
(ii) Autoavaliação - coordenada pela Comissão Própria de AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO IFBA 
Avaliação (CPA) de cada instituição e orientada pelas Quadro 3 - Conceito do ENADE dos cursos de graduação do IFBA, 2006-2013
Diretrizes e pelo Roteiro da Autoavaliação Institucional da O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), criado 
Conaes. No caso do IFBA, a autoavaliação é coordenada e pela Lei n° 10.861/2014, constitui-se de três componentes: Avaliação das 
realizada pela CPA juntamente com as Comissões Setoriais Instituições (AVALIES); Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG); e 
de Avaliação (CSA) de cada Campus. Os resultados da Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). Complementa-
autoavaliação global e dos aspectos didático-pedagógicos 

se com instrumentos de informação (censo e cadastro). Assim, este 
do IFBA desde 2005, encontram-se disponíveis no 

sistema permite traçar um panorama da qualidade dos cursos e das 
endereço: <http://www.portal.ifba.edu.br>. 

instituições de educação superior no País. 

Avaliações realizadas pelas comissões de especialistas designadas 
pelo MEC/Inep. Caracterizam-se pela visita in loco aos cursos das IES e 
se destinam a verificar as condições de ensino, tais como: perfil do 
corpo docente, as instalações físicas e a organização didático-
pedagógica. O Quadro 2 ilustra os conceitos recebidos pelos cursos 
do IFBA.

Quadro 2 - Avaliação in loco dos Cursos de Graduação do IFBA, 2005-2013

F o n t e :  B r a s i l / M E C / I n e p .  D i s p o n í v e l  e m :  < h t t p : / / e m e c . m e c . g o v . b r / e m e c / c o n s u l t a -Os processos avaliativos são coordenados e supervisionados pela 
cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d 14c6542552b0f6eb/NTk5>.

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes). A Nota: s/c* (Sem conceito) - devido à inexistência de concluintes no ano de referência.

operacionalização é de responsabilidade do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que conduz 
todo o sistema de avaliação de cursos superiores no País, produzindo 
indicadores e um sistema de informações que subsidia tanto o 

Índices e conceitos resultantes do ENADE
processo de regulamentação exercido pelo MEC, como garante 

Enquanto base de avaliação da educação superior o ENADE promove transparência dos dados sobre qualidade da educação superior a 
um aporte quantitativo gerando os seguintes índices e conceitos: toda sociedade (BRASIL/MEC/Inep, 2011). 

Ÿ Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) é um 

indicador de qualidade das instituições de educação 

(i) Avaliação Externa - realizada por comissões designadas pelo superior, que considera em sua composição a qualidade dos 

MEC/Inep, tem como referência os padrões de qualidade para a Fonte: Brasil/MEC/Inep. Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/emec/consulta- cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado e 
cadastro/ detalhamento/d96957f455f6405d 14c6542552b0f6eb/NTk5>.

educação superior expressos nos instrumentos de avaliação e os Nota: CC – Conceito de Curso. doutorado). No que se refere à graduação, é utilizado o 
relatórios das autoavaliações. O Quadro 1 apresenta o resultado da Conceito Preliminar de Curso (CPC) e, no que se refere à pós-
Avaliação Externa do IFBA em 2010, segundo as 10 dimensões da graduação, é utilizada a Nota Capes. O resultado final é dado 
citada lei, correspondendo ao Conceito Institucional (CI) 3. em valores contínuos (de 0 a 500) e em faixas (de 1 a 5). O Tem o objetivo de aferir o rendimento dos alunos dos cursos de 

graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas Quadro 1 – Dimensões e conceitos da Avaliação Externa do IFBA, 2010 Quadro 4 mostra o ICG em faixa para os anos de 2010 e 2012.
habilidades e competências previstas nas diretrizes curriculares dos 
respectivos cursos. A avaliação incluiu grupos de estudantes 

Quadro 4 – Índice Geral de Cursos do IFBA, 2010 e 2013
selecionados por amostragem em momentos distintos de sua 
graduação: um grupo – considerado ingressante – que se encontra no 
final do primeiro ano e outro grupo – considerado concluinte – que 
cursa o último ano. Os dois grupos são submetidos à mesma prova. A 

Fonte: Brasil/MEC/Inep. Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/ 
periodicidade máxima de aplicação em cada área é trienal.  detalhamento/d96957f455f6405d 14c6542552b0f6eb/NTk5>.

A avaliação do desempenho dos alunos no ENADE sendo expressa 
por meio de conceitos, ordenados numa escala de cinco níveis. O 
Quadro 3 sintetiza os conceitos dos cursos do IFBA.

Fonte: Relatório de Avaliação Externa do IFBA. Protocolo e-MEC 20074007.
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AVALIES ACG ENADE

Auto
Avaliação

Avaliação
Externa

Dimensão Conceito 

1. Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 3 

2. Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão 3 

3. Responsabilidade social da IES 4 

4. Comunicação com a sociedade 2 

5. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-
administrativo 

2 

6. Organização de gestão da IES 4 

7. Infraestrutura física 3 

8. Planejamento de avaliação 4 

9. Políticas de atendimento aos estudantes 4 

10. Sustentabilidade financeira 3 

Escore global 3 

 

Campus Curso Ano CC 

Barreiras Matemática 2012 3 

Eunápolis Matemática 2010 4 

Salvador 

Administração 2005 4 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2011 4 

Engenharia Industrial Elétrica 2005 4 

Engenharia Industrial Mecânica 2005 4 

Engenharia Química 2013 4 

Radiologia 2011 5 

Vitória da Conquista Engenharia Elétrica 2011 4 

 

AVALIES

ACG

ENADE

Campus Curso Ano ENADE 

Eunápolis Matemática 2010 3 

Salvador 

Administração 

2006 5 

2009 4 

2012 5 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2011 4 

Engenharia Industrial Elétrica 

2008 4 

2011 3 

Engenharia Industrial Mecânica 

2008 3 

2011 3 

Engenharia Química 2013 s/c* 

Vitória da 
Conquista 

Engenharia Elétrica 

2008 s/c* 

2011 2 

 

 Ano Valor 

ICG 
2010 3 

2012 3,37 

 



Quadro 6 - Indicador de desempenho observado e esperado dos Ÿ Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma média de 

cursos de graduação do IFBA, 2008-2012diferentes medidas da qualidade de um curso utilizando: 

conceito do ENADE; desempenho dos ingressantes no 

ENADE; conceito do Indicador de Diferença entre o 

Desempenho Observado e Esperado (IDD) e as variáveis de 

insumo. Os dados das variáveis de insumo são formados com 

informações do Censo da Educação Superior e pelas 

respostas ao questionário socioeconômico do ENADE e 

consideram o corpo docente, a infraestrutura e programa 

pedagógico. O CPC tem a seguinte composição: Insumos 

(40%), sendo: 20% a titulação de doutores; 5% a titulação de 

mestres; 5% - regime de trabalho docente parcial ou integral; 

5% a infraestrutura; 5% questão pedagógica; e Enade (60%). O 

Quadro 5 demonstra o CPC para os anos de 2011 e 2012.
Fonte: Brasil/MEC/Inep. Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-
cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d 14c6542552b0f6eb/NTk5>.

Quadro 5 - Conceito Preliminar dos Cursos de Graduação do IFBA, 2011-2012

REFERÊNCIAS:

BRASIL/MEC/Inep. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/superior-condicoesdeensino. 
2011. Acesso em: 12 ago. 2014.

Fonte: Brasil/MEC/Inep. Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-
cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d 14c6542552b0f6eb/NTk5>.

· Indicador de diferença entre o desempenho observado e 

esperado (IDD) tem o propósito de trazer às instituições 

informações comparativas dos desempenhos de seus 

estudantes concluintes em relação aos resultados obtidos, 

em média, pelas demais instituições cujos perfis de seus 

estudantes ingressantes são semelhantes. O desempenho 

médio estimado do concluinte representa o resultado que 

seria esperado ao final de um curso, para um perfil 

conhecido de estudantes, caso eles frequentassem um 

curso hipotético de qualidade média. No Quadro 6 

encontram-se os valores do IDD no período de 2008 a 2012.

Campus Curso Ano CPC 

Eunápolis Matemática 2011 3 

Salvador 
 
 
 

Administração 2012 4 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2011 3 

Engenharia Industrial Elétrica 2011 3 

Engenharia Industrial Mecânica 2011 3 

Vitória da Conquista Engenharia Elétrica 2011 3 

 

Campus Curso Ano IDD 

Eunápolis Matemática 2011 2,4067 

Salvador 
 
 
 
 
 
 

Administração 
 

2009 2,9634 

2012 2,9415 

Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

2011 1,4422 

Engenharia Industrial Elétrica 
 

2008 4 

2011 2,2931 

Engenharia Industrial Mecânica 
 

2008 3 

2011 1,7386 

Vitória da Conquista Engenharia Elétrica 2011 1,2290 
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