total de 2.174km², estando na 

mesorregião Centro Sul Baiano. Faz divisa com os seguintes municípios: Aracatu, 

Caraíbas, Dom Basílio, Ituaçu, Lagoa Real, Livramento do Brumado, Malhada de 

Pedras, Rio de Contas, Rio do Antônio, Tanhaçu. Possui uma população estimada 

em 68.776 habitantes, sendo que 30.520 pessoas representam a população 

economicamente ativa da cidade, conforme pesquisa realizada pelo IBGE em 2013. 

O município possui mais de 70 unidades de ensino de nível fundamental, médio e 

superior tendo como IDH 0,656. Em relação aos outros municípios do Brasil, 

Brumado apresenta uma situação intermediária: ocupa a 3107ª posição, sendo que 

3106 municípios (56,4%) estão em situação melhor e 2400 municípios (43,6%) estão 

em situação pior ou igual. Em relação aos outros municípios do Estado, Brumado 

apresenta uma situação boa: ocupa a 32ª posição, sendo que 31 municípios (7,5%) 

estão em situação melhor e 383 municípios (92,5%) estão em situação pior ou igual. 

Trata-se de um município que tem crescido nas últimas décadas tanto no 

setor de serviços quanto no industrial, o que representa atualmente mais de 50% do 

PIB do município, principalmente em função do setor de mineração que constitui 

uma das maiores fonte de circulação de capital na cidade. 

 

1.2.3 Câmpus de Camaçari 

A cidade de Camaçari destaca-se como uma das mais promissoras do país, 

por causa de sua diversidade de riquezas naturais, econômicas, históricas e 

culturais. Com uma população de mais de 242.970 habitantes, sendo 231.973 

pessoas formando a população urbana e 10.997 de moradores da zona rural (IBGE), 

e 785km2 de área, está estrategicamente situada a 41km de Salvador, próxima ao 

porto de Aratu e ao Aeroporto Internacional de Salvador.  

Camaçari faz parte da Região Metropolitana de Salvador, limitando-se com os 

municípios de Mata de São João, Lauro de Freitas, Simões Filho e Dias D’ Ávila. 

Fazem parte de Camaçari os distritos de Monte Gordo, Vila de Abrantes e Parafuso. 

Do ponto de vista econômico, é um dos mais ricos municípios do Nordeste, com uma 

economia baseada no Polo Industrial. Com centenas de empresas químicas, 

petroquímicas e de vários outros ramos de atividade, como indústrias automotivas, 

metalúrgicas, têxtil, de bebidas, entre outras, se constitui no maior complexo 



19 
 

industrial do Hemisfério Sul. Os cursos do IFBA na região foram implantados de 

modo a atender uma grande demanda de mercado de profissionais qualificados 

nessas áreas, existente tanto nas empresas locais como na região metropolitana de 

Salvador, que abrigam um grande e promissor polo industrial. Apesar da existência 

de polos petroquímico, automobilístico, plástico e hoteleiro, os investimentos na 

cidade não param, a exemplo da implantação recente das fábricas de pneus 

Continental e Bridgestone Firestone, além de estarem em fase de instalação a Jac 

Motors, Foton Motors, Grupo Boticário, dentre outras. A participação de Camaçari no 

Produto Interno Bruto (PIB) baiano é superior a 30%.  

Na composição do PIB de Camaçari, as atividades industriais respondem por 

aproximadamente 87% da geração de riquezas, cabendo às demais atividades os 

13% restantes. A contribuição anual de ICMS é de cerca de um bilhão de reais e as 

exportações correspondem a 35% de tudo que o Estado da Bahia comercializa.  

Por outro lado, as belezas naturais de Camaçari impulsionam o turismo na 

região. Existe mais de 42km de orla de praias paradisíacas, que abriga praias 

famosas como as de Jauá, Arembepe, Barra do Jacuípe, Guarajuba e Itacimirim. 

Além disso, várias áreas de preservação ambiental com reservas de Mata Atlântica, 

rios, lagos, lagoas, quedas d’água, dunas são encontradas na região. São mantidos, 

ainda, no município, o Projeto Tamar, que visa à proteção de tartarugas marinhas, 

tubarões e outras espécies da vida marinha ameaçadas de extinção; o Parque das 

Dunas de Abrantes e o Mirante do Cruzeiro. As nascentes das quatro principais 

bacias hidrográficas, responsáveis pelo abastecimento de água de toda a Região 

Metropolitana de Salvador, encontram-se protegidas nessa região.  

Todos esses fatores contribuíram para que o município de Camaçari se 

consolidasse como um local estratégico e privilegiado para implantação de um 

câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 

 

1.2.4 Câmpus de Eunápolis 

Eunápolis é uma cidade da Região Extremo Sul da Bahia, situada a 16°37’ de 

latitude S e a 39°58’ de longitude W, a uns 180m acima do nível do mar, 65 km do 

litoral, clima úmido a semi-úmido, temperatura média anual de 23,2°C, pluviosidade 

anual de 1.000 a 1.200mm, 100.196 população de 2010 e população estimada para 

2013 é de 110.803 (IBGE, 2010), residindo 90% na zona urbana e dista 655 km de 

Salvador (capital). A cidade emancipou-se de Porto Seguro e Santa Cruz de 
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Cabrália em 12 de maio de 1988. O processo de urbanização deu-se mais 

intensamente a partir da década de 1970, tendo maior dinamicidade econômica com 

a implantação da BR 101. Segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e 

Sociais da Bahia (SEI) "a estrada impulsionou uma série de transformações na 

estrutura socioeconômica regional, que conduziram a uma inserção definitiva da 

região no conjunto da economia nacional" (SEI, 1998, p.41). A localização 

geográfica e o processo histórico de urbanização fazem de Eunápolis uma zona de 

oferta de serviços diversos (bancário, médico-hospitalar, educacional), atividades 

comerciais e industriais, especialmente as do ramo madeireiro.  

Neste processo de transformação, as pessoas vinham em busca de melhores 

condições de vida. No período de 1980-1990 houve um acelerado crescimento 

demográfico, motivado principalmente, por uma forte intensificação dos fluxos 

migratórios. Pessoas são atraídas das cidades circunvizinhas como Itabela, 

Itagimirim, Guaratinga, Porto Seguro, Belmonte, Santa Cruz de Cabrália, Itapebi. A 

cidade também exerce atração sobre outros Estados (Espírito Santo, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e São Paulo) e sobre a Região Litoral Sul após o declínio da lavoura 

cacaueira (SEI, 1998, p. 48-49). Por localizar-se em uma zona estratégica entre 

Porto Seguro, grande pólo turístico da Bahia, e a BR 101, houve um grande 

incremento na oferta de bens e serviços.  

 

1.2.5 Câmpus de Feira de Santana 

O Câmpus do IFBA de Feira de Santana fica localizado na cidade de mesmo 

nome e funciona efetivamente desde março de 2012, com a entrada das primeiras 

turmas de alunos nos cursos Integrados de Edificações e Eletrotécnica, sendo duas 

turmas em cada curso, duas turmas no curso Subsequente de Eletrotécnica e duas 

turmas no curso Subsequente em Informática. Esse câmpus está dentro de um 

território de identidade da Bahia chamado de Portal do Sertão, que abrange as 

cidades de Amélia Rodrigues, Anguera, Antonio Cardoso, Candeal, Conceição da 

Feira, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Feira de Santana, Ipecaetá, Irará, 

Riachão do Jacuípe, Santa Bárbara, Santanópolis, São Gonçalo dos Campos, 

Tanquinho, Serra Preta, formando a Região Metropolitana de Feira de Santana 

(RMFS), de acordo com Lei Complementar Estadual nº 35 (LCE 35/2011), de 6 de 

julho de 2011, e que entrou em vigor a partir do dia 7 de julho do mesmo ano.  

A cidade é sede da Região Metropolitana de Feira de Santana e da 

http://www.seplan.ba.gov.br/municipios/amelia-rodrigues
http://www.seplan.ba.gov.br/municipios/anguera
http://www.seplan.ba.gov.br/municipios/antonio-cardoso
http://www.seplan.ba.gov.br/municipios/conceicao-da-feira
http://www.seplan.ba.gov.br/municipios/conceicao-da-feira
http://www.seplan.ba.gov.br/municipios/conceicao-do-jacuipe
http://www.seplan.ba.gov.br/municipios/coracao-de-maria
http://www.seplan.ba.gov.br/municipios/feira-de-santana
http://www.seplan.ba.gov.br/municipios/ipecaeta
http://www.seplan.ba.gov.br/municipios/irara
http://www.seplan.ba.gov.br/municipios/santa-barbara
http://www.seplan.ba.gov.br/municipios/santanopolis
http://www.seplan.ba.gov.br/municipios/sao-goncalo-dos-campos
http://www.seplan.ba.gov.br/municipios/tanquinho
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Microrregião de Feira de Santana, que possui 12.602,610km2, e está dentre as 

microrregiões de tamanho médio para o estado – entre 10.000 e 20.000km2 – sendo 

a 13ª maior microrregião, de um total de 32 nas quais a maior é a microrregião de 

Juazeiro, com 55.830,454km2. A microrregião de Feira de Santana é 3ª mais 

populosa do estado, atrás das microrregiões de Santo Antônio de Jesus e Salvador, 

e é, também, a microrregião com o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) do 

estado, R$ 10.028.621.000,00, e com um PIB per capita de 5.112,52 (IBGE- 2011).  

Esses indicadores sociais refletem o baixo Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) da Microrregião, com um IDH Global de 0,608, e indicadores de 

renda (IDH renda) e educação (IDH-educação) de 0,584 e 0,499, respectivamente. 

Tamanha desigualdade social é constatada pela discrepância dos índices relativos à 

renda e à educação, que ainda provocam grande mobilidade dos habitantes das 

cidades circunvizinhas para a sede, Feira de Santana, em busca de educação, 

tratamento de saúde e postos de trabalho temporários ou permanentes. A cidade 

possui pouco mais de 600.000 habitantes (606.139, de acordo com estimativas do 

censo IBGE 2013), e conta com uma população sazonal em torno de 400.000 

pessoas. 

O município de Feira de Santana está localizado na zona de planície entre o 

recôncavo baiano e os tabuleiros semiáridos do nordeste baiano, sendo estratégico 

para o desenvolvimento de toda a região. A cidade encontra-se em um dos 

principais entroncamentos de rodovias do Nordeste brasileiro, onde ocorre o 

encontro das BRs 101, 116 e 324, funcionando como ponto de passagem para o 

tráfego que vem do Sul e do Centro Oeste, e dirige-se para Salvador e outras 

importantes cidades e capitais nordestinas. Graças a esta posição privilegiada e à 

distância relativamente pequena de Salvador, possui um importante e diversificado 

setor de comércio e serviços, além de indústrias de transformação. 

Essas indústrias ficam localizadas no Centro Industrial do Subaé (CIS). O CIS 

é um dos parques industriais com maior índice de crescimento do estado da Bahia. 

Atualmente, encontra- se em fase de expansão para o setor Subaé Norte, localizado 

na BR 116 Norte, e com forte tendência para a formação de uma área industrial 

única entre os municípios de Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos, cidade 

da RMFS que vem apresentando importante desenvolvimento no setor industrial. O 

CIS é tecnicamente dividido em três setores, o setor Tomba, nome de um bairro de 

Feira de Santana, o setor 324, que fica na saída da BR 324, no sentido Feira de 
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Santana-Salvador, e o setor São Gonçalo dos Campos. 

Das 129 indústrias implantadas no CIS até fevereiro de 2014, 71 ficam 

localizadas no bairro Tomba, 48 estão localizadas próximo à BR 324, e quatro estão 

no município de São Gonçalo dos Campos, que pertence a RMFS e faz parte do 

CIS. 

 

1.2.6 Câmpus de Ilhéus 

Localizada na chamada zona cacaueira, ao sul do Estado da Bahia, é 

conhecida entre os seus moradores como a capital do cacau, capital da Costa do 

Cacau e a “Princesinha do Sul”. Possui uma extensão territorial de aproximadamente 

1.800km² e uma população de 219 mil habitantes, segundo dados do Instituto de 

Geografia e Estatística (IBGE), com o mais extenso litoral entre os municípios do 

estado. Ilhéus foi fundada em 1534 e elevada à cidade em 1881. Apresenta um 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,66. 

Percebeu-se que nos últimos anos o município de Ilhéus deixou de ser 

apenas um pólo agrícola: o turismo, a produção de chocolate artesanal e a criação 

do Parque Tecnológico abriram caminho para a atual diversidade produtiva e 

capacidade de assimilação novas propostas do município.  

Daí a necessidade de se qualificar a mão de obra local, e o IFBA se insere 

nesse contexto. O Câmpus Ilhéus, que está instalado na região desde 2011, vem 

crescendo e tem contribuído para ampliar significativamente as oportunidades de 

acesso de uma imensa quantidade de jovens e adultos de todo o Território ao 

sistema produtivo pela via da educação profissional e tecnológica. O Instituto, há três 

anos, desenvolve suas ações atendendo a comunidade de Ilhéus, sendo os alunos 

procedentes de todos os bairros da cidade: Banco da Vitória, Barra do Itaípe, Basílio, 

Boa Vista, Centro, Cidade Nova, Conquista, Esperança, Hernani Sá, Iguape, Ilhéus 

II, Jardim Atlântico, Jardim Savóia, Malhado, São Francisco, Nelson Costa, Nossa 

Senhora da Vitória, Olivença, Pacheco, Pontal, Princesa Isabel, Salobrinho, São 

Domingos, São Miguel, São Sebastião, Tapera, Teotônio Vilela, Teresópolis, Vila 

Cachoeira, Vila Nazaré, bem como das cidades vizinhas num raio de até 200km.  

O Território de Identidade do Litoral Sul, onde se encontra o município de 

Ilhéus, abrange uma área de 15.153,78km² e é composto por 26 municípios: 

Almadina, Arataca, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, Camacan, Canavieiras, 

Coaraci, Floresta Azul, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itaju do Colônia, Itajuípe, 
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Itapé, Itapitanga, Jussari, Maraú, Mascote, Pau Brasil, Santa Luzia, São José da 

Vitória, Ubaitaba, Una e Uruçuca. A população total do território é de 780.364 

habitantes, dos quais 149.845 vivem na área rural, o que corresponde a 19,2% do 

total. 

 

1.2.7 Câmpus de Irecê 

O Território de Identidade de Irecê - BA está localizado no semiárido baiano 

apresentando precipitação anual entre 200 a 800 mm, extremamente irregular e 

concentrada. Integra o Bioma Caatinga e o clima apresenta temperaturas médias 

acima de 28º C. O Território abrange uma área de 27.490,80 Km² e é composto por 

20 municípios: América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Cafarnaum, 

Canarana, Ibipeba, Ibititá, Ipupiara, Irecê, Jussara, Lapão, Mulungu do Morro, 

Presidente Dutra, São Gabriel, Uibaí, Central, Gentio do Ouro, Itaguaçu da Bahia, 

João Dourado e Xique-Xique. A população total do território é de 403.070 habitantes, 

dos quais 155.392 vivem na área rural, o que corresponde a 38,55% do total. 

Irecê é a cidade do Território mais desenvolvida economicamente, e onde 

está instalado o Campus do IFBA. A cidade possui uma área de 314 km², com uma 

população de 62.676 habitantes. Já foi conhecida como Capital do Feijão, Capital 

Mundial da Mamona, mas na década de 1990 passou por grande crise na produção 

agrícola, obrigando a cidade a buscar novos caminhos para se reerguer 

economicamente. Isso tem ocorrido através do comércio e da agricultura irrigada 

com poços artesianos, centrada na produção de cenoura, cebola, tomate e outras 

hortaliças.  

O comércio de Irecê já é reconhecido no cenário estadual. A cidade é o centro 

de sua região geográfica, de trânsito e de comércio, possuindo centenas de lojas e 

grupos empresariais, que atuam em todos os segmentos. De acordo com o último 

Relatório de Estatísticas dos Municípios Baianos, cerca de 53% do pessoal ocupado 

estão nas atividades do comércio e serviços.  

Na área de educação, Irecê ocupa a décima sétima colocação no IDEB entre 

todas as cidades da Bahia, avanço que vem proporcionando abertura para receber 

novos projetos educacionais. Irecê conta com um campus avançado da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), um campus da Universidade Estadual da 

Bahia (UnEb) e o campus do IFBA, além de faculdades particulares: Anhanguera, 

Uessba, Unopar, Eadcon e FTC ead, colégios estaduais como o Modelo um dos 
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maiores, e programas como a TV Irecê que capacita jovens na área de Audiovisual, 

rádio, gráfica e webdesigner.  

 

1.2.8 Câmpus de Jacobina 

A cidade de Jacobina esta situada na região Noroeste da Bahia, no Extremo 

Norte da Chapada Diamantina, a cerca de 330km de Salvador. A cidade tem, 

segundo dados do IBGE/2009, 79.013 habitantes, distribuídos em uma área 

territorial de 2.320km2, cercada por montanhas, serras, lagoas, grutas, rios, 

cachoeiras, fontes e morros, característica geofísica que explica seu potencial 

mineral e lhe coloca numa posição privilegiada no Estado, de provável potencial para 

a atividade ligada ao ecoturismo. Devido à sua rica história sobre a mineração 

aurífera, Jacobina recebeu o título de Cidade do Ouro e já se apresenta como um 

polo atrativo de visitantes interessadas no turismo ecológico, nos estudos geológicos 

e geográficos, como também interessados em sua história, folclore e o seu acervo 

histórico cultural.  

Sua rica história está ligada à corrida de bandeirantes e portugueses às minas 

de ouro descobertas em terras do atual município, no início do século XVII, quando a 

notícia de exploração de minérios levou ao lugar numeroso contingente humano. 

Iniciaram-se, também, por essa época, as atividades suplementares de criação de 

gado e de culturas agrícolas essenciais. À proporção que novas levas de brasão 

chegavam para o garimpo, o arruado à margem do Itapicuru Mirim ia crescendo 

rapidamente, reunindo população inicial bastante densa e heterogênea.  

Na microrregião que tem a cidade de Jacobina como centro, a mineração já 

desponta como uma das maiores atividades neste início do século XXI. Nos últimos 

anos suas cifras contabilizam ganhos significativos em reais, através da sua 

produção mineral, além de centenas de empregos diretos e indiretos, justificando 

investimentos privados e públicos na formação de mão de obra qualificada para 

atender o setor mineral. 

Segundo o Centro Internacional de Negócios da Bahia (PROMO), a empresa 

de mineração Yamana Gold, com duas operações de extração de ouro no estado da 

Bahia, registrou vendas recordes de US$ 93 milhões para o exterior em 2007, 

conquistando, com isto, uma posição de destaque entre os maiores exportadores do 

Estado. Somando-se às exportações das duas unidades da Yamana Gold na Bahia, 

Mineração Fazenda Brasileiro (MFB), localizada na cidade Teofilândia, e a Jacobina 
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Mineração e Comércio (JMC), que fica na cidade de mesmo nome. A empresa teve 

um aumento de quase 2% no valor de suas exportações, em 2007, comparados com 

os US$ 88.695.000 registrados em 2006. 

 

1.2.9 Câmpus de Jequié 

A cidade de Jequié é rica em minério de Ferro. No entanto, a pecuária e a 

agricultura foram a base de todo desenvolvimento desta região. Outro fator 

importante na economia do município é o Poliduto de derivados de petróleo e álcool, 

que proporcionou a implantação das bases de distribuição das maiores empresas do 

setor, tendo Jequié a condição de principal centro de distribuição de derivados de 

petróleo, fornecendo tais produtos até parte de Minas Gerais e Espírito Santo. O 

comércio da cidade é bem diversificado e absorve boa parte das pessoas 

empregadas. O município tem uma posição estratégica na microrregião e é 

responsável por parte de seu abastecimento.  

A vinda do IFBA para Jequié representou uma grande conquista para a 

cidade e região circunvizinha. Foi fruto de muitas audiências públicas e esforços 

múltiplos de autoridades locais, cidadãos conscientes da importância da Educação, 

Ciência e Tecnologia trazida pelo Instituto para a região e de sua Reitora, profª. 

Aurina Oliveira Santana. 

 

1.2.10 Câmpus de Paulo Afonso 

O Município de Paulo Afonso está inserido no Território Itaparica - BA/PE que 

abrange uma área de 21.806,30km² e é composto por 13 municípios, a saber, Belém 

de São Francisco, Floresta, Itacuruba, Jatobá, Petrolândia, Carnaubeira da Penha, 

Tacaratu, Abaré, Chorrochó, Glória, Macururé, Paulo Afonso e Rodelas. A população 

total do território é de 301.355 habitantes, dos quais 106.851 vivem na área rural, o 

que corresponde a 35,46% do total. Possui 16.494 agricultores familiares, 2.564 

famílias assentadas, 9 comunidades quilombolas e 17 terras indígenas. Seu IDH 

médio é 0,67.  

O Município de Paulo Afonso também integra a região geográfica denominada 

Nordeste do Estado da Bahia, junto com os municípios que constituem o Território 

de Cidadania Semiárido Nordeste II – BA. Este território abrange uma área de 

16.056,70km² e é composto por 18 municípios, a saber: Antas, Cícero Dantas, Cipó, 

Coronel João Sá, Euclides da Cunha, Fátima, Heliópolis, Jeremoabo, Pedro 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_%28estado%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
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Alexandre, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Santa Brígida, Adustina, Banzaê, 

Nova Soure, Novo Triunfo, Paripiranga e Sítio do Quinto.  

A população total do território é de 407.964 habitantes, dos quais 224.676 

vivem na área rural, o que corresponde a 55,07% do total. Possui 55.761 

agricultores familiares, 668 famílias assentadas, três comunidades quilombolas e 

três terras indígenas. Seu IDH médio é 0,58. (http://sit.mda.gov.br).  

Paulo Afonso, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2013), possui uma população estimada em 117.377, ocupa um território de 

1.579,722km² e uma densidade demográfica 68,62 hab/km². 

No que tange à formação administrativa, Paulo Afonso passou a Distrito do 

Município de Glória pela Lei Estadual n.º 628, de 30 de dezembro de 1953, tendo 

sua instalação se verificado em 24 de setembro do ano seguinte. Em 28 de julho de 

1958, a Lei Estadual n.º 1.012 dá ao Distrito de Paulo Afonso autonomia política 

tornando-o município.  

 

1.2.11 Câmpus de Porto Seguro 

Porto Seguro possui uma população de 126.770 habitantes (IBGE - Censo 

2012) e área territorial de 2.408,327km². Oficialmente, o campus do IFBA na cidade 

foi autorizado por meio da Portaria Nº 1981 de 18 de dezembro de 2006 do 

Ministério da Educação publicada no Diário Oficial da União - DOU no dia 19 de 

dezembro de 2006. O Instituto abriu as portas para a comunidade portosegurense 

oferecendo cursos que visam o atendimento aos arranjos produtivos locais, com 

características notadamente turísticas.  

O município conta com aproximadamente 35 mil leitos, distribuídos em 600 

hotéis e pousadas que compõem o parque hoteleiro, ocupando o terceiro lugar no 

ranking nacional e primeiro do Nordeste em número de leitos. A cidade ainda possui 

cerca de 900 restaurantes, pizzarias, bares, sorveterias e lanchonetes. Foi 

observado que o Extremo Sul da Bahia, além de ser a maior região produtora de 

mamão do país, outras frutíferas são cultivadas, embora haja o desenvolvimento de 

atividades associadas à pesca, pecuária e ao reflorestamento, inclusive com a 

presença das indústrias de celulose. Há enorme potencial para a produção de 

alimentos podendo ser avaliada e explorada de maneira sustentável.  

Os dados apresentados favoreceram a escolha dos cursos na área de 

alimentos e informática em virtude da necessidade de qualificar técnicos para a 
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prestação de serviços ao turismo e comércio.  

A implementação do Curso Técnico em Biocombustível surge em função, 

dentre outras coisas, das discussões sobre a necessidade da produção de energias 

renováveis e da disponibilidade de áreas agrícolas na região para implantação e 

ampliação das culturas oleaginosas e cana de açúcar. A efetivação do Programa de 

Bioenergia da Bahia (BAHIA BIO) contribuiu de forma decisiva para a implantação 

do curso, visando o atendimento à promessa de instalação de um parque de 

geração de energia com capacidade para gerar cerca de 864mw na região Extremo 

Sul, exigindo para isso, técnicos qualificados.  

Ainda com foco no desenvolvimento regional, o Câmpus Porto Seguro atende 

a população indígena da região sul e extremo-sul da Bahia de forma inédita no 

âmbito dos Institutos Federais, oferecendo o curso de nível superior em Licenciatura 

Intercultural Indígena com o objetivo de formar professores indígenas que já atuam e 

os que atuarão na Educação Escolar Indígena.  

Em 2011, abrem-se mais dois importantes cursos para suprir a carência de 

formação de professores na região: Licenciatura em Química e Licenciatura em 

Informática. 

 

1.2.12 Câmpus de Salvador 

Banhada pela Baía de Todos os Santos a exuberante cidade de Salvador 

possui uma área territorial de 706,8km². Foi a primeira capital do Brasil colônia e é 

atualmente a terceira capital do país em população, tendo, aproximadamente, três 

milhões de habitantes. Com uma população mestiça, cerca de 80% de negros e 

pardos, possui fortes influências africanas em diversos aspectos da sua vida cultural.   

A economia da cidade apresenta atividades de serviços, turismo e comércio. 

Centro econômico do Estado, localizado na região metropolitana de Salvador, é 

também porto exportador e administrativo, sediando importantes empresas 

regionais, nacionais e internacionais. 

O Câmpus de Salvador do IFBA está localizado no Bairro do Barbalho, no 

Centro Histórico da Cidade. Ocupa uma área de 50.000 m2 com um prédio 

administrativo e oito pavilhões de salas de aulas, oficinas, laboratórios, biblioteca, 

um ginásio de esportes, quadras externas e dois estacionamentos. 

A comunidade acadêmica do Câmpus contava, em 2014, com 417 

professores efetivos, 185 técnico-administrativos, servidores terceirizados e mais de 
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4500 estudantes matriculados em seus cursos regulares, cinco cursos técnicos de 

nível médio subsequente ao Ensino Médio, 10 cursos superiores, nove cursos 

técnicos de nível médio integrado ao Ensino Médio, dentre eles um curso integrado 

PROEJA, e três cursos de pós-graduação lato sensu, além de turmas do 

PRONATEC e dos cursos de extensão e de outras atividades desenvolvidas 

sazonalmente. 

O Câmpus de Salvador possui um Núcleo Avançado na cidade de Salinas da 

Margarida, localizado a 69km de Salvador, no qual oferece o Curso Técnico em 

Informática, subsequente ao Ensino Médio e cursos da Rede Certific do MEC. 

 

1.2.13 Câmpus de Santo Amaro 

A formação histórica da cidade de Santo Amaro começa a partir de um 

pequeno povoado que se estabeleceu às margens do Rio Traripe, em 1.557, e nas 

proximidades do mar. Os primeiros colonizadores construíram habitações, 

estabelecimentos comerciais e uma capela, tendo o Rio e o mar como fontes de 

subsistência. Um incidente trágico, que resultou na morte de um jesuíta, levou os 

primeiros colonizadores a mudarem para um local próximo, edificando uma nova 

capela, sob a invocação de Santo Amaro, desenvolvendo a cidade nesta localidade. 

A formação administrativa do município origina-se pela transformação de 

sesmaria a distrito em 1608, passando a Município, em 5 de janeiro de 1727, com a 

denominação de Nossa Senhora da Purificação e Santo Amaro. A Comarca foi 

criada pela Resolução do Conselho do Governo, em 9 de maio de 1833. Em 13 de 

março de 1837, a Sede Municipal recebeu foros de Cidade em virtude da Lei 

Provincial n° 43. Desde então, o município sofreu várias alterações territoriais e 

administrativas. A jurisdição administrativa do Município abrange atualmente uma 

sede – Santo Amaro –, e os distritos Acupe e Oliveira dos Campinhos além de 

alguns povoados. Apesar de ser conhecido popularmente como Santo Amaro da 

Purificação, oficialmente a denominação do município é Santo Amaro. 

É fundamental ressaltar o forte apelo cultural, histórico e artístico do 

município, não por ser a cidade natal de grandes personalidades, mas pela forte 

influência do povo negro nesta região, que desde o período colonial absorveu boa 

parte da influenciou de maneira significativa a cultura local. Santo Amaro tem ainda 

grandes grupos culturais, como Samba de Roda, Capoeira, Maculelê, Nego Fugido, 

Lindo Amor, Terno de Reis, além de compositores e cantores anônimos ou pouco 
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conhecidos na Bahia e no Brasil. Na cidade há ainda belas atrações naturais como 

cachoeiras e grutas, praia fluvial, como algumas construções históricas, 

principalmente igrejas. 

 

1.2.14 Câmpus de Seabra 

No contexto da inserção e desenvolvimento territorial, o conceito mais 

abrangente de território define-o como espaço não necessariamente contínuo, 

caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a 

sociedade, a cultura, a política e as instituições e uma população/sociedade com 

grupos sociais relativamente distintos que se relacionam interna e externamente por 

meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que 

indicam identidade, coesão (social, cultural e territorial) e sentimento de 

pertencimento.  

Nesse contexto, o Território Chapada Diamantina está localizado no centro do 

Estado da Bahia, compreendendo 24 municípios: Abaíra, Andaraí, Barra da Estiva, 

Boninal, Bonito, Ibicoara, Ibitiara, Iraquara, Itaeté, Iramaia, Jussiape, Lençóis, 

Marcionílio Souza, Morro do Chapéu, Mucugê, Nova Redenção, Novo Horizonte, 

Palmeiras, Piatã, Rio de Contas, Seabra, Souto Soares, Utinga e Wagner), com uma 

área total de 30.458,88km2. (SEI, 2010). No que tange à dimensão social e 

territorial, o IFBA Câmpus Seabra potencializa a interligação quanto à aplicação de 

políticas públicas no território, auxiliando de forma intensa e participativa o colegiado 

territorial e suas instâncias deliberativas e consultivas quanto ao desenvolvimento. 

Vale ressaltar que o IFBA também contempla a atuação de sujeitos territoriais, 

sendo acompanhado de forma direta por estudantes, professores e técnicos das 

várias áreas de conhecimento, potencializando a aplicação dos recursos e 

fortalecendo o tripé ensino-pesquisa-extensão. 

No contexto acadêmico, o IFBA Câmpus Seabra contempla a dimensão da 

pesquisa e da extensão associadas diretamente com o ensino, contando com a 

contribuição de professores, técnicos e estudantes ligados aos Cursos técnicos de 

Meio Ambiente e Informática, os quais dinamizam e participam de forma direta no 

desenvolvimento das ações e atividades em consonância com a realidade regional e 

os sujeitos diretamente envolvidos. Ademais, o IFBA câmpus Seabra potencializa a 

produção de dados, informações e conhecimentos consistentes acerca da dinâmica 

territorial e articulação multiescalares com outras instituições e movimentos sociais, 
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englobando as comunidades rurais e urbanas envolvidas na vida institucional do 

IFBA e parceiros diversos.  

Vale ressaltar a atuação do IFBA Câmpus Seabra como agente direto na 

produção de estudos integrados e ações que prezem pelo aprofundamento das 

discussões no contexto social, cultural, ambiental e produtivo promovendo ações de 

cunho territorial e que levem em conta a realidade/contextos diferenciados. Tais 

ações contribuem de forma direta na questão social e melhoria das condições de 

vida das comunidades, promovendo alterações diretas na dinâmica de organização 

e implantação de políticas públicas na escala territorial.   

 

1.2.15 Câmpus de Simões Filho 

O município de Simões Filho, antigo distrito de Água Comprida, tem sua 

história marcada pela herança colonialista portuguesa. Sua história se inicia com o 

cultivo da cana-de-açúcar, que perdurou entre os séculos XVI e XVII. 

Posteriormente, com a devastação das matas, apareceram os Engenhos de Bois de 

Moenda. O local onde atualmente é o centro urbano era ocupado pela Usina de 

Engenho Novo. A emancipação do distrito de Água Comprida se deu através de 

esforços de um grupo de moradores que, por volta de 1960 se reuniram, liderados 

pelo Sr. Walter José Tolentino Álvares, para tratar dos problemas comunitários. 

Antes pertencente ao município de Salvador, o distrito foi emancipado em 07 de 

novembro de 1961, através da Lei Estadual nº 1538, passando a ser denominado de 

Simões Filho, em homenagem ao jornalista Ernesto Simões Filho que havia exercido 

os mandatos de Deputado Estadual e Federal, Ministro da Aviação e da Educação, 

além de ter sido candidato a Governador da Bahia e Senador da República. 

A região viveu o grande ciclo da produção açucareira nos séculos XVI e XVII, 

sendo esta sua primeira contribuição à vida socioeconômica do Estado. Hoje, 

integrado à RMS, Simões Filho ampliou sua participação na vida econômica e social 

da Bahia, tornando-se um dos seus mais atraentes pólos de investimentos. Situado 

geograficamente a uma altitude de 52 metros do nível do mar, o município fica há 22 

km da capital do Estado numa área de 192,163 Km2, que corresponde a quase 4% 

da área da RMS. A região possui um relevo de baixada litorânea, planícies marinhas 

e fluviomarinhas com tabuleiros pré-litorâneos. De acordo com a Superintendência 

de Estudos Econômicos (SEI), a cidade possui uma geologia diversificada composta 

por arenitos, conglomerados/brechas, depósitos costeiros (areias de praias), 
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depósitos fluviais, gnaisses e metatexitos. Tem, ainda, uma tipologia climática que 

varia de úmido a sub-úmido com vegetação predominante de floresta ombrófila 

densa, formações pioneiras com influência fluviomarinha (mangue). 

A cidade localizada, estrategicamente, na RMS, conta com importantes 

cidades vizinhas como Camaçari, Candeias, Lauro de Freitas, São Sebastião do 

Passé e São Francisco do Conde, dentre outros municípios situados no Recôncavo 

Baiano. Registra em 2008 uma população estimada de 114.649 pessoas residentes 

com densidade demográfica aproximada de 596,62 hab./km2, correspondendo a 

3,0% da população da RMS. 

 

1.2.16 Câmpus de Valença 

O Instituto Federal da Bahia - IFBA – Câmpus Valença esta inserido entre 

duas importantes regiões do Estado da Bahia: o Litoral Sul e o Recôncavo Sul. 

Regiões essas extremamente importantes para o desenvolvimento socioeconômico 

do Estado e para a inserção de novas tecnologias que visem o crescimento desses 

locais. Assim, é de suma importância levar em consideração as suas diversidades e 

potencialidades para e geração de novas riquezas e renda, com vistas a se fazer 

uma inclusão social visando como resultados o desenvolvimento econômico e social 

dos cidadãos inseridos nestas regiões.  

Destacamos nesse processo pelo menos em nove áreas de inserção: 

1 - Agricultura: produção de guaraná, cravo da Índia, pimenta do reino, dendê, 

cacau, seringa, piaçava, palmito de pupunha, flores tropicais, banana, mandioca, 

fumo, coco, entre outros. 

2 - Aquacultura e Pesca: pesca artesanal, maricultura, carcinicultura, 

piscicultura e extração de mariscos em ambiente natural. 

3 - Pecuária: criação de bovinos, suínos, caprinos e eqüinos. 

4 - Energia: gás e petróleo, biodiesel e energia elétrica. 

5 - Indústria: têxtil, alimentos, borracha, dendê, fogos de artifício, calçados, 

artigos esportivos, fumo, palmito, cerâmica, construção civil e brinquedos. 

6 - Comércio: produtos e serviços atraindo a atenção de importantes redes do 

país. 

7 - Turismo: possui um dos mais importantes pólos de atração turística do 

estado, praia e mar, ecoturismo, esportivos, eventos juninos entre outros. 

8 – Meio ambiente: pela diversidade ambiental dos seus ecossistemas de 
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fauna e flora a região possui importantes e estratégicas áreas de Preservação 

Ambiental do Estado. 

9 - Informática: proximidade com Pólo Industrial de Informática, demanda de 

ensino e pesquisa. 

 

1.2.17 Câmpus de Vitória da Conquista 

Durante a década de 1960, com a construção da BR-116, a cidade passa a 

registrar um processo de acelerado crescimento do seu núcleo populacional, 

evolução significativa da população urbana e diminuição do nível de crescimento da 

população rural, intensificado com a implantação da cafeicultura a partir de 1972, 

que funcionou como fator de atração de famílias de baixo poder aquisitivo, 

trabalhadores assalariados e pequenos agricultores das regiões próximas a Vitória 

da Conquista. Esses eventos foram responsáveis pela implantação de loteamentos, 

que, juntamente com a construção de conjuntos habitacionais populares, 

contribuíram para o desenvolvimento demográfico local. 

Na hierarquização de cidades, Vitória da Conquista é considerada Capital 

Regional, polarizando uma mesorregião com aproximadamente 200km de raio, e um 

conjunto de cerca de 80 municípios, a maioria deles situados no Polígono da Seca e 

com população aproximada de 2 milhões de habitantes, representando 17% da 

população baiana. Localiza-se no centro do cruzamento Norte-Sul do País (BR-116) 

e no cruzamento Leste-Oeste do Estado da Bahia (BA-262), situada a 134km da 

Ferrovia Centro-Atlântica, e a 276km do Porto e do aeroporto de Ilhéus, o que lhe 

possibilita enorme facilidade de se integrar aos modernos sistemas de transporte e 

acesso aos mais variados mercados consumidores estaduais e globais.  

O município de Vitória da Conquista está localizado na microrregião do 

Planalto de Conquista, no Sudoeste da Bahia. Sua sede, situada nas encostas da 

Serra do Peri-Peri, está a 509km da capital do Estado e possui as seguintes 

coordenadas geográficas: 14° 50’ 53’’ de latitude Sul e 40o 50’ 19’’ de longitude 

Oeste. Tem uma área de 3.743km2, distribuída em 12 distritos: Sede, Iguá, Inhobim, 

José Gonçalves, Pradoso, Bate-pé, Veredinha, Cercadinho, Cabeceira da Jiboia, 

Dantelândia, São Sebastião e São João da Vitória. O município limita-se com os 

município de Anagé, Belo Campo, Encruzilhada, Planalto, Barra do Choça, Cândido 

Sales, Itambé e Ribeirão do Largo.  
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Vitória da Conquista está entre as 31 cidades nordestinas com população 

entre 100 e 500 mil habitantes, quase todas (exceto Juazeiro e Petrolina) exercem 

historicamente uma centralidade regional. A influência de Vitória da Conquista se dá 

mais fortemente para o interior do estado, e uma influência sobre os municípios 

circunvizinhos (distância média de 50 a 100km) em todas as direções. Segundo os 

critérios de espacialização, tendo por referência as características de produção do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município de Vitória da 

Conquista está localizado na microrregião de mesmo nome, sendo o mais 

importante dos 17 municípios da sua microrregião. Vitória da Conquista é o centro 

dinâmico de um território de identidade de mesmo nome. São 24 municípios 

integrantes do território: Anagé, Aracatu, Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus 

da Serra, Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Condeúba, Cordeiros, Encruzilhada, 

Guajeru, Jacaraci, Licínio de Almeida, Maetinga, Mirante, Mortugaba, Piripá, 

Planalto, Poções, Presidente Jânio Quadros, Ribeirão do Largo, Tremedal, Vitória da 

Conquista. 

De acordo com o censo de 2010, divulgado pelo IBGE, a população do 

Município de Vitória da Conquista chegou a 306.866 habitantes, com uma densidade 

demográfica de 90,11 habitantes por km². O Produto Interno Bruto (PIB) do 

Município de Vitória da Conquista, no ano de 2009, foi de R$ 3.142.677.000,00. 

Segundo a SEI (2012), no mesmo ano, a cidade passou a ter o sexto PIB da Bahia, 

com participação de 2,29% no PIB do Estado. A frente de Vitória da Conquista só 

estão:  Salvador, Camaçari, São Francisco do Conde, Feira de Santana e Candeias. 

Destaca-se, nessa participação, a referência para diversas cidades circunvizinhas 

nos setores de educação, saúde e, principalmente, no comércio, com grandes redes 

de varejo e atacado.  

O crescimento da população em Vitória da Conquista deverá evoluir pela 

expansão da população urbana num ritmo mais acelerado do que a população total, 

embora a taxas de crescimento decrescentes, e a redução absoluta da população 

rural, mantendo a tendência dos últimos anos. 

O município de Vitória da Conquista tem nos serviços o setor dinâmico de sua 

atividade econômica. Os serviços representam 81,44% do valor adicionado à 

estrutura setorial, a indústria responde por 14,61% e a agropecuária apenas 3,94%. 

O Produto municipal, em 2009, foi estimado pela SEI (2011) em R$ 

3.142.680.000,00 (três bilhões, cento e quarenta e dois milhões, seiscentos e oitenta 
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mil reais), representando 2,29% do PIB estadual. O PIB per capita, em 2009, foi de 

R$ 9.854,68, pouco acima do PIB per capita estadual e bem abaixo do nacional. Ao 

longo da década, entre 2001 e 2010, o produto municipal cresceu a uma média 

anual de 14,5%, e o PIB per capita a uma média de 14,2%. Em âmbito regional, o 

PIB de Vitória da Conquista representa 66% do produto de seu Território de 

Identidade 28. 

Vitória da Conquista apresenta alguns contrastes em relação aos seus 

indicadores econômicos e sociais. Segundo dados da SEI para o ano de 2006, 

(últimas estatísticas disponíveis), o município - que é terceiro maior do Estado em 

população, área urbana, articulação regional e em oferta de serviços de saúde e 

educação - ocupava o quarto lugar em Índice de Desenvolvimento Social (IDS), e o 

quarto no Índice do Nível de Saúde. Em contraste, o município ocupava o 15o lugar 

no Índice de Desenvolvimento Econômico, o 42° em Infraestrutura, o 32° no Nível de 

Educação, o 11° no Índice de Renda Média dos Chefes de Família, ocupa o 22° 

lugar em Qualificação da Mão de Obra e é o 19° colocado em Serviços Básicos (SEI, 

2011). Isso decorre do fato do município não figurar nas estratégias de 

desenvolvimento regional dos governos tanto federal quanto estadual.  

As estratégias de desenvolvimento regional baseadas no paradigma de cima 

para baixo que tinham a industrialização como processo-motor do crescimento 

econômico, concomitante à ideia de urbanização, sequer foi objeto de planejamento 

em uma estratégia de desenvolvimento para o município de Vitória da Conquista. 

Cabe salientar que as cidades são economias abertas, por isso os cálculos do 

produto municipal são limitados para o objetivo da Contabilidade Social. Os métodos 

de trabalho válidos em âmbito nacional são impossíveis de serem aplicados no plano 

municipal. Os métodos utilizados pela Contabilidade Social para medir a renda são: 

soma dos valores adicionados pela produção de bens e serviços, num espaço 

geográfico em um determinado período de tempo – ótica do produto; e soma da 

remuneração dos fatores de produção – ótica da renda. 
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FIGURA 01: mapa dos campi em funcionamento e em fase de implantação.  

 

Figura 1 – Campi do IFBA 
FONTE: PDI (2014-2018). Adaptado do 
http://www.sei.ba.gov.br/site/municipio/mapa/index_mapa.htm# 

  

http://www.sei.ba.gov.br/site/municipio/mapa/index_mapa.htm


36 
 

2. QUADRO VIGENTE DA AUTOAVALIAÇÃO NO IFBA: CONTEXTO, 
METODOLOGIA ATUAL E APONTAMENTOS CRÍTICOS 

 
2.1 Breve histórico 

No final da década de 1960, o Governo Federal, através do Programa de 

Avaliação da Reforma Universitária(PARU) que analisava as IES sob a ótica da 

gestão, produção e disseminação de informações, deu-se inicio a avaliação na 

educação. A partir da década de 1980, em diversos países, houve importantes 

reformas nos Sistemas de Educação Superior. Especificamente no território 

brasileiro, com os avanços sociopolíticos e econômicos que redemocratizaram o 

país, o tema avaliação da Educação Superior passa por nova concepção.  

A partir de 1985, surge no MEC, coordenada pela Comissão de Alto Nível – 

Grupo Executivo para a Reforma da Educação Superior (Geres) – uma proposta de 

avaliação da Educação Superior. Este grupo tinha como proposta avaliar as IES 

(públicas e privadas) nos aspectos essencialmente qualitativos, bem como sua 

produção no ensino, pesquisa e extensão. Utilizando uma concepção regulatória, 

apresentava a avaliação como contraponto à autonomia das IES, dando relevo às 

dimensões individuais, seja do alunado, seja dos cursos e instituições, embora se 

mantenha a preocupação com as dimensões institucionais. Os resultados da 

avaliação – como controle da qualidade das instituições (públicas ou privadas) – 

implicariam a distribuição de recursos públicos, que deveriam ser direcionados para 

‘Centros de Excelência’ ou instituições com padrões internacionais de produção 

acadêmica e de pesquisa. 

Com a emergência de um mercado educacional globalizado, as reformas 

neste nível de ensino dinamizaram-se, de modo especial diversificando os 

provedores, os tipos de instituições, os perfis dos docentes, disponibilizando novas 

ofertas educativas, ampliando as matrículas e apresentando um aumento crescente 

das demandas e da competitividade. Em 1993, surge o Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB). A iniciativa inaugurou uma forma 

de integração dos indicadores.  

Desde então, o antigo CEFET-BA experimenta incursões no processo de 

autoavaliação institucional. Infelizmente, tais tentativas não lograram em uma cultura 

avaliativa estabelecida. Cabe destaque e elogio a servidores implicados, que 

constituiram as CPA/CSAs desde então, mas que, por força de circunstâncias e 
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dinâmicas de nossa Instituição, não alcançaram estabelecer continuidade. Por falta 

de participações e de estrutura adequadas, as comissões passaram a exercer o 

ônus operacional dos trabalhos, prejudicando sua função primordial deliberativa e de 

acompanhamento do processo avaliativo. 

A construção de um processo de autoavaliação Institucional, por si, não é 

tarefa fácil. Acrescente-se às dificudades precípuas o contexto de turbulências e 

transformações intitucionais: crescimento exponencial; com a criação de diversos 

novos campi; cortes orçamentários; deflagrações de greves; grande movimentação 

do quadro de servidores, entre outros fatores que impactaram a atuação das CPAs.  

A construção dessa cultura organizacional avaliativa nos conduziu à 

necessidade de empreender esforços no sentido de reestruturar o Sistema de 

autoavaliação. A CPA ora em vigência tem como tarefa estabelecer novo projeto, 

reestruturando desde a composição da equipe, seu regimento, até seus 

instrumentos e o próprio fluxo de suas informações. O IFBA necessita de tais 

esforços, tendo em vista conhecer-se e ser reconhecido por seus habitantes e pela 

comunidade. Há necessidade da efetiva participação de todos os seus segmentos, 

através do empoderamento de seus atores, como uma prática consolidada, visando 

o aperfeiçoamento da administração e da democracia no contexo institucional.  

 

2.2 Metodologia vigente e dificuldades enfrentadas no último triênio 

Como base dos esforos de reestruturação do processo autoavaliativo, cabe 

tecer certos apontamentos sobre dificuldades enfrentadas na coleta e interpretação 

dos dados que subsidiaram os últimos resultados produzidos pela CPA, expressos 

no relatório Integral de Autoavaliação do período 2012-2014. O documento reflete o 

contexto de um processo de transição desta Comissão e do processo avaliativo do 

IFBA, tendo em vista seu aperfeiçoamento nos próximos anos.  

Houve distorção na participação dos campi referentes a certas categorias e 

instrumentos. Houve, portanto, adesão e representação heterogênea que impactou 

na amostra. Os instrumentos empregados foram acessíveis online, pela plataforma 

surveymonkey, disponibilizados através do sistema acadêmico e via e-mail. O 

preenchimento deles foi facultativo. Tal dinâmica, tendo em vista o descompasso 

entre calendários acadêmicos e diferenças entre os sistemas de TICs empregados 
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nos diversos campi, entre outros fatores, dificultaram também uma distribuição mais 

homogênea e representative do conjunto geral do IFBA. Tais fatores evidenciaram a 

necessidade de reestruturar o Sistema e os instrumentos de coleta de dados, 

considerando as novas dimensões e a heterogeneidade da Instituição.  

Cabe também destacar a desarticulação das CSAs (Comissões Setoriais de 

Avaliação), fator que dificultou, em certos campi, a aplicação dos questionários. Tal 

obstáculo evidenciou também a necessidade de centralização de certos processos, 

cabendo às CSAs apenas a divulgação e sensibilização nos momentos de coleta, e 

atenção às demandas específicas de seus respectivos campus.  

A fraca divulgação da CPA e do processo autoavaliativo também urgiu 

enquanto obstáculo no período, e merece especial atenção institucional e da 

próxima Comissão. A comunidade pouco conhece sobre seus esforços, e se queixa 

em relação às poucas ações que percebe decorrentes dos questionários que 

preenchem. Cabe à próxima CPA reverter esse quadro, demonstrando e divulgando 

seus resultados e as mudanças deles decorrentes. 

 

2.3 Consideraçoes sobre os instrumentos de autoavaliação: versões 

atuais e novas perspectivas 

Especial atenção merecem os instrumentos de autoavaliação, tendo em vista 

seu aperfeiçãmento (vide Anexo I). Antes de apontar os rumos possíveis decorrentes 

da refeção critica sobre estes, cabe retomar os resultados obtidos durante a última 

aplicação.  

Foram sete os questionários utilizados no período 2012-2014: 

A1 – Avaliação Institucional Global pelo Discente 

D1 – Avaliação Institucional Global pelo Docente 

A2 – Avaliação de Disciplina e Docente pelo Discente 

D2 – Avaliação de Disciplina e curso pelo Docente 

B – Avaliação global pelo técnico adinistrativo 

E – Avaliação global pelo egress 

C – Avaliação global pela comunidade externa  

 

Os instrumentos, respeitando o formato de avaliações anteriores, estão 

subdivididos de acordo com as dimensões avaliativas do SINAES, conforme descrito 
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no quadro abaixo.  

 

QUADRO 01: Instrumentos de avaliação, seus respectivos escopos e eixos por 

dimensão. 

INSTRUMENT
O 

QUEM AVALIA O QUE AVALIA EIXO/DIMENSÃO SINAES 

A1 DISCENTE Curso, 
Coordenação, 

Gestão e órgãos 
de apoio, 
Biblioteca, 

Infraestrutura, 
Participação 
institucional 

Eixo 1: Planejamento e 
Avaliação institucional  

Eixo 2: Desenvolvimento 
Institucional 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Eixo 5: Infraestrutura Física 

D1 PROFESSORE
S 

Departamento/Co
ordenação, 

Gestão e órgãos 
de apoio, 

Condições de 
trabalho e 

infraestrutura, 
Biblioteca, 

Autoavaliação, 
Participação 
institucional 

Eixo 1: Planejamento e 
avaliação institucional,  

Eixo 2: Desenvolvimento 
Institucional 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Eixo 5: Infraestrutura Física 

A2 DISCENTE Disciplina, 
Professor, 

autoavaliação 

Eixo 1: Planejamento e 
Avaliação institucional,  

Eixo 2: Desenvolvimento 
Institucional 

Eixo 3: Políticas Acadêmica 

Eixo 5: Infraestrutura Física s 

D2 PROFESSORE
S 

Curso, 
Coordenação, 

Disciplina, 
Atuação didática, 

Alunos, 
Autoavaliação 

Eixo 1: Planejamento e 
Avaliação institucional,  

Eixo 2: Desenvolvimento 
Institucional 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Eixo 5: Infraestrutura Física 
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B TÉCNICOS 
ADMINISTRATI

VOS 

Setor,  

Gestão e órgãos 
de apoio, 

Condições de 
trabalho e 

infraestrutura; 
autoavaliação; 

Aspectos 
institucionais 

Eixo 1: Planejamento e 
Avaliação institucional,  

Eixo 2: Desenvolvimento 
Institucional 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Eixo 5: Infraestrutura Física 

E EGRESSOS Perfil, curso, 
biblioteca, 

infraestruura, 
instituição,  

Autoavaliação 

Eixo 1: Planejamento e 
Avaliação institucional,  

Eixo 2: Desenvolvimento 
Institucional 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Eixo 5: Infraestrutura Física 

C COMUNIDADE 
EXTERNA 

Área de atuação 
do IFBA 

conhecida pelo 
avaliador, 

Serviços 
utilizados pela 
comunidade 

externa, 

Profissionais 
formados 

avaliados pelas 
empresas em que 

atuam, 

Profissional 
formado e 

imagem do ifba 

Eixo 1: Planejamento e 
Avaliação institucional,  

Eixo 2: Desenvolvimento 
Institucional 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

 

Os instrumentos seguem o padrão de escala condizente com o aplicado em 

anos anteriores, conforme descrito no quadro 02.  
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QUADRO 02: Escala de notas atribuídas às questões. 

Avaliação Nota 

Péssimo 0 

Ruim 1 

Bom 2 

Muito Bom 3 

Ótimo 4 

Não se aplica NA 

Sem Opinião SO 

 

 

As questões que supõem alternativas Sim e Não, e as que supõe escolhas 

são apresentadas de maneira distinta, correspondente ao seus formatos.  

O processo de adesão e preenchimeno dos instrumentos foi regular, 

apresentando ligeira melhora em relação a anos anteriores. Destaque-se enquanto 

ponto positive também a ampliação dos intrunentos aplicados.  

O quadro abaixo demonstra o número de questionários preenchido por 

instrumento: 

 

TABELA 03: número de questionários preenchidos por instrumento. 

INSTRUMENTO N 

A1 1452 

A2 4641 

D1 310 

D2 217 

B 197 

E 77 

C 13 

 

Destaque-se a considerável participação dos estudantes no processo 

autoavaliativo, expressa no alto número de questionários A1 e A2 preenchidos. Cabe 
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observar tamém a razoável participação de docentes expressa nos instrumentos D1 

e D2, e de técnicos administrativos, expressa no instrumento B. Houve também 

razoável participação de egressos, em que pese haver na amostra concentração 

irregular de cursos, e considerável representação de estudantes recém formados.  

A participação da comunidade externa foi claramente reduzida. No entanto, as 

respostas indicaram possíveis rumos, bem como a importância de aprofundar 

estratégias para registrar de forma mais expressiva este segmento. 

Cabe especial atenção aos instrumentos empregados, visando o 

aperfeiçoamento destes para as próximas aplicações. A atual CPA notou também a 

necessidade de desenvolver novas estratégias de coleta de informações direcionada 

a estudantes atendidos por programas sociais e portadores de deficiência, que não 

são contempladas pelos instrumentos vigentes.  

A comissão notou a necessidade de maior apoio e informações 

correspondents às dimensões institucionais provenientes de setores administrativos 

institucionais. Certos dados de gestão e administração não são adequadamente 

obtidos através de questionários aplicados à comunidade.  

A atual CPA estuda também a coleta de dados através de redes sociais junto 

a egressos e comunidade externa, bem como a aplicação de estratégias quaitativas 

de pesquisa, mais apropriadas para determinados segumentos. 

Todos os instrumentos estão sob revisão pela atual CPA. Haverá mudança na 

escala, seguindo o padrão 1-5, emrpegado pelos instrumentos de avaliação do 

INEP, bem como reformulação das perguntas realizadas está prevista consulta 

ampla à comunidade sobre os insrtumentos e subsequente aplicação em 2016. No 

momento, existem novas versões dos instrumentos, ainda preliminares e sob estudo 

da comissão.  

 

2.4 Apontamentos sobre as dimensões institucionais: quadro atual e 

considerações sobre novas estratégias metodológicas 

A reflexão sobre o processo avaliativo e seus respectivos instrumentos 

sucitou reflexões sobre as metodologias empregadas. Em especial, as dimensões 

institucionais foram tomadas como orientadores para a reflexão crítica do processo 

de autoavaliação. A pergunta colocada à CPA é quanto à adequação de suas 

estratégias metodológicas, seus mecanismos de coleta e interpretação de dados e o 

atendimento das dimensões propostas e do contexto institucional.  
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A seguir, são retomados aspectos avaliados e apontados no triênio anterior, e 

são feitos breves apontamentos críticos concernentes à fragilidades do processo 

avaliativo em cada dimensão. Tais orientações têm servido de subsídio para futuras 

propostas, a serem apresentadas no capítulo seguinte.  

 

2.4.1 Dimensão 1: planejamento e avaliação institucional 

Cabe enfatizar novamente o acelerado processo de transformação e 

expansão atravessado pelo IFBA, e compasso com a Rede Federal. Em decorrência 

desse contexto, puderam ser observados certos escores negativos referentes à 

infraestrutura, aos projetos de curso e à gestão. No entanto, tal quadro não exime os 

atores do IFBA e obsrvar fragilidades e enfrentá-las. 

Cabe observar pontos positivos nessa dimensão. Os docentes reconheceram 

como satisfatório o funcionamento dos departamentos e coordenações de curso. 

Nesse aspecto, contudo, salientaram fragilidades na organização e distribuição das 

tarefas, indicando necessidade de maior planejamento e controle do trabalho por 

parte da gestão. Nesse sentido, têm sido propostas novas estratégias de 

organização, com a efetivação do preenchimento dos Relatórios Individuais de 

Trabalho. 

Cabe especial destaque ao amplo conhecimento da missão e do papel do 

IFBA por parte de todos os segumentos pesquisados. Há amplo reconhecimento do 

papel da institutuição e de sua qualidade acadêmica, expressos em todos os 

instrumentos.  

Outra fragllildade apontada corresponde à percepção, por parte dos 

funcionários e professores, da fata de funcionários em diferentes setores, denotando 

talvez outra consequência da rápida expensão, não acompanhada por suficiete 

contratação e pessoal. 

A autoavaliação foi reconhecida como necessidade premente e ponto crítico 

por todos os segmentos pesquisados, indicando necessidade de intervenção urgente 

por parte da gestão. Há necessidade de maior infraestrutura e suporte para a CPA e 

as CSAs, com providências relativas a recursos humanos e infraestrutura. É 

necessário também ampliar a divulgação da autoavaliação.  

Cabe, contudo, considerar alguns avançõs nesse ponto. Houve 

aperfeiçoamento da distribuição dos questionários, apliação e correção dos mesmos. 

Houve também aplicação dos instrumentos em um amior número de campi, 
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correspondente à ampliação do Instituto.  

É necessário considerar também nesse processo a necessidade de superar 

inadequações técnicas na área de TI, como acesso ao Sistema, a computaores e à 

internet em alguns campi, que dificultaram a participação da comunidade no 

processo autoavaliativo. 

 

2.4.2 Dimensão 2: desenvolvimento institucional 

Em relação a esta dimensão, cabe novamente destaque ao amplo 

conhecimento da missão e dos objetivos do IFBA e de seu cumprimento por 

diferentes segmentos. A comunidade reconheceu também a adequação dos 

objetivos dos cursos e do perfil do egrersso em relação às demandas da sociedade, 

identificando a qualidade e a consistência da Instituição. Discentes e docentes 

manifestaram também conhecimento da matriz curricular e do projeto de curso, bem 

como sua adequação. A assiduidade e pontualidade dos professors também foi 

destacada como ponto positivo pelos discentes.  

Houve, em algumas categorias, escores significativos de respostas indicando 

desconhecimento do PDI e do PPI. Tratam-se de documentos recentes, recém 

elaborados e aprovados pelos órgãos deliberativos do Instituto. Outrossim, cabe 

melhor divulgação destes importantes documentos, aprofundando o envolvimento da 

comunidade em suas regulamentações e normas. 

Os estudantes e professores, segundo os instrumentos, estão evolvidos em 

ampla e variada gama de atividades de pesquisa e extensão, o que pode ser 

verificado através de relatórios e documentos institucionais. Embora os instrumentos 

não sejam adequados para avaliar tal aspecto, apontam considerável presença de 

atividades de produção artística, de memória e patrimônio cultural na Instituição. 

Escores relativamente elevados de avaliações insatisfatorias nesse ponto podem 

indicar presença insuficiente de tais atividades em campi menores, localizados no 

interior, em descompasso com os da capital e cidades maiores. Cabe à gestão e 

demais agentes envolvidos interiorizar atividades de ensino, pesquisa e extensão 

com maior intensidade.   

As ações voltadas para o desenvolvimento econômico e social são, em geral, 

reconhecidas pelos agentes institucionais e pela comunidade externa. Cabe no 

entanto reconhecer que o IFBA é preferecialmente lembrado pelas suas atividades 

de ensino técnico. Cabe destaque às referências ao PRONATEC por parte da 
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comunidade externa.  

Os resultados indicam necessidade de ampliar as formas de comunicação 

com a comunidade externa, estreitando seus laços com esta e divulgando seus 

serviços nos capos da pesquisa e da extensão. Cabe apontar também a 

necessidade de aperfeiçoar os insrumentos de autoavaliação que enfocam a 

comunidade externa e sua percepção do IFBA. 

O IFBA realiza uma série de ações com impactos sociais, através do ensino, 

da pesquisa e da extensão. Tais ações precisam ser ampliadas e mais divulgada em 

seus diferentes campi. Há também ações de promoção da igualdade social e racial, 

como, por exemplo, a Jornada de Relações Étnicas e Raciais promovida pelo 

campus Salvador, e as atividades da Licenciatura Interdisciplinar Indígena de Porto 

Seguro. Tais ações, entre outras, precisam ser mais divulgadas interna e 

externamente. Ooutras ações precisam ser incentivadas. 

Nos últimos anos, diversas ações referentes à internacionaização do instituto 

foram protagonizadas. Houve acordos de intercâmbio, adesão massiva ao Ciência 

Sem Fronteiras, fomento de intercâmbios doutorais e pós-doutorais. No entanto, 

baixos escores que ocorreram em algumas amostras relativas a esse ponto denotam 

talvez a necessidade de aprofundar tais intercâmbios em determinados cursos e 

campi localizados no interior. 

Os diferentes segmentos reconhceram a adequação entre a estrutura 

administrativa e pedagógica com os objetivos da Instituição, embora problemas 

tenham sido apontados. Há avaliação negativa da morosidade em responder e 

resolver processos, o que indica a necessidade de regulamentação mais eficiente e 

desburocratização.  

Cabe observar também que diferentes setores apontaram fragilidades na 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão, indicando necessidade de gestão 

articulada entre as Pró-reitorias.  

Outro ponto amplamente destacado como frágil foi a comunicação, interna e 

externa. Cabe refletir detidamente nesse aspecto, considerando a nova dimensão e 

o novo papel do IFBA galgado nas últimas décadas.  

Outo ponto crítico, evidenciado pelos instrumentos, foi a carência de ações de 

nivelamento junto aos alunos, demonstrada no reconhecimento, por parte de 

discentes e docentes, de carência de formação anterior para o acompanhamento de 

certas disciplinas. Observa-se também fragilidade no acompanhamento dos 
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discentes em suas dificuldades. Cabe à instituição elaborar projeto enfocando 

atividades de tutoria e atividades que complementem a formação dos alunos. 

Há fragilidade também nas formas de acompanhamento dos egressos, de 

estreitamento de suas relações com o Instituto, demonstradas pelo Instrumento E. 

Deve-se também fomentar o vínculo e a participação de alunos egressos do 

Instituto, seja presencialente, seja através de espaços e atividades virtuais.  

Outras estratégias de escuta dos egressos para o processo autoavaliativo 

devem ser implementadas, tas como grupos focais e o recurso a redes sociais. 

 

2.4.3 Dimensão 3: políticas acadêmicas 

Quanto às políticas de ensino, cabe enfatizar que o perfil do curso e o perfil do 

egresso são reconhecido como adequados e efetivados pela comunidade 

acadêmica. Há reconhecimento também da adequação e da efetivação da matriz 

curricular e do projeto do curso. Os discentes e docentes também apontaram 

envolvimento em diversas atividades extraclasse.  

As disciplinas foram avaliadas satisfatóriamente. Porém, houve considerável 

escore de respostas negativas referente à carga horária. Indica-se, a partir daí, a 

necessodade de intensificação dos processos de revisão e avaliação das matrizes 

curriculares.  

Cabe observar também que a mudança nas escalas dos instrumentos pode 

alterar tal avaliação e ser mais adequada para a apreciação dos indicadores desta 

dimensão. 

Mereceu também atenção o tempo para conclusão do curso, por vezes 

indicado como insatisfatório. Cabe observar na implementação dos projetos 

pedagógicos de curso a especificidade dos discentes de diversos cursos do IFBA, 

geralmente jovens e adutos trabalhadores, que necessitam de maior duração para 

cumprirem a formação prevista. 

Cabe referência novamente à inadequação ou inexistência de atividades de 

nivelamento e acompanhamento discente. Novamente, observando a especificidade 

dos discentes do IFBA, cabe projeto e intensificação das ações nesses aspectos.  

Houve avaliação negativa do serviçoo medico odontológico, indicando 

necessidade de maior atenção nessa área. Cabe observar que há aqui condições 

bastante distintas em cada campi, a dempender de suas dimensões e características 

regionais. 
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Houve alta frequência de avaliações negativas naquilo que concerne à 

motivação dos alunos e funcionários. Cabe atenção nesse aspecto, aprofundando 

compreensão em relação às razões dessa percepção.  

Outro ponto que obteve considerável escore de avaliações negativas foi o 

acompanhamento e orientação das coordenações. Cabe destacar que se mostrou 

deficitária também, no processo avaliativo, o apoio functional para as coordenações 

(secretaria), o que pode estar relacionado com o padrão insatisfatório relacionado a 

este indicador.  

Em diversos momentos da avaliação, mereceram destaques negativos as 

atividades interdisiciplnares e a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, 

indicando a necessidade de ações das pró-reitorias responsáveis e da própria 

reitoria. Cabe viabilizar o trabalho de equipes intersetoriais na articulação em torno 

de projetos nos diferentes campi. Trata-se de tarefa difícil, que foge de nossa cultura 

disciplinar. 

Cabe também, segundo apontou a comunidade, maior acompanhamento das 

atividades desenvolvidas no campo do ensino. Merece menção a necessidade de 

maior orientação para os alunos em relação às suas atividades acadêmicas. 

Houve na avaliação, pontualmente, escores insatisfatórios referentes às 

bolsas de iniciação científica. Cabe observar que esta pode ser uma fragilidade 

localizada nos campi do interior, o que não a torna menos importante, implicando em 

maior número de editais internos de iniciação cintífica, bem como a proposição de 

editais dirigidos aos campi do interior. 

As atividades extensionistas aparecem de maneira significativa na 

autoavaliação. No entanto, é necessário maior articulação e divulgação destas. Em 

alguns casos, precisam, de acordo com os sujeitos da pesquisa, serem ampliadas e 

melhor articuladas com a pesquisa e com o ensino.  

A comunicação com a comunidade externa também precisa ser aperfeiçoada 

e integrada às demais atividades do Instituto. As informações acadêmicas precisasm 

ser melhor divulgadas para a comunidade. Sintoma desse problema é revelado no 

instrumento aplicado na comunidade externa. Apesar de seu baixo quantitativo, 

revela que o Instituto ainda é preferencialmente lembrado pelo ensino técnico. Como 

sinal de mudança desse quadro aparece o PRONATEC, provavelmente graças à 

ampla divulgação desta política na mídia, sua repercussão política e social. Os 

cursos de licenciatura e as atividades de pesquisa carecem de maior divulgação 
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junto à comunidade externa. 

Ainda no contexto desta dimensão, mereceu destaque negativo o tepo de 

conclusão para os cursos, denotando as epecificidades dos alunos trabalhadores. 

Cabe adaptar os projetos de curso de acordo com tal singularidade. 

O atendimento ao estudante também mostrou-se frágil na avaliação, e deve 

ser observado pelos agentes institucionais. Houve também sinalizações negativas 

referentes ao apoio para atividades e eventos externos. 

O acopanhamento dos egressos mostrou-se frágil na Instituição, cabendo aso 

seus agentes a elaboração de projeto específico para manter o vínculo com seus ex-

alunos. As redes sociais e eventos dirigidos para este fim podem contribuir para 

esse ponto e enriquecer a interlocução com esses agentes tão importantes para a 

autoavaliação e o aperfeiçoamento institucional. 

Merece destaque positivo, por parte dos egressos, o reconhecimento que 

cresceram enquanto cidadãos. Cabe  destaque para os aspectos éticos da atuação 

profissional do aluno, sua iniciativa e liderança, sua participação e conhecimento na 

gestão; para a imagem do IFBA e suas respostas à demanda da sociedade. Isso 

reforça a convicção do cumprimento da missão e dos objetovos institucionais. Há 

também reconhecimento da competência e do comprometimento dos egressos por 

parte da comunidade externa, e adequação de suas práticas ao contexto 

socioeconômico.  

O que aparece como fragilidade é o baixo escore de atuação dos egressos no 

campo profissional do curso, denotando, em especial com referência ao ensino 

integrado, a perspectiva dos estudates de ingressarem na educação superior. Tal 

aspecto é revelador da qualidade dos cursos integrados oferecidos e da 

competência dos seus estudantes. Tal dado também deve ser relativizado, 

condirerando o caráter transversal da formação técnica e suas contribuições para 

outras áreas, não necessariamente relacionadas à formação do egresso. Todavia, 

cabe reflexão em torno desse aspecto, tendo como perspectiva a adequação dos 

cursos à realidade socioeconômica regional. 

Vale refletir sobre estratégias de vinculação do egresso do nível médio a 

projetos de pesquisa e extensão do IFBA.  

Merere também atenção a coordenação das atividades práticas e de estágio, 

referida com frequência como insatisfatória. Este indicador relaciona-se com a pouca 

articulação entre teoria e prática.  



49 
 

Embora haja indicação da fragilidade em relação ao atendimento ao discente, 

o instrumento evidenciou elementos positivos na relação entre discentes, docentes e 

coordenações.  

Embora haja incentivo e políticas para a capacitação docente, estas não são 

percebidas como plenamente satisfatórias. Tais políticas, neste processo avaliativo, 

foram consideradas insatisfatórias pelos técnicos administrativos. Cabe, portanto, 

reflexão relativa ao plano de carreira e às políticas de pessoal direcionadas a 

docentes e técnicos administrativos, considerando o novo contexto e as 

transformações pelas quais o IFBA tem passado.  

A gestão institucional foi bem avaliada através dos instrumentos globais. No 

entanto, alguns aspectos foram apontados como frágeis pela comunidade, tais como 

morosidade na resolução de problemas administrativos, comunicação institucional e 

acompanhamento pedagógico. Tais elementos devem merecer especial atenção dos 

agentes administrativos responsáveis, buscando alternativas para a 

desburocratização, maior dialogicidade, democracia e transparência dos processos. 

 

2.4.4 Dimensão 4: políticas de gestão 

A gestão institucional foi apontada como adequada para sua missão e 

objetivos. Mereceu destaque negativo o número de funcionários dos setores, 

denotando problemas provavelmente decorrentes da rápida expansão do Instituto.  

As políticas de formação e capacitação de docentes e funcionários foram 

reconhecidas como frágeis pelas categorias pesquisadas. Cabe observar tais 

políticas e adequá-las ao novo contexto institucional. 

Mereceu destaque positivo o atendimento dos funcionários. No entanto, estes 

queixam-se de pouca participação nas decisões institucionais, denotando a 

necessidade de ampliar os espaços e instrumentos de gestão democrática no 

contexto do IFBA. Cabe aqui também tal orientação para o processo de 

autoavaliação institucional. 

Os departamentos e coordenações de área obtiveram avaliações satisfatórias. 

Assim como o relacionamento com os colegas, indicando um clima organizacional 

saudável. Há reconhecida liberdade de expressão, embora, como observado, as 

formas e paticipação nas decisões institucionas devam ser aperfeiçoadas e 

ampliadas. 

Deve-se reconhecer, no entanto, a insuficiência dos instrumentos empregados 
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para avaliar tal aspecto. A CPA deve refletir sobre as estratégias petdológicas mais 

adequadas nesse campo. 

Há impressão negativa do acompanhamento e do planejamento das 

atividades desenvolvidas por docentes e técnicos administrativos. Há também 

fragilidade na distribuição de tarefas, de acordo com docentes e funcionários. Cabe 

tomar tal dado para refletir sobre a organização local dos trabalhos, sua articulação 

com objetivos e metas instutucionais. 

O sistema de registro acadêmico ainda carece de maior consistência em 

alguns campi avaliados, em especial nos campi novos e mais afastados.  

 

2.4.5 Dimensão 5: infraestrutura física 

Esta dimensão apresenta maior número de avaliações negativas comparada 

com as demais. Cabe observar aqui os efeitos da rápida expansão e suas 

dificuldades, nem sempre acompanhada pelas obras necessárias para o 

funcionamento adequado dos campi e de seus cursos.  

As salas de aula, instalações administrativas, recursos audiovisuais, espaços 

de convívio, lanchonetes, banheiros receberam, frequentemente, avaliações 

insatisfatórias. Mereceram destaques negativos também os espaços de trabalho 

para os docentes, a infraestrurura dos auditórios e a biblioteca. Nesse aspecto, 

apareceram também problemas quanto ao acervo e ao material didático de apoio. 

Há problemas também na disponibilização de computadores e no acesso à internet. 

Trata-se de instituição ainda a adaptar-se para abrigar a educação superior. 

Cabe também observação quanto à morosidade das compras e licitações 

características do serviço público. Isso não exime de implicação os agentes 

institucionais, que precisam encontras soluções para enfrentar tais obstáculos. 

Mereceu destaque positivo o atendimento dos funcionários, denotando 

comprometimento destes com a Instituição.  
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3. APONTAMENTOS PARA O FUTURO PROJETO DA CPA  

A atual Comissão Própria de Avaliação (CPA) vem trabalhando no que segue, 

tendo em vista orientações para o novo projeto de autoavaliação institucional. São 

abaixo tercidas considerações e apontadas propostas concernentes ao Regimento 

da CPA, sua composição, seus integrantes, sua metodologia e instrumentos; 

estratégias de distribuição e aplicação, sua infraestrutura, seus resultados e 

relatórios.  

Cabe enfatizar que o que segue tem caráter provisório, tendo em vista que o 

grupo recém-constituído que compõe a CPA encontra-se, no presente, trabalhando 

em cada um desses pontos. O relatório parcial posterior apresentará resultados mais 

consistentes e definitivos, contando também com maior respaldo institucional. 

Osintens deste capítulo estruturm-se preferencialmente em tabelas 

comparativas justapondo o quadro atual e o que se sugere enquanto mudança. Nos 

itens 3.1 a 3.3 são tomados como referência o Regimento da CPA, aprovado através 

da Resolução/CONSUP nº 29, de 13/08/2010, ponto de partida para refletir sobre a 

composição da CPA, sua estruturas, objetvivos e papel institucional. No item 3.4 

toma-se como referência o PDI do IFBA do período de 2014-2018) e sugere-se dua 

adequação naquilo que conerne o processo autoavaliativo. No item 3.5, é feita breve 

menção ao que já foi apresentado referente aos instrumentos de coleta de dados, e 

são acrescidas observações sobre a periodicidade de aplicação dos mesmos, 

orientando assim o fluxo do processo. O capítulo seguinte, 3.6, faz breve menção à 

necessidades infraestruturais da Comissão, com destaque para a divulgação de 

seus trabalhos, a readequação de seus espaços e equipe de apoio. O ultimo item, 

3.7, mais extenso, refere-se aos relatórios de autoavaliação, e toma como referência 

a Nota técnica INEP/DAES/CONAES nº 62/2014. Apresenta, em tabela, 

cosiderações sobre o fluxo e a estrutura dos relatórios, e a seguir estrutura-se por 

diensão do instrumento de avaliação institucional do SINAES, apresentando tabelas 

com seus indicadores e fontes correspondentes para avaliação. Tal equema visa 

orientar a CPA na confecção dos novos questionários e no acesso institucional a 

outras fontes de informação relevantes para seus trabalhos. São complementares a 

esses quadros os Anexos II e III, que relacionam as fontes e os instrumentos a 

serem empregados para a confecção dos relatórios. 
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3.1 Sobre o Regimento e a Composição da CPA  

COMO ESTÁ NOVA PROPOSTA 

 

Art. 4º A CPA será constituída por 

representantes dos segmentos da 

comunidade acadêmica (docentes, técnico-

administrativos e discentes) e da sociedade 

civil organizada, designada por ato do(a) 

Reitor(a), com a seguinte composição:  

I - 01 (um) representante dos docentes do 

magistério superior e um suplente;  

II - 01 (um) representante dos docentes do 

ensino básico, técnico e tecnológico e um 

suplente;  

III - 02 (dois) representantes dos técnico-

administrativos e dois suplentes;  

IV - 01 (um) representante dos discentes do 

ensino superior e um suplente;  

V - 01 (um) representante dos discentes do 

ensino técnico e um suplente;  

VI - 02 (dois) representantes da sociedade 

civil organizada e dois suplentes;  

VII - O ocupante do cargo de pesquisador 

institucional.  

§ 2º Os membros referidos no inciso VI deste 

artigo serão indicados alternadamente pela 

Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 

do Estado da Bahia, Federação dos 

Empregados no Comércio Estado da Bahia e 

Sergipe e Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura no Estado da Bahia e, ainda, pela 

Federação das Indústrias, Federação do 

Comércio e da Agricultura do Estado da 

Bahia, de forma que sempre haja um 

representante dos empregados e um 

representante dos empregadores na 

comissão. 

 

Art. 4º A CPA será constituída por 

representantes dos segmentos da 

comunidade acadêmica (docentes, técnico-

administrativos e discentes) e da sociedade 

civil organizada, designada por ato do(a) 

Reitor(a), com a seguinte composição:  

I - 02 (dois) representantes dos docentes e 

dois suplentes;  

II - 02 (dois) representantes dos técnico-

administrativos e dois suplentes;  

III - 01 (um) representante dos discentes do 

ensino superior e um suplente;  

IV - 01 (um) representante dos discentes do 

ensino técnico e um suplente;  

V - 02 (dois) representantes da sociedade 

civil organizada e um suplente.  

 

§ 1º Os membros referidos nos incisos de I a 

IV do caput deste artigo serão escolhidos por 

eleição entre seus pares regulamentada e 

organizada pela Pró-reitoria de 

Desenvolvimento Institucional;  

 

§ 2º Os membros referidos no inciso V deste 

artigo serão convidados pela Comissão 

Própria de Avaliação constituída, entre 

representantes de instituições conveniadas 

com o IFBA.  

 

 

§ 3º O mandato dos membros da CPA, 

excetuada a representação discente, será de 

 

§ 3º O mandato dos membros da CPA, 

excetuada a representação discente, será de 
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03 (três) anos, podendo haver uma 

recondução por igual período.  

03 (três) anos, podendo haver APENAS uma 

recondução consecutiva por igual período.  

§ 4º O mandato dos membros do inciso IV e 

V do caput deste artigo será de 02 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado por igual 

período e cessará quando o representante 

perder a condição de discente do IFBA.  

 

§ 5º Os membros referidos nos incisos de I a 

III do caput deste artigo deverão ter 

disponibilidade para participar das atividades 

da CPA, conforme horário previamente 

aprovado pela chefia imediata  

§ 6º Os membros referidos no inciso IV e V 

do caput deste artigo terão suas faltas 

abonadas, em decorrência das atividades da 

CPA, nos horários coincidentes com suas 

atividades acadêmicas, conforme determina o 

Parágrafo 5º do Artigo 7º da Lei 10.861, de 

14/04/04. § 7º A CPA será coordenada por 

um docente ou técnico-administrativo entre os 

referidos no inciso I a III e VII a ser escolhido 

pelos componentes da comissão. 

§ 4º O mandato dos membros do inciso III e 

IV do caput deste artigo será de 02 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado por igual 

período e cessará quando o representante 

perder a condição de discente do IFBA.  

 

§ 5º Os membros referidos nos incisos de I e 

II do caput deste artigo deverão priorizar a 

participação nas atividades da CPA.  

 

§ 6º Os membros referidos no inciso III e IV 

do caput deste artigo terão suas faltas 

abonadas, em decorrência das atividades da 

CPA, nos horários coincidentes com suas 

atividades acadêmicas, conforme determina o 

Parágrafo 5º do Artigo 7º da Lei 10.861, de 

14/04/04.  

 

§ 7º A CPA será coordenada por um docente 

ou técnico-administrativo entre os referidos no 

inciso I e II, a ser escolhido pelos 

componentes da comissão. 

 

3.2. Sobre os Objetivos e Competências da CPA 

COMO ESTÁ NOVA PROPOSTA 

Art. 6º A CPA deverá implementar a avaliação 

interna de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pela Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES), 

considerando as diferentes dimensões 

institucionais, dentre elas obrigatoriamente as 

seguintes: I. A missão e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI); II. A 

política para o ensino, a pesquisa, a pós-

graduação, a extensão e as respectivas 

formas de operacionalização, incluídos os 

procedimentos para estímulo à produção 

Art. 6º A CPA deverá implementar a avaliação 

interna em consonância com as diretrizes 

estabelecidas pela Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES). 
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acadêmica, as bolsas de pesquisa, de 

monitoria e demais modalidades; III. A 

responsabilidade social da instituição, 

considerada especialmente no que se refere 

à sua contribuição em relação à inclusão 

social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural; IV. A comunicação com a 

sociedade; V. As políticas de pessoal, as 

carreiras do corpo docente e do corpo 

técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, 

desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; VI. Organização e 

gestão da instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos 

colegiados, sua independência e autonomia 

na relação com a mantenedora, e a 

participação dos segmentos da comunidade 

universitária nos processos decisórios; VII. 

Infraestrutura física, especialmente a de 

ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação; VIII. 

Planejamento e avaliação, especialmente os 

processos, resultados e eficácia da 

autoavaliação institucional; IX. Políticas de 

atendimento aos estudantes; X. 

Sustentabilidade financeira, tendo em vista o 

significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação 

superior. 

 

3.3. Sobre a Comissão de Apoio Técnico da CPA 

COMO ESTÁ NOVA PROPOSTA 

 

Art. 10. Para desenvolvimento dos trabalhos 

de autoavaliação a CPA contará com:  

I. Comissões Setoriais de Avaliação (CSA)  

II. Secretaria administrativa; 

O que deve ser mudado: 

 

Composição do apoio técnico: 

I. Comissões Setoriais de Avaliação 

(CSA)  

II. Secretaria administrativa 
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 III. 01 (um) Funcionário da DGTI, não 

exclusivo, mas com horas para a 

CPA;  

IV. 02 (dois) estagiários com 

conhecimentos de Excel, Gráficos e 

Estatística;  

V. 01 (um) assessor na área de 

estatística (pode ser um docente ou 

técnico indicado para isso. 

 

3.4 Sobre a adequação do PDI do IFBA à CPA - período 2014-2018 

COMO ESTÁ NOVA PROPOSTA 

 

Desatualizado. 

Fazer atualizações das informações relativas 

à auto-avaliação da CPA no PDI. 

 

3.5 Sore os instrumentos de autoavaliação 

É preciso revisar os itens dos Instrumentos, pois há necessidade de retirar e/ou 

inserir alguns itens, conforme apontado em capítulo correspondente.  

Sobre a distribuição e coleta dos instrumentos, são necessárias também algumas 

mudanças, visando o aperfeiçoamento do Sistema autoavaliativo. Atualmente todos os 

intrumentos são de aplicação e coleta annual, cabendo on[bservar a inconstância histórica 

de tais aplicações no context institucional. Propõe-se nova periodicidade, conforme tabela 

abaixo. 

 

INSTRUMENTO QUEM AVALIA O QUE AVALIA 
PERIODICIDADE DA 

APLICAÇÃO DOS 
QUESTIONÁRIOS 

A1 Aluno 

Instituição 

Bienal (2016/2018) 

Curso 

Coordenação 

Setores de apoio 

Infraestrutura 

Autoavaliação 

A2 Aluno 

Disciplina 

Semestral Professor 

Autoavaliação 

B 
Técnico-
Administrativo 

Instituição 
Bienal Bienal 
(2016/2018) 

Infraestrutura 

Autoavaliação 

C 
Comunidade 
Externa 

Instituição Bienal* 
(2016/2018) Mercado de Trabalho 

D1 Docente 

Instituição 
Bienal 

 (2016/2018) 
Órgãos de apoio 

Infraestrutura 
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Departamento 

D2 Docente 

Curso 

Semestral 
Disciplina 

Coordenação 

Autoavaliação 

E Egresso 

Instituição 
Bienal* 

(2016/2018) 
 

Curso 

Perfil Profissional 

Infraestrutura 

 

* Propõe-se que, embora a periodicidade seja bienal, os instrumentos (questionários) 

fiquem disponibilizados aos egressos e à comunidade externa em fluxo contínuo até as 

vésperas da conclusão dos trabalhos. 

 

O Sistema que suporta a coleta também deve ser repensado. Atualmente, é 

empregada a ferramenta surveymonkey. Sua adequação deve ser avaliada, bem 

como a viabilidade de desenvolver um Sistema próprio, considarando as 

especificidades institucionais. 

 

3.6 Sobre a divulgação e a infraestrutura da CPA 

É preciso preparar previamente folders e cartazes que possam sensibilizar as 

comunidades interna e externa para que preencham os instrumentos (questionários) 

bem como divulgação no site, intraifba, etc.  

É necessário também garantir espaço físico mais adequado à CPA, secretaria 

executiva, equipe de apoio técniso e estagíario, que suportem os trabalhos da 

comissão.  

 

3.7 Sobre os Relatórios da CPA 

3.7.1 O fluxo dos Relatórios Parciais e Integral (Final): 

COMO ESTÁ NOVA PROPOSTA 

 

Está sem padrão. A periodicidade está 

diferenciada. 

 

 Relatório de 2015, postado em 

2016: Relatório parcial, 

descrevendo as ações da CPA 

no período. Sem tabulação de 

dados. 

 Relatório de 2016, portado em 
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2017: Relatório parcial, 

descrevendo as ações da CPA 

no período. Sem tabulação de 

dados. 

 Relatório do triênio, postado em 

2018: Relatório integral (final), 

com gráficos, comentários, 

tabulações dos instrumentos e 

análise dos relatórios 

institucionais, além da auditoria 

prévia institucional. 

 

 

 

3.7.2 Estrutura, e adequação dos relatórios e suas fontes por 

dimensão 

 

Dimensão 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

INDICADORES FONTES CORRESPONDENTES 

1.1. Evolução institucional a partir dos 

processos de Planejamento e Avaliação 

Institucional. 

(indicador aplicado no Recredenciamento 

e Credenciamento para transformação de 

Organização Acadêmica) 

Conceito 3: Quando a demonstração de 

evolução institucional contida no Relato 

Institucional é caracterizada como 

suficiente em relação aos processos de 

Planejamento e Avaliação Institucional. 

PDI. Análise do proposto e verificação do 

que foi realizado a partir dos relatórios da 

CPA. 

1.2 Projeto/processo de autoavaliação 

institucional. 

Conceito 3: Quando o projeto/processo 

de autoavaliação institucional está 

previsto/implantado e atende de maneira 

Nossos relatórios e percepção da 

comunidade sobre o processo de 

autoavaliação. Efeitos de nosso relatório 

na instituição. Elaborar relatório anual de 

acompanhamento dessas ações.  
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suficiente às necessidades institucionais, 

como instrumento de gestão e de ações 

acadêmicoadministrativas de melhoria 

institucional.  

1.3 Autoavaliação institucional: 

participação da comunidade acadêmica.    

(indicador aplicado para fins de 

Recredenciamento e Credenciamento 

para transformação de Organização 

Acadêmica). 

Conceito 3: Quando o processo de 

autoavaliação está previsto/implantado, 

com participação suficiente da 

comunidade acadêmica. 

Participação da comunidade na 

autoavaliação. Adesão aos nossos 

questionários. 

1.4 Autoavaliação institucional e 

avaliações externas: análise e divulgação 

dos resultados.    

(indicador aplicado para fins de 

Recredenciamento e Credenciamento 

para transformação de Organização 

Acadêmica) 

Conceito 3: Quando a divulgação das 

análises dos resultados do processo de 

autoavaliação institucional e das 

avaliações externas 

previstas/implantadas ocorre, de maneira 

suficiente, para a comunidade 

acadêmica. 

Divulgação do processo de 

autoavaliação. 

1.5 Elaboração do relatório de 

autoavaliação.    

(indicador aplicado para fins de 

Recredenciamento e Credenciamento 

para transformação de Organização 

Acadêmica). 

Conceito 3: Quando o relatório de 

autoavaliação apresenta resultados, 

Nosso relatório. 
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análises, reflexões e proposições de 

forma suficiente para subsidiar 

planejamento e ações. 

 

 

Dimensão 2: Desenvolvimento Institucional 

INDICADORES FONTES CORRESPONDENTES 

2.1 Missão institucional, metas e 

objetivos do PDI. 

Conceito 3: Quando as metas e objetivos 

do PDI previstos/implantados estão 

articulados, de maneira suficiente, com a 

missão institucional, com o cronograma 

estabelecido e com os resultados do 

processo de avaliação institucional. 

Análise do PDI. Conhecimento e 

consonância da comunidade em relação 

à missão expressa no PDI. 

2.2. Coerência entre o PDI e as 

atividades de ensino de graduação e de 

pós-graduação. 

Conceito 3: Quando há coerência 

suficiente entre o PDI e as atividades de 

ensino (graduação e de pós-graduação) 

previstas/implantadas. 

PDI. Respostas sobre as atividades de 

ensino. Relatório de atividades de 

PROEN e da PRPGI. 

2.3. Coerência entre o PDI e as práticas 

de extensão. 

Conceito 3: Quando há coerência 

suficiente entre o PDI e as práticas de 

extensão previstas/implantadas. 

PDI. Respostas sobre as práticas de 

extensão. Relatório de atividades da 

PROEX. 

2.4 Coerência entre o PDI e as atividades 

de pesquisa/iniciação científica, 

tecnológica, artística e cultural. 

Conceito 3: Quando há coerência 

suficiente entre o PDI e as atividades 

previstas/implantadas de 

pesquisa/iniciação científica, tecnológica, 

artística e cultural. 

PDI. Respostas sobre as atividades de 

pesquisa. Relatório de atividades da 

PRPGI e da PROEX. 

2.5 Coerência entre o PDI e as ações PDI, atividades de extensão referentes à 



60 
 

institucionais no que se refere à 

diversidade, ao meio ambiente, à 

memória cultural, à produção artística e 

ao patrimônio cultural.   

Conceito 3: Quando as ações 

institucionais previstas/implantadas estão 

coerentes com o PDI, de maneira 

suficiente, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: 

diversidade, meio ambiente, memória 

cultural, produção artística e patrimônio 

cultural.  

memória, à produção artística e ao 

patrimônio cultural. Relatórios da 

PROEX. 

2.6 Coerência entre o PDI e as ações 

institucionais voltadas para o 

desenvolvimento econômico e social. 

Conceito 3: Quando as ações 

previstas/implantadas pela instituição 

(com ou sem parceria) contemplam o 

desenvolvimento econômico e social, de 

maneira suficiente, conforme o proposto 

no PDI, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: 

desenvolvimento econômico regional, 

melhoria da infraestrutura urbana/local, 

melhoria das condições/qualidade de vida 

da população e projetos/ações de 

inovação social.  

PDI, relatórios da PROEX. 

2.7 Coerência entre o PDI e ações de 

responsabilidade social: inclusão social. 

Conceito 3: Quando há coerência 

suficiente entre o PDI e as ações de 

inclusão social previstas/implantadas pela 

IES. 

PDI. Relatório sobre assistência 

estudantil (PROEX) e setores 

responsáveis por ações de inclusão 

social. Talvez criar um instrumento para 

ser preenchido por alunos atendidos por 

essas políticas. 

2.8. Coerência entre o PDI e ações 

afirmativas de defesa e promoção dos 

direitos humanos e igualdade étnico- 

PDI. Relatórios de setores responsáveis 

pel promoção de ações afirmativas e 

promoção de direitos. Ver itens 
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racial.   

Conceito 3: Quando há coerência 

suficiente entre o PDI e as ações 

afirmativas de defesa e promoção dos 

direitos humanos e igualdade étnico-

racial previstas/implantadas pela IES. 

específicos nos questionários sobre 

igualdade racial e direitos humanos 

(PROEX?). Desenvolver algum 

instrumento sobre as questões raciais? 

Algo que acompanhe questões relativas 

ao preconceito? 

2.9 Internacionalização: coerência entre o 

PDI e as ações institucionais.    

(aplica-se quando previsto no PDI). 

Conceito 3: Quando há coerência 

suficiente entre o PDI e as atividades, 

previstas/implantadas, voltadas para a 

cooperação, intercâmbio e programas 

com finalidades de internacionalização. 

PDI. Relatórios do setor de Relações 

Internacionais (Setor de Relações 

internacionais). 

 

Dimensão 3: Políticas Acadêmicas 

INDICADORES FONTES CORRESPONDENTES 

3.1 Políticas de ensino e ações 

acadêmico-administrativas para os 

cursos de graduação. 

Conceito 3: Quando as ações acadêmico-

administrativas previstas/implantadas 

estão relacionadas, de maneira 

suficiente, com as políticas de ensino 

para os cursos de graduação, 

considerando, em uma análise sistêmica 

e global, os aspectos: sistemática de 

atualização curricular, 

desenvolvimento/utilização de material 

didático-pedagógico, sistemática de 

implantação/oferta de componentes 

curriculares na modalidade 

semipresencial (quando previsto no PDI) 

e programas de monitoria.   

A2, D2, A1, D1. Perguntas sobre 

componentes curriculares, projeto do 

curso, material pedagógico.  

3.2 Políticas de ensino e ações 

acadêmico-administrativas para os 

Aplicar A1, A2,  D1 e o D2 também para 

a pós. 
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cursos de pós-graduação stricto sensu.   

(aplica-se também às Faculdades e aos 

Centros Universitários, quando previstos 

no PDI). 

Conceito 3: Quando as ações acadêmico-

administrativas previstas/implantadas 

estão relacionadas com as políticas de 

ensino para os cursos de pósgraduação 

stricto sensu, de maneira suficiente, 

considerando, inclusive, sua articulação 

com a graduação.  

3.3 Políticas de ensino e ações 

acadêmico-administrativas para os 

cursos de pós-graduação lato sensu.   

(aplica-se quando previsto no PDI). 

Conceito 3: Quando as ações acadêmico-

administrativas previstas no PDI 

/implantadas estão relacionadas com as 

políticas de ensino para os cursos de 

pós-graduação lato sensu, de maneira 

suficiente, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: 

aprovação nos colegiados da IES, 

acompanhamento e avaliação do 

desenvolvimento dos cursos.  

Aplicar questionários aos alunos da pós. 

3.4 Políticas institucionais e ações 

acadêmico-administrativas para a 

pesquisa ou iniciação científica, 

tecnológica, artística e cultural.   

Conceito 3: Quando as ações acadêmico-

administrativas de pesquisa ou iniciação 

científica, tecnológica, artística e cultural 

estão previstas/implantadas, de maneira 

suficiente, em conformidade com as 

políticas estabelecidas. 

Relatórios da PRPGI sobre pesquisa. A1, 

D1. 

3.5 Políticas institucionais e ações Relatório da PROEX. A1, D1. Questões 
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acadêmico-administrativas para a 

extensão.  

Conceito 3: Quando as ações acadêmico-

administrativas de extensão estão 

previstas/implantadas, de maneira 

suficiente, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: apoio à 

realização de programas, projetos, 

atividades e ações.  

sobre apoio a projetos, atividades e 

ações de extensão. 

3.6 Políticas institucionais e ações de 

estímulo relacionadas à difusão das 

produções acadêmicas: científica, 

didático-pedagógica, tecnológica, artística 

e cultural.   

Conceito 3: Quando as ações de estímulo 

às produções acadêmicas e sua difusão 

estão previstas/implantadas, de maneira 

suficiente, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: incentivo 

a publicações científicas, didático-

pedagógicas, tecnológicas, artísticas e 

culturais; bolsa de pesquisa/iniciação 

científico-tecnológica; grupos de pesquisa 

e auxílio para participação em eventos.  

Relatório da PRPGI. A1, D1. Questões 

sobre o apoio à participação em eventos, 

projetos de pesquisa, divulgação dos 

resultados etc. 

3.7 Comunicação da IES com a 

comunidade externa. 

Conceito 3: Quando os canais de 

comunicação externa estão 

previstos/implantados, de maneira 

suficiente, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: acesso 

da comunidade externa às informações 

acerca dos resultados das avaliações 

recentes, da divulgação dos cursos, da 

extensão e pesquisa, da existência de 

mecanismos de transparência 

C. Questões sobre os cursos, ações de 

extensão etc. Relatórios do setor de 

comunicação (DGCOM). 
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institucional, da ouvidoria, entre outros. 

3.8 Comunicação da IES com a 

comunidade interna. 

Conceito 3: Quando os canais de 

comunicação interna estão 

previstos/implantados, de maneira 

suficiente, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: acesso 

da comunidade interna às informações 

acerca dos resultados das avaliações 

recentes, da divulgação dos cursos, da 

extensão e pesquisa, da existência de 

mecanismos de transparência 

institucional, da ouvidoria, entre outros. 

A1, D1. Questões sobre divulgação das 

informações. Relatórios da Ouvidoria. 

3.9 Programas de atendimento aos 

estudantes. 

Conceito 3: Quando os programas de 

apoio aos estudantes (apoio 

psicopedagógico, programas de 

acolhimento ao ingressante, programas 

de acessibilidade ou equivalente, 

nivelamento e/ou monitoria), inclusive aos 

estrangeiros, quando for o caso, estão 

previstos/implantados de maneira 

suficiente. 

Relatório dos setores responsáveis. A1. 

D1. Questões sobre apoio 

psicopedagógico , acessibilidade, 

assistência estudantil. Instrumento 

específico para esse público (PROEX). 

3.10 Programas de apoio à realização de 

eventos internos, externos e à produção 

discente. 

Conceito 3: Quando os programas de 

apoio ao discente estão 

previstos/implantados, de maneira 

suficiente, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: 

participação/realização de eventos 

(congressos, seminários, palestras, 

viagens de estudo e visitas técnicas) e 

A1. Relatórios de pesquisa e extensão 

com essas informações (PROEX, 

PRPGI). 
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produção discente (científica, tecnológica, 

cultural, técnica e artística).  

3.11 Política e ações de 

acompanhamento dos egressos. 

Conceito 3: Quando o plano de 

ação/ações institucionais 

previsto/implantado atende de maneira 

suficiente à política de acompanhamento 

dos egressos. 

E. Reforçar estratégias para 

acompanhamento dos egressos. (projeto 

do Observatório do Trabalho) 

3.12 Atuação dos egressos da IES no 

ambiente socioeconômico. 

Conceito 3: Quando as ações 

previstas/implantadas pela IES para 

verificação do egresso em relação à sua 

atuação profissional é suficiente, 

considerando, em uma análise sistêmica 

e global, os aspectos: responsabilidade 

social e cidadania onde a IES está 

inserida, empregabilidade, preparação 

para o mundo do trabalho, relação com 

entidades de classe e empresas do setor. 

E. Idem. E ver questões sobre atuação, 

responsabilidade social, trajetória 

profissional, cidadania do egresso. 

3.13 Inovação tecnológica e propriedade 

intelectual: coerência entre o PDI e as 

ações institucionais. 

Conceito 3: Quando as ações 

previstas/implantadas pela instituição, 

conforme proposto no PDI, contemplam a 

inovação tecnológica e a propriedade 

intelectual de maneira suficiente. 

Relatório da PRPGI e setores 

relacionados. À inovação tecnológica. 

 

Dimensão 4: Políticas de Gestão 

INDICADORES FONTES CORRESPONDENTES 

4.1 Política de formação e capacitação 

docente. 

Conceito 3: Quando a política de 

formação e capacitação docente está 

Políticas de capacitação docente. D1. 

Relatórios da PROAP e PRODIN. 
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prevista/implantada, de maneira 

suficiente, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, o incentivo/auxílio à: 

participação em eventos 

científicos/técnicos/culturais; capacitação 

(formação continuada);  qualificação 

acadêmica docente e a devida divulgação 

das ações com os docentes.  

4.2 Política de formação e capacitação do 

corpo técnico-administrativo. 

Conceito 3: Quando a política de 

formação e capacitação do corpo técnico-

administrativo está prevista/implantada 

de maneira suficiente, considerando o 

incentivo/auxílio para formação 

continuada.    

B. Perguntas sobre capacitação dos TAC. 

4.3 Gestão institucional.   

Conceito 3: Quando a gestão institucional 

está prevista/implantada de maneira 

suficiente para o funcionamento da 

instituição, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: 

autonomia e representatividade dos 

órgãos de gestão e colegiados; 

participação de professores, técnicos, 

estudantes e sociedade civil organizada; 

critérios de indicação e recondução de 

seus membros; realização e registro de 

reuniões.  

A1, D1, B. Sobre participação e 

democracia na Instituição. 

4.4 Sistema de registro acadêmico.   

Conceito 3: Quando o sistema de registro 

acadêmico previsto/implantado atende de 

maneira suficiente às necessidades 

institucionais e dos discentes, 

considerando, em uma análise sistêmica 

e global, os aspectos: organização, 

A1, D1. Perguntas sobre o sistema de 

registro acadêmico. 
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informatização, agilidade no atendimento 

e diversificação de documentos 

disponibilizados. 

4.5 Sustentabilidade financeira.    

Conceito 3: Quando as fontes de 

recursos previstas/executadas atendem 

de maneira suficiente ao custeio e aos 

investimentos em ensino, extensão, 

pesquisa e gestão, em conformidade com 

o PDI.   

PDI e relatórios financeiros. Relatórios da 

PROAP e PRODIN 

4.6 Relação entre o planejamento 

financeiro (orçamento) e a gestão 

institucional. 

Conceito 3: Quando o planejamento 

financeiro (orçamento com as respectivas 

dotações e rubricas) previsto/executado 

está relacionado de maneira suficiente 

com a gestão do ensino, da pesquisa e 

da extensão, em conformidade com o 

PDI.  

PDI e relatórios financeiros. Relatórios da 

PROAP e PRODIN.  

4.7 Coerência entre plano de carreira e a 

gestão do corpo docente.   

(indicador aplicado para fins de 

Recredenciamento e Credenciamento 

para transformação de Organização 

Acadêmica). 

Conceito 3: Quando a gestão do corpo 

docente é suficiente em relação ao plano 

de carreira protocolado/implantado.  

Análise do plano de carreira, relatório do 

setor responsável (DGP). D1 

4.8 Coerência entre o plano de carreira e 

a gestão do corpo técnicoadministrativo.   

(indicador aplicado para fins de 

Recredenciamento e Credenciamento 

para transformação de Organização 

Acadêmica). 

Conceito 3: Quando a gestão do corpo 

B. Relatório do setor responsável pela 

carreira  (DGP). 
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técnico-administrativo é suficiente em 

relação ao plano de carreira 

protocolado/implantado. 

 

 

 

Dimensão 5: Infraestrutura Física 

INDICADORES FONTES CORRESPONDENTA1ES 

5.1 Instalações administrativas. 

Conceito 3: Quando as instalações 

administrativas existentes atendem de 

maneira suficiente às necessidades 

institucionais, considerando, em uma 

análise sistêmica e global, os aspectos: 

quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, 

segurança, acessibilidade e conservação.  

A1, D1, B. Relatórios e ações da 

PRODIN. Sobre instalações 

administrativas. 

5.2 Salas de aula. 

Conceito 3: Quando as salas de aula 

existentes atendem de maneira suficiente 

às necessidades institucionais, 

considerando, em uma análise sistêmica 

e global, os aspectos: quantidade, 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade e 

conservação. 

A1, D1, A2, D2. Sobre salas de aula. 

5.3 Auditório(s). 

Conceito 3: Quando o(s) auditório(s) 

existente(s) atende(m) de maneira 

suficiente às necessidades institucionais, 

considerando, em uma análise sistêmica 

e global, os aspectos: quantidade, 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade e 

conservação.  

A1, D1. Sobre o auditório. 

5.4 Sala(s) de professores. D1. Salas de professores. 
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Conceito 3: Quando a(s) sala(s) de 

professores existente(s) atende(m) de 

maneira suficiente às necessidades 

institucionais, considerando, em uma 

análise sistêmica e global, os aspectos: 

quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, 

segurança, acessibilidade, conservação e 

infraestrutura de informática. 

5.5 Espaços para atendimento aos 

alunos. 

Conceito 3: Quando os espaços 

existentes para atendimento aos alunos 

atendem de maneira suficiente às 

necessidades institucionais, 

considerando, em uma análise sistêmica 

e global, os aspectos: quantidade, 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade e 

conservação.  

A1, D1. Salas de atendimento aos 

alunos. 

5.6 Infraestrutura para CPA. 

Conceito 3: Quando a infraestrutura 

destinada à CPA atende de maneira 

suficiente às necessidades institucionais. 

Sala da CPA e equipamentos. 

5.7 Gabinetes/estações de trabalho para 

professores em Tempo Integral -TI.  

Conceito 3: Quando os 

gabinetes/estações de trabalho 

implantados para os docentes em TI 

atendem de maneira suficiente às 

necessidades institucionais, 

considerando, em uma análise sistêmica 

e global, os aspectos: quantidade, 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade, 

conservação e infraestrutura de 

D1. Salas para professores em TI. 
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informática. 

5.8 Instalações sanitárias.   

Conceito 3: Quando as instalações 

sanitárias existentes atendem de maneira 

suficiente às necessidades institucionais, 

considerando, em uma análise sistêmica 

e global, os aspectos: quantidade, 

dimensão, limpeza, iluminação, 

ventilação, segurança, acessibilidade e 

conservação.  

A1, D1, B. Instalações sanitárias.  

5.9 Biblioteca: infraestrutura física. 

Conceito 3: Quando a infraestrutura física 

atende de maneira suficiente às 

necessidades institucionais, 

considerando, em uma análise sistêmica 

e global, os aspectos: espaço físico 

(dimensão, limpeza, iluminação, 

ventilação, segurança, acessibilidade, 

conservação e condições para 

atendimento educacional especializado), 

instalações para o acervo, ambientes de 

estudos individuais e em grupo, espaço 

para técnicos administrativos e plano de 

expansão física.    

A1, D1.  Biblioteca - infraestrutura. 

5.10 Biblioteca: serviços e 

informatização. 

Conceito 3: Quando os serviços da 

biblioteca atendem de maneira suficiente 

às necessidades institucionais, 

considerando, em uma análise sistêmica 

e global, os aspectos: profissionais da 

área de biblioteconomia, acesso via 

internet (consulta, reserva), 

informatização do acervo, bancos de 

dados, empréstimo, relatórios de gestão 

e horário de funcionamento.    

A1, D1. Serviços da biblioteca 
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5.11. Biblioteca: plano de atualização do 

acervo. 

Conceito 3: Quando o plano de 

atualização do acervo (físico e 

eletrônico/digital) implantado atende de 

maneira suficiente às necessidades 

institucionais, considerando, em uma 

análise sistêmica e global, os aspectos: 

coerência com o PDI e alocação de 

recursos. 

A1, D1, A2, D2. Relatórios sobre 

aquisição de livros, atualização do 

acervo. 

5.12 Sala(s) de apoio de informática ou 

infraestrutura equivalente. 

Conceito 3: Quando a(s) sala(s) de apoio 

de informática ou infraestrutura 

equivalente existente(s) atende(m) de 

maneira suficiente às necessidades 

institucionais, considerando, em uma 

análise sistêmica e global, os aspectos: 

equipamentos, normas de segurança, 

espaço físico, acesso à internet, 

atualização de software, acessibilidade 

digital, acessibilidade física, condições 

ergonômicas, serviços, suporte e plano 

de atualização.  

A1, D1. Salas de informática, rede, 

internet.  

5.13. Recursos de Tecnologias de 

Informação e Comunicação. 

Conceito 3: Quando os recursos de 

tecnologias de informação e 

comunicação atendem de maneira 

suficiente às necessidades dos 

processos de ensino e aprendizagem, 

que envolvem professores, técnicos, 

estudantes e sociedade civil. 

A1, D1, A2, D2, B. Recursos de TIC. 

5.14. Laboratórios, ambientes e cenários 

para práticas didáticas: infraestrutura 

física. 

A1, D1. A2, D2. Laboratórios – ambiente. 
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Conceito 3: Quando a infraestrutura física 

dos laboratórios, ambientes e cenários 

para práticas didáticas atendem de 

maneira suficiente às necessidades 

institucionais, considerando, em uma 

análise sistêmica e global, os aspectos: 

espaço físico (dimensão, limpeza, 

iluminação, ventilação, segurança e 

conservação), plano de atualização e 

acessibilidade.  

5.15. Laboratórios, ambientes e cenários 

para práticas didáticas: serviços. 

Conceito 3: Quando os laboratórios, 

ambientes e cenários para práticas 

didáticas atendem de maneira suficiente 

às necessidades institucionais, 

considerando, em uma análise sistêmica 

e global, os aspectos: serviços e normas 

de segurança.  

A1, D1. A2, D2. Laboratórios – serviços. 

5.16. Espaços de convivência e de 

alimentação. 

Conceito 3: Quando os espaços de 

convivência e de alimentação existentes 

atendem de maneira suficiente às 

necessidades institucionais, 

considerando, em uma análise sistêmica 

e global, os aspectos: quantidade, 

dimensão, limpeza, iluminação, 

ventilação, segurança, acessibilidade e 

conservação.  

A1, D1, B. Espaços de convivência e 

alimentação. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como observado desde sua apresentação, este relatório descritivo refere-se a 

um processo de planejamento e reestruturação do Sistema autoavaliativo do IFBA. 

Faz reflexões e apontamentos críticos sobre a metodologia empregada, seus 

resultados, obstáculos e perspectivas para o futuro. É escrito em um contexto de 

expansão e transformação institucional. O IFBA, com sua nova missão e 

perspectivas; sua expansão e interiorização, direcionado para novas tarefas, outros 

desafios, necessita evidentemente da transformação e valorização de seu processo 

autoavaliativo.  

Específicamente relacionado ao triênio passado, observamos as limitações da 

amostra de dados, de seus instrumentos e das formas de aplicação. Sinalizamos os 

vícios decorrentes de uma distribuição irregular e nem sempre significativa. 

Apontamos a necessidade de reelaborar indicadores e perguntas, bem como fontes 

de informação para avaliar as novas dimensões do istrumento de avaliação 

institucional do SINAES. Apesar das ressalvas, os dados e interpretações 

apresentadas então revelaram aspectos importantes para o IFBA. Ainda que 

considerados seus limites, o processo de autoavaliação obteve resultado naquilo 

que corresponde aos seus objetivos precípuos. Aspectos positivos e fragilidades 

institucionais foram sinalizados, e serviram de orientadores para o processo de 

gestão e de aperfeiçãmento institucional. Cabe enfatizar o compromisso do IFBA e 

de seus agentes com os apontamentos feitos por este relatório.  

Merece destaque o reconhecimento, por parte de seus participantes, do 

cumprimento da missão institucional. Para seus habitantes, o IFBA cumpre seu 

papel. Os destaques negativos corresponderam, em grande parte, a consequências 

de um acelerado processo de expansão e redefinição, nem sempre acompanhado 

pelos recursos de planejamento, de pessoal e de infraestrutura necessários.  

As limitações do processo de autoavaliação, seu pouco conhecimento e 

adesão por parte da comunidade, dão o que pensar, e provocam os agentes 

institucionais a realizarem profunda autocrítica. Cabe radical transformação naquilo 

que concerne à CPA e demais espaços da autoavaliação. É necessária mais 

estrutura e institucionalidade; maior divulgação e penetração na cultura 

organizacional. Cabe à nova CPA reestruturar suas formas de funcionamento, 

comtando com amplo apoio institucional. 

Cabe destacar a intenção do IFBA em efetivamente encampar o processo 
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autoavaliativo, torná-lo parte de sua cultura e de sua praxis gestionária. Trata-se, 

como já o dissemos, de aspecto central no contexto vivido pelo Instituto, e forma 

através da qual também a participação e o exercício da democracia podem ser 

aprofundados em nosso cotidiano.  
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ANEXO I – Instrumentos vigentes – aplicados no triênio 2012-2014 

 

INSTRUMENTO A1 – AVALIAÇÃO GLOBAL (DISCENTE) 

IDENTIFICAÇÃO (OPCIONAL) 

CURSO 
1.Conhecimento da matriz curricular do curso 
2.Conhecimento dos objetivos do curso  
3. Adequação do perfil profissional formado pelo curso exigido pelo mercado de trabalho  
4. Condições oferecidas para a conclusão do curso no tempo proposto  
5. Horário de funcionamento das aulas 
6. Integração entre a teoria e prática 
7. Integração entre ensino, pesquisa e extensão 
 
COORDENAÇÃO 

8. Desempenho do(a) Coordenador(a)  
9. Acompanhamento e orientação por parte da Coordenação  
10. Divulgação das informações acadêmicas pertinentes ao curso 
11. Desempenho do Colegiado do Curso ou Conselho de Curso 
12. Desempenho do Conselho de Classe 
13. Agilidade nas respostas das solicitações referentes à vida acadêmica 
14. Atendimento da Secretaria da Coordenação do Curso  
 
GESTÃO E ÓRGÃOS DE APOIO 

15.Desempenho da Direção Geral do IFBA 
16. Desempenho da Direção da Unidade de Ensino 
17. Desempenho da Diretoria de Ensino/Departamento de Ensino  
18. Desempenho dos Departamentos Acadêmicos 
19. Desempenho do Setor de Pesquisa e PósGraduação 
20. Desempenho da Assistência e Orientação ao aluno  
21. Desempenho da Coordenação de Estágio  
22. Atendimento do Setor de Registros Acadêmicos  
23. Atendimento do Serviço Médico/Odontológico  
24. Atuação do Setor de protocolo  
25. Atuação do Setor de apoio pedagógico  
26. Promoção de atividades/eventos com objetivo de intercâmbio com a sociedade  
27. Divulgação das informações institucionais/acadêmicas 
 
BIBLIOTECA 

28. Condições quanto a: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza... 
29. Organização e acesso ao acervo 
30. Disponibilidade de livros e textos indicados por disciplinas 
31. Disponibilidade de material bibliográfico complementar (periódicos, revistas, CD, 
videoteca...) 
32. Disponibilidade de computadores para acesso à Internet  
33. Horário de funcionamento 
34. Atendimento pelos funcionários  
 
INFRAESTRUTURA 

35. Condições físicas das salas de aula quanto a: ventilação, iluminação, acústica, 
mobiliário, limpeza 
36. Condições das instalações para as aulas práticas (laboratórios/oficinas/ateliês/quadra 
esportiva)  
37. Disponibilidade de computadores para acesso à Internet nos laboratórios de informática 
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38. Disponibilidade dos recursos de audiovisual 
39. Condições da cantina/refeitório (qualidade dos alimentos e atendimento)  
40. Condições das instalações sanitárias  
41. Condições do local de convívio social  
 
ASPECTOS INSTITUCIONAIS 
42. Atividades em que participa (sim/não): 

a. bolsa de trabalho/PAE;  
b. bolsa de iniciação científica;  
c. projeto de pesquisa;  
d. estágio extracurricular;  
e. comissão/grupo de trabalho;  
f. programas de extensão (incubadora, projetos sociais...); 
g. órgãos colegiados (Colegiado de Curso, Conselho Diretor, Conselho de                   

Ensino,  Pesquisa e Extensão, Conselho de Curso, Conselho de Classe...);  
h. órgão de representação estudantil  
i. empresa júnior;  
j. monitoria;  
l. atividade artística;  
m. atividade esportiva 

 
43. Conhecimento da Missão do CEFETBA  
44. Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional  PDI  
45. Conhecimento do Projeto Pedagógico Institucional  PPI  
46. Conhecimento da Avaliação Institucional/CPA  
47. Adequação da atual estrutura administrativa ao funcionamento do IFBA  
48. Adequação da estrutura acadêmica ao funcionamento do IFBA 
 
49. Comentários abertos. 
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INSTRUMENTO A2 – AVALIAÇÃO DISCIPLINA/COMPETÊNCIA E PROFESSOR 

(DISCENTE) 

IDENTIFICAÇÃO (OPCIONAL) 
DISCIPLINA 

1. Coerência dos objetivos e conteúdos da disciplina/competência e a formação proposta 
pelo curso  
2. Contribuição da disciplina/competência para sua formação profissional  
3. Disponibilidade do material para participação de todos  
4. Condições físicas e equipamentos  
5. Carga horária da disciplina/competência 
 
PROFESSOR 

6. Apresentação do Plano de Ensino (objetivos, conteúdo, metodologia, critérios de 
avaliação e bibliografia)  
7. Sequência dada aos conteúdos da disciplina/competência em relação à sua 
aprendizagem  
8. Incentivo para participação dos alunos nas aulas  
9. Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina/competência  
 10. Orientação no desenvolvimento das atividades das aulas práticas  
11. Incentivo para discutir os resultados e conclusões das aulas práticas  
12. Integração entre as aulas teóricas e práticas  
13. Mecanismos de avaliação em relação aos conteúdos trabalhados  
14. Reorientação das possíveis deficiências detectadas na avaliação da aprendizagem  
15. Cumprimento do prazo para entrega das avaliações  
16. Alcance dos objetivos das disciplinas  
17. O relacionamento entre o professor e a turma no processo ensinoaprendizagem 
18. Utilização dos recursos didáticos  
19. Pontualidade  
20. Assiduidade 
  
AUTOAVALIAÇÃO  

21. Comprometimento com as atividades da disciplina  
22. Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina/competência  
23. Desempenho na disciplina/competência  
24. Motivação para participar das atividades da disciplina/competência  
25. Respeito às intervenções e dúvidas dos colegas  
26. Comprometimento com os grupos que participa para a  realização de atividades   
27. Pontualidade  
28. Assiduidade 
 

ESPAÇO PARA RESPOSTA ABERTA  
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INSTRUMENTO D1 – AVALIAÇÃO GLOBAL (DOCENTE) 

IDENTIFICAÇÃO (OPCIONAL) 
DEPARTAMENTO/COORDENAÇÃO,  

1.Divulgação das informações acadêmicas  
2. Acompanhamento e orientação das atividades desenvolvidas   
3. Distribuição adequada das atividades docentes no seu Departamento  
4. Desempenho do Chefe do Departamento   
5. Desempenho do Coordenador de Área   
6. Discussão e análise dos assuntos acadêmicos de forma colegiada na Coordenação de 
Área/ Departamento  
7. Liberdade de se expressar dentro do Departamento/Coordenação de área que trabalha  
8. Planejamento e avaliação coletiva das atividades do Departamento/Coordenação de área 
que trabalha   
9. Relacionamento com o(a) Coordenador(a) de sua Área   
10. Relacionamento com o(a) Chefe do Departamento   
11. Relacionamento com os demais colegas de Setor  
12. Atendimento da secretaria da Coordenação/Departamento  
 
GESTÃO E ÓRGÃOS DE APOIO 
13. Desempenho da Direção Geral do IFBA 
14. Desempenho da Direção da Unidade de Ensino  
15. Desempenho da Direção de Ensino/Departamento de Ensino  
16. Desempenho do Setor de Pesquisa e PósGraduação  
17. Atuação do Setor de Recursos Humanos  
18. Atendimento do Serviço da Gráfica  
19. Desempenho do Setor de Informática  
20. Desempenho do Setor de Comunicação Social  
21. Atuação do Setor de Protocolo  
22. Atuação do Setor de Compras / Suprimentos   
23. Atuação do Setor de Transporte  
24. Atendimento do Serviço de audiovisual   
25. Atuação do Apoio Pedagógico  
26. Existência de uma política de capacitação de pessoal  
27. Plano de carreira  
28. Agilidade e qualidade na solução de processos administrativos (tramitação, pagamentos, 
compras...)  
29. Apoio financeiro para participação em cursos, eventos, divulgação de pesquisas/artigos 
e outros  
30. Divulgação das informações institucionais/acadêmicas  
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO E INFRAESTRUTURA 

31. Local para realização das atividades docentes (estudo, atendimento a aluno, orientação, 
acesso à Internet...)  
32. Disponibilidade de material de apoio para a realização das aulas  
33. Disponibilidade dos recursos de audiovisual   
34. Quantitativo de recursos humanos no setor   
35. Condições das instalações para as aulas práticas (laboratórios/ oficinas/ateliês)   
36. Condições físicas das salas de aula quanto a: ventilação, iluminação, acústica, 
mobiliário, limpeza  
37. Condições da cantina/refeitório (qualidade dos alimentos e atendimento)  
38. Condições das Instalações sanitárias  
39. Condições do local de convívio social  
 
BIBLIOTECA 
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40. Condições quanto a: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza...  
41. Organização e acesso ao acervo  
42. Disponibilidade de livros textos indicados por disciplinas  
43. Disponibilidade de material bibliográfico complementar (periódicos, revistas, CD, 
videoteca...)   
44. Disponibilidade de computadores para acesso à Internet   
45. Horário de funcionamento  
46. Atendimento pelos funcionários  
 
AUTOAVALIAÇÃO 

47. Satisfação pessoal e profissional   
48. Conhecimento das normas e regulamentos do IFBA  
49. Comprometimento com o trabalho do seu departamento   
50. Existência de competência técnica para exercer sua função   
51. Motivação para o trabalho   
52. Assiduidade  
53. Pontualidade  
 
ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

54. Atividades em que participa (sim/não):  
a. Ensino;   
b. Pesquisa; 
c. Extensão (incubadora, projetos sociais...);  
d. Administração; 
 e. Bancas de concursos; 
f. Comissões de trabalho; 
g. Órgãos colegiados (Conselho de Ensino e Conselho Diretor, Colegiado de Curso, 

CPPD); 
h. Orientação de alunos (estágio, iniciação científica, trabalho de fim de curso, 

monitoria); 
i. Atividades extra curriculares/organização de eventos (visitas técnicas, eventos 

acadêmicos, montagem  teatral...) 
 
55. Conhecimento da missão do IFBA 
56. Conhecimento das normas e regulamentos do IFBA 
57. Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI 
58. Divulgação da Avaliação Institucional/CPA 
59. Cumprimento da Missão do IFBA 
60. Adequação do PDI aos objetivos do IFBA 
61. Participação na Avaliação Institucional 
62. Participação nas decisões da Instituição 
63. Adequação da estrutura Administrativa do IFBA 
64. Adequação da estrutura Acadêmica ao funcionamento do IFBA 
 
ESPAÇO PARA RESPOSTA ABERTA 
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INSTRUMENTO D2 – AVALIAÇÃO CURSO/DISCIPLINA/COMPETÊNCIA/ALUNO 

(DOCENTE) 

IDENTIFICAÇÃO (OPCIONAL) 
 
CURSO 

1. Conhecimento do Plano/Projeto  
2. Perfil do profissional formado  
3. Coerência da matriz curricular  
4. Integração entre ensino, pesquisa e extensão  
5. Horário de funcionamento 
 
COORDENAÇÃO 

6. Desempenho do Coordenador(a)  
7. Desempenho do Colegiado ou Conselho de Curso  
8. Atendimento da secretaria da Coordenação 
 
DISCIPLINA 
9. Coerência dos objetivos e conteúdos da disciplina/competência e a formação proposta 
pelo curso  
10. Desenvolvimento de atividades interdisciplinares  
11. Carga horária da disciplina/competência  
12. Condições físicas e equipamentos disponíveis para atividades da disciplina/competência  
13. Integração entre teoria e prática 
 
ATUAÇÃO DIDÁTICA 

14. Atualidade de bibliografia da disciplina  
15  Cumprimento do programa da disciplina  
16. Atualização do Plano de Ensino da disciplina/competência (objetivos, programa, 
metodologia, procedimentos de avaliação e bibliografia)  
17. Apresentação e discussão com os alunos do Plano de Ensino da disciplina/competência  
18. Diversificação da metodologia utilizada para aula (aula expositiva, pesquisa, seminários, 
estudo dirigido)  
19. Contextualização social/tecnológico da disciplina  
20. Incentivo ao pensamento crítico /reflexivo dos alunos 
21. Cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma da disciplina/competência 
 
ALUNOS 
22. Cooperação com o professor/colegas  
23. Pontualidade  
24. Assiduidade  
25. Motivação para participar das atividades da disciplina/competência  
26. Conhecimentos prévios necessários para a disciplina/competência  
27. Cumprimento dos prazos estipulados para entrega das tarefas propostas  
 
AUTOAVALIAÇÃO 

28. Pontualidade  
29. Assiduidade  
30. Relacionamento com a turma  
31. Competência para ministrar a disciplina  

 

ESPAÇO PARA RESPOSTA ABERTA 
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INSTRUMENTO B – AVALIAÇÃO GLOBAL (TÉCNICO ADMINISTRATIVO) 

IDENTIFICAÇÃO (OPCIONAL) 
SETOR  

1. Conhecimento das atribuições do setor 
2. Conhecimento das suas atividades dentro do setor 
3. Conhecimento da importância do seu trabalho para o desempenho do setor 
4. Relacionamento com a chefia imediata 
5. Relacionamento com os demais colegas do seu setor  
6. Liberdade de se expressar dentro do setor 
7. Integração com outros setores internos 
8. Planejamento e avaliação coletiva das atividades do setor 
 
GESTÃO E ÓRGÃOS DE APOIO 

9. Desempenho da Direção Geral do CEFET•BA 
10. Desempenho da Direção da Unidade de Ensino 
11. Desempenho da Chefia Imediata 
12. Desempenho do Setor de Pesquisa e Pós•Graduação 
13. Desempenho do Setor de Recursos Humanos 
14. Desempenho da Gráfica 
15. Desempenho do Setor de Informática 
16. Desempenho do Setor de Comunicação Social 
17. Atuação do Setor de Protocolo 
18. Atuação do Setor de Compras/ Suprimentos 
19. Atuação do Setor de Transporte 
20. Existência de uma política de capacitação de pessoal 
21. Plano de carreira 
22. Agilidade e qualidade na solução de processos administrativos (prazos, pagamento, 
compras...) 
23. Apoio financeiro para participação em cursos, eventos, divulgação de pesquisas/artigos 
e outros 
24. Divulgação das informações institucionais 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO E INFRAESTRUTURA 
25. Condições físicas do setor (ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza) 
26. Disponibilidade de equipamentos e recursos tecnológicos no setor 
27. Quantitativo de recursos humanos no setor 
28. Disponibilidade de material de consumo no setor 
29. Condições da cantina/refeitório (qualidade dos alimentos e atendimento) 
30. Condições das instalações sanitárias 
31. Condições do local de convívio social 
 
AUTOAVALIAÇÃO 

32. Satisfação pessoal e profissional 
33. Comprometimento com o trabalho do seu setor 
34. Competência técnica para exercer sua função 
35. Motivação para o trabalho 
36. Assiduidade 
37. Pontualidade 
 
ASPECTOS INSTITUCIONAIS 
38. Participação em atividades da instituição: 
a. Comissões de trabalho 
b. Cargos de chefia 
c. Pesquisa 
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d. Extensão 
e. Órgãos colegiados (Conselho Diretor, CPA, CPPD, Conselho de Classe...) 
f. Organização de eventos (Seminários, Feiras, Encontros...) 
39. Conhecimento da Missão do IFBA 
40. Conhecimento das normas e regulamentos do IFBA 
41. Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 
42. Divulgação da Avaliação Institucional/CPA 
43. Cumprimento da sua Missão do IFBA 
44. Adequação do PDI aos objetivos do IFBA 
45. Participação na Avaliação Institucional 
46. Participação nas decisões da Instituição 
47. Adequação da estrutura Administrativa do IFBA 
48. Adequação da estrutura Acadêmica ao funcionamento do IFBA 
 
ESPAÇO PARA RESPOSTA ABERTA 
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INSTRUMENTO E – AVALIAÇÃO GLOBAL (EGRESSO) 

IDENTIFICAÇÃO (OPCIONAL) 
PERFIL DO EGRESSO 

1. Tempo de formado 
2. Exerce a profissão de sua formação no IFBA 
3. Caso tenha respondido não à questão anterior, marque a principal causa 
4. Marque o curso realizado após a conclusão do seu curso 
5. Marque as formas de sua participação no IFBA 
 
CURSO 

6.   Horário de funcionamento do curso 
7.  O Curso do IFBA atendeu às expectativas na sua formação profissional 
8.  Carga•horária do Curso 
9.  Incentivo dos professores no processo Ensino/Aprendizagem 
10. Contribuição dos conteúdos das disciplinas básicas para  formação profissional 
11. Contribuição dos conteúdos das disciplinas profissionalizantes para formação 
profissional 
12. Articulação entre as disciplinas de formação básica e as de formação profissionalizante 
13. Contribuição do estágio curricular para o seu desenvolvimento profissional 
14.  Orientação para participação nos grupos de pesquisa do IFBA 
15.  Contribuição do IFBA para seu crescimento como cidadão 
 
BIBLIOTECA 
16. Condições (infra•estrutura, acervo) da Biblioteca para a realização das consultas 
necessárias ao curso 
 
INFRAESTRUTURA 

17. Adequação dos recursos audiovisuais 
18. Condições dos laboratórios/oficinas 
 
INSTITUIÇÃO 

19. Atuação do IFBA em processos seletivos para estágio 
20. Acompanhamento do estágio, (se for o caso), por parte do setor responsável 
21. Atuação do IFBA em atividades extra•curriculares (visitas de campo, viagens, eventos, 
etc.) 
 
22. Qual a sua opinião sobre a imagem IFBA perante a Sociedade? 
 
ESPAÇO PARA RESPOSTA ABERTA 
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INSTRUMENTO C – AVALIAÇÃO GLOBAL (COMUNIDADE EXTERNA) 

IDENTIFICAÇÃO (OPCIONAL) 

 
1. Área de atuação do IFBA que tem conhecimento  
 
2. Serviço/infra-estrutura do IFBA que utiliza/utilizou 
 
3. Serviço (s) utilizado (s). 
 
4. Existe no quadro de funcionários da empresa profissionais formados pelo IFBA? 
 
5. Em caso afirmativo, marque as áreas de atuação 
 
6. O profissional está atuando na sua área de formação? 
 
AVALIAÇÃO DO EGRESSO DO IFBA 
7. Conhecimentos técnico-científicos adquiridos no IFBA 
8. Aspectos éticos na atuação professional 
9. Iniciativa, liderança e capacidade de trabalho em equipe 
10. Conhecimento e participação na gestão das atividades 
11. Como avalia a imagem do IFBA 
12. As atividades do IFBA respondem as demandas da sociedade  
13. O IFBA utiliza adequadamente os meios de comunicação com a sociedade  
14. As informações emitidas pelo IFBA aos seus usuários são atualizadas e claras 
 
ESPAÇO PARA RESPOSTA ABERTA 
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ANEXO II – Fontes para os relatórios por dimensão/capítulo de análise 

 

Eixo 1: planejamento e avaliação institucional 

A1 - percepção do processo de autoavaliação.  

D1 - percepção do processo de autoavaliação.  

B - percepção do processo de autoavaliação. 

 

PDI: sobre processo de autoavaliação.  

 

Relatórios da CPA. Processo de autoavaliação. Efeitos de nosso relatório na 

instituição. Participação da comunidade na autoavaliação. Adesão aos nossos 

questionários. Divulgação do processo de autoavaliação. 

 

Relatório anual de acompanhamento das decorrências do processo de 

autoavaliação.  

 

 

Eixo 2: desenvolvimento institucional 

PDI - Conhecimento e consonância da comunidade em relação à missão 

institucional. Planejamentos de ensino, pesquisa e extensão no período. Atividades 

de extensão referentes à memória, à produção artística e ao patrimônio cultural. PDI; 

assistência estudantil e inclusão social. Questões étnicas e raciais. Relações 

Internacionais. 

 

PROEN – Atividades de ensino.  

PRPGI – Atividades de pesquisa. 

PROEX – Atividades de extensão. Atividades de extensão referentes à memória, à 

produção artística e ao patrimônio cultural; assistência estudantil e inclusão social; 

ações afirmativas e promoção de direitos. Preconceito, Igualdade racial e direitos 

humanos.  

 

PDI. Relatórios do setor de Relações Internacionais. 

 

A1 - Conhecimento e consonância da comunidade em relação à missão institucional. 
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Respostas sobre as atividades de ensino. Preconceito, Igualdade racial e direitos 

humanos. 

 

D1 - Conhecimento e consonância da comunidade em relação à missão institucional. 

Respostas sobre as atividades de ensino. Preconceito, Igualdade racial e direitos 

humanos.  

E - Conhecimento e consonância da comunidade em relação à missão institucional. 

B - Conhecimento e consonância da comunidade em relação à missão institucional. 

Preconceito, Igualdade racial e direitos humanos.  

C. Conhecimento e consonância da comunidade em relação à missão institucional. 

 

Instrumento para ser preenchido por alunos atendidos por políticas de inclusão e 

assistência social. 

 

Instrumento sobre as questões raciais? Algo que acompanhe questões relativas ao 

preconceito? 

 

Eixo 3: políticas acadêmicas 

A1 - Perguntas sobre componentes curriculares, projeto do curso, material 

pedagógico. Pesquisa. Apoio a projetos, atividades, eventos. Divulgação dos 

resultados de pesquisa e extensão. Questões sobre divulgação das informações. 

Questões sobre apoio psicopedagógico , acessibilidade, assistência estudantil. 

D1 - Perguntas sobre componentes curriculares, projeto do curso, material 

pedagógico. Pesquisa. Pesquisa. Apoio a projetos, atividades, eventos. Divulgação 

dos resultados de pesquisa e extensão. Questões sobre divulgação das 

informações. Questões sobre apoio psicopedagógico , acessibilidade, assistência 

estudantil. 

A2 - Perguntas sobre componentes curriculares, projeto do curso, material 

pedagógico. 

D2 - Perguntas sobre componentes curriculares, projeto do curso, material 

pedagógico. 

C. Questões sobre os cursos, ações de extensão etc.  

E. Reforçar estratégias para acompanhamento dos egressos. (projeto do 

Observatório do Trabalho). Questões sobre atuação, responsabilidade social, 
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trajetória profissional, cidadania. 

 

Apoio psicopedagógico , acessibilidade, assistência estudantil. Instrumento 

específico para esse público.  

 

Obs: Aplicar A1, A2,  D1 e o D2 também para a pós. 

 

PROEX - Apoio a projetos, atividades e ações de extensão. Apoio psicopedagógico , 

acessibilidade, assistência estudantil. 

 

PRPGI - Apoio à participação em eventos, projetos de pesquisa, divulgação dos 

resultados etc. inovação tecnológica. 

 

DGCOM - Relatórios do setor. 

 

Relatórios da Ouvidoria. 

 

Eixo 4: políticas de gestão 

A1 – Sobre participação e democracia na Instituição. Sistema de registro acadêmico. 

D1 - Políticas de capacitação docente. D1. Sobre participação e democracia na 

Instituição. Sistema de registro acadêmico. Plano de carreira. 

B - Perguntas sobre capacitação dos TAC. Sobre participação e democracia na 

Instituição. Plano de carreira. 

 

PDI – Financeiro.  

PROAP - Políticas de capacitação docente. Dados financeiros. 

PRODIN - Políticas de capacitação docente. Dados financeiros. 

DGP – Plano de carreira.  

 

 

Eixo 5: infraestrutura física 

A1 – Salas de aula. Instalações administrativas. Auditório. Salas de atendimento aos 

alunos. Instalações sanitárias. Biblioteca: infraestrutura, serviços, acervo. Salas de 

informática, rede, internet. Laboratórios:  ambiente e serviços. Espaços de 
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convivência e alimentação. 

D1 – Salas de aula. Instalações administrativas. Auditório. Sala de professores. 

Salas de atendimento aos alunos. Salas para professores em TI. Instalações 

sanitárias. Biblioteca: infraestrutura, serviços, acervo. Salas de informática, rede, 

internet. Laboratórios: ambiente e serviços. Espaços de convivência e alimentação. 

B - instalações administrativas. Instalações sanitárias. TIC, rede, internet. 

Laboratórios: ambiente e serviços. Espaços de convivência e alimentação. 

A2 – Salas de aula. Biblioteca: acervo. Recursos de TIC. Laboratórios:  ambiente e 

serviços. 

D2 – Salas de aula. Biblioteca: acervo. Recursos de TIC. Laboratórios:  ambiente e 

serviços. 

C – Auditório, infraestrutura de eventos. 
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ANEXO III – Tabela de fontes para os relatórios de autoavaliação 

 

Instrumentos 

A1 Percepção do processo de autoavaliação. Conhecimento e consonância da 
comunidade em relação à missão institucional. Respostas sobre as atividades de 
ensino. Preconceito, Igualdade racial e direitos humanos. Perguntas sobre 
componentes curriculares, projeto do curso, material pedagógico. Pesquisa. Apoio 
a projetos, atividades, eventos. Divulgação dos resultados de pesquisa e extensão. 
Questões sobre divulgação das informações. Questões sobre apoio 
psicopedagógico , acessibilidade, assistência estudantil. Participação e democracia 
na Instituição. Sistema de registro acadêmico. Salas de aula. Instalações 
administrativas. Auditório. Salas de atendimento aos alunos. Instalações sanitárias. 
Biblioteca: infraestrutura, serviços, acervo. Salas de informática, rede, internet. 
Laboratórios:  ambiente e serviços. Espaços de convivência e alimentação. 

D1 Percepção do processo de autoavaliação. Conhecimento e consonância da 
comunidade em relação à missão institucional. Respostas sobre as atividades de 
ensino. Preconceito, Igualdade racial e direitos humanos. Perguntas sobre 
componentes curriculares, projeto do curso, material pedagógico. Pesquisa. 
Pesquisa. Apoio a projetos, atividades, eventos. Divulgação dos resultados de 
pesquisa e extensão. Questões sobre divulgação das informações. Questões sobre 
apoio psicopedagógico , acessibilidade, assistência estudantil. Políticas de 
capacitação docente. Sobre participação e democracia na Instituição. Sistema de 
registro acadêmico. Plano de carreira. Salas de aula. Instalações administrativas. 
Auditório. Sala de professores. Salas de atendimento aos alunos. Salas para 
professores em TI. Instalações sanitárias. Biblioteca: infraestrutura, serviços, 
acervo. Salas de informática, rede, internet. Laboratórios: ambiente e serviços. 
Espaços de convivência e alimentação.  

A2 Perguntas sobre componentes curriculares, projeto do curso, material pedagógico. 
Salas de aula. Biblioteca: acervo. Recursos de TIC. Laboratórios: ambiente e 
serviços. 

D2 Perguntas sobre componentes curriculares, projeto do curso, material pedagógico. 
Salas de aula. Biblioteca: acervo. Recursos de TIC. Laboratórios: ambiente e 
serviços. 

B Conhecimento e consonância da comunidade em relação à missão institucional. 
Preconceito, Igualdade racial e direitos humanos. Perguntas sobre capacitação dos 
TAC. Sobre participação e democracia na Instituição. Plano de carreira. instalações 
administrativas. Instalações sanitárias. TIC, rede, internet. Laboratórios: ambiente e 
serviços. Espaços de convivência e alimentação.  

E Percepção do processo de autoavaliação. Conhecimento e consonância da 
comunidade em relação à missão institucional. Reforçar estratégias para 
acompanhamento dos egressos. (projeto do Observatório do Trabalho). Questões 
sobre atuação, responsabilidade social, trajetória profissional, cidadania. 
 

C Conhecimento e consonância da comunidade em relação à missão institucional. 
Questões sobre os cursos, ações de extensão etc. Auditório, infraestrutura de 
eventos. 

I Instrumento para ser preenchido por alunos atendidos por políticas de 
inclusão, acessibilidade e assistência social. 

P Instrumento sobre as questões raciais. Algo que acompanhe questões 
relativas ao preconceito? 
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Documentos instituionais 

PDI Processo de autoavaliação. Conhecimento e consonância da 
comunidade em relação à missão institucional. Planejamentos de 
ensino, pesquisa e extensão no período. Atividades de extensão 
referentes à memória, à produção artística e ao patrimônio cultural. 
PDI; assistência estudantil e inclusão social. Questões étnicas e 
raciais. Relações Internacionais. Dados Financeiros.  

RELATÓRIO DA 

CPA 

Efeitos de nosso relatório na instituição. Participação da 
comunidade na autoavaliação. Adesão aos nossos questionários. 
Divulgação do processo de autoavaliação. Relações Internacionais.  

PROAP Políticas de capacitação docente. Dados financeiros. 

PRODIN Políticas de capacitação docente. Dados financeiros. 

PROEN Atividades de ensino. 

PROEX Atividades de extensão. Atividades de extensão referentes à 
memória, à produção artística e ao patrimônio cultural; assistência 
estudantil e inclusão social; ações afirmativas e promoção de 
direitos. Preconceito, Igualdade racial e direitos humanos. Apoio a 
projetos, atividades e ações de extensão. Apoio psicopedagógico , 
acessibilidade, assistência estudantil. 

PRPGI Atividades de pesquisa. Apoio à participação em eventos, projetos 
de pesquisa, divulgação dos resultados etc. inovação tecnológica. 

Setor de Relações 

Internacionais. 

Ações. 

DGP. Plano de carreira.  

DGCOM Ações.  

Ouvidoria Síntese das ações e demandas da comunidade.  

 Relatório anual de acompanhamento das decorrências do 
processo de autoavaliação. 

 


