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APRESENTAÇÃO

Ao longo dos últimos cem anos, a Instituição vem crescendo e se adaptando em sincronia com as 

transformações da sociedade e do mundo do trabalho, desempenhando um papel importante e significativo no 

desenvolvimento socioeconômico do Estado, marcadamente nas cidades onde se localizam os campi e, por 

conseguinte do país. O desenvolvimento e as transformações ocorridas são orientados no âmbito do governo 

federal pelas políticas institucionais e no âmbito do Instituto pelas políticas, programas e projetos institucionais 

consolidados no planejamento estratégico da instituição. Ao lado do planejamento, a avaliação institucional se 

apresenta como importante instrumento de gestão que ajuda a corrigir os rumos para o desenvolvimento 

institucional.

O Relatório apresenta as realizações, os resultados e a análise decorrentes do processo da autoavaliação 

institucional do IFBA correspondente ao biênio 2007/2009, cuja condução ficou a cargo da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) e das Comissões Setoriais de Avaliação (CSAs) instaladas nos campi avaliados. A autoavaliação 

acontece em consonância com arcabouço legal que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), bem como as diretrizes e normas emanadas pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES) e o Projeto de Autoavaliação Institucional.

O Relatório de Autoavaliação Institucional 2007-2009 amplia a publicação dos resultados e a análise 

decorrentes do processo da autoavaliação institucional do IFBA correspondente ao biênio 2007/2009 para 

apresentar as realizações no ano de 2009. Para elaboração da versão ampliada para 2009 foram utilizadas as 

informações disponibilizadas nos Relatórios de Gestão correspondente ao triênio, acrescidas daquelas 

encaminhadas pelos gestores em cada uma das dimensões avaliadas.

De modo similar à autoavaliação institucional realizada no ano de 2005, o processo correspondente a este 

período possibilitou avaliar toda a Instituição, avaliando os aspectos globais e os aspectos didático-pedagógicos 

dos cursos. Para tanto, foram disponibilizados os instrumentos de avaliação aos servidores – docentes e 

técnico-administrativos –, alunos de todas as modalidades de ensino (superior, técnico e médio) dos Campi de 

Barreiras, Eunápolis, Salvador, Santo Amaro, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista, egressos e 

representantes da sociedade civil. Vale ressaltar que os Campi de Camaçari e Porto Seguro não foram incluídos

no processo de autoavaliação realizada pela aplicação dos instrumentos avaliativos em virtude de terem sido 

implantadas no segundo semestre no ano de 2008; assim, a avaliação desses campi acontece com base nas 

informações nos documentos institucionais que demonstram as atividades e ações institucionais realizadas.  

Dessa forma, o relatório apresenta a avaliação dos aspectos globais da Instituição de acordo com os 

indicadores construídos pela comunidade do IFBA, segundo as dimensões estabelecidas na lei que institui o 

SINAES, estabelecendo como parâmetro de análise as metas institucionais planejadas; já os aspectos didático-

pedagógicos dos cursos são descritos em relatórios específicos.
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Inicialmente, o documento apresenta a instituição para em seguida abordar os aspectos relevantes da 

avaliação, resgatando sumariamente as atividades desenvolvidas pelas comissões de avaliação desde a 

implantação do SINAES em 2004. Nas considerações iniciais apresenta a comissão, aponta as possibilidades e 

entraves na condução do processo em especial aos aspectos referentes à análise dos dados. Na metodologia 

descreve a realização da pesquisa documental e empírica, utilizando como principais fontes de informações os 

documentos institucionais e a opinião dos sujeitos da pesquisa; apresenta ainda o percentual dos 

respondentes, a aplicação dos instrumentos e análise dos resultados. Apresenta os resultados por dimensão, 

sempre que possível, por segmento pesquisado e campus, utilizando gráficos, quadro e tabelas para facilitar a 

compreensão e visualização do todo institucional, destacando o que os sujeitos da pesquisa indicam como 

pontos fortes, intermediários e fracos nos indicadores de cada uma das dimensões avaliadas. Nas 

considerações finais, aponta pontos de melhoria e enumera recomendações para subsidiar a continuidade do 

processo avaliativo e o planejamento institucional, bem como o processo de tomada de decisões para melhoria 

dos aspectos avaliados pelas instâncias e atores pertinentes.
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MISSÃO

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

desenvolvimento sustentável do país.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – IES

MANTENEDORA: Ministério da Educação (MEC)

BASE LEGAL: Federal - Pessoa Jurídica de Direito Público

NOME DA INSTITUIÇÃO: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA

NATUREZA JURÍDICA: Autarquia Federal do Poder Executivo

LEI DE CRIAÇÃO: Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (IFBA)
Lei nº 8.711, de 28 de setembro de 1993 (CEFET-BA)
Lei nº 4.759, de 20 de agosto de 1965 (ETFBA)
Lei nº 6.344, de 6 de julho de 1976 (CENTEC)

CNPJ: 10.764.307/0001-12 

CÓDIGO DA IES: 0599

ENDEREÇO: Rua Emídio dos Santos, s/n, Barbalho
Salvador – Bahia  
CEP 40.301-015

CONTATOS: 71 2102-9400 (Geral)
71 3237-3835 (Reitoria)
71 2102-9562 (CPA) / E-mail: cpa@ifba.edu.br

2. UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM TRANSFORMAÇÃO   

Como Instituição de Educação Superior (IES) que integra a Rede Federal de Educação Profissional 

Científica e Tecnológica (RFEPCT), o IFBA, recentemente transformado, conforme Lei nº. 

11.892/2008 amplia-se na perspectiva de englobar novos campi. Além dos 09 campi já existentes e 

em pleno funcionamento: Barreiras, Eunápolis, Camaçari / Núcleo Avançado em Dias D´Ávila, Porto 

Seguro, Salvador,  Santo Amaro, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista/Extensão Brumado, 

serão implantados novos campi em Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo Afonso e 

Seabra.

Ao longo dos seus 100 anos, as instituições de formação profissional sofreram profundas 

transformações e adquiriram um novo perfil distinto daquele que simbolizava o surgimento dos cursos 
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profissionalizantes. O IFBA também registra várias transformações. Sua origem remonta ao início do 

século XX quando, em 1909, foram criadas as Escolas de Aprendizes Artífices em todas as capitais 

dos Estados. Instalada provisoriamente no centro da cidade de Salvador, apenas em 1926 foi 

transferida para um prédio apropriado localizado no Bairro do Barbalho. Em 1937 a instituição passou 

a ser denominada de Liceu Industrial de Salvador, ministrando ensino profissionalizante de 1º ciclo. A 

Lei Orgânica do Ensino Industrial de 1942 estendeu essa modalidade de ensino ao 2º ciclo e o Liceu 

recebeu o nome de Escola Técnica de Salvador. Através da Lei n° 4.759/65 passou a ser 

denominada de Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA). Por sua vez, o Centro de Educação 

Tecnológica da Bahia (CENTEC) foi criado pela Lei nº. 6.344, de 06 de julho de 1976, como autarquia 

federal do então Ministério da Educação e Cultura.

No ano de 1983, pela transformação da ETFBA e incorporação CENTEC foi criado o Centro Federal 

de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), conforme Lei nº. 8.711, de 28/09/1993. O CEFET-

BA expandiu-se com a criação e implantação das Unidades de Ensino Descentralizadas (UNED), 

criadas pelas seguintes Portarias Ministeriais: nº. 1.135, de 01 de agosto de 1994 para UNED -

Barreiras; nº. 1.718, de 15 de dezembro de 1994 para UNED - Vitória da Conquista; nº. 1.719, de 15 

de dezembro de 1994 para UNED - Eunápolis e a de nº. 1.720, de 15 de dezembro de 1994 para 

UNED - Valença.

Recentemente, como parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), foram criados os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) pela transformação dos CEFETs, Escolas 

Técnicas e Agrotécnicas, conforme Lei nº. 11.892/2008. Dessa forma, o CEFET-BA passa a 

denominar-se Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA).

O IFBA desenvolve suas atividades segundo sua Missão Institucional: na área de Ensino atua através 

da oferta de Cursos de Graduação e Graduação Tecnológica, de Licenciatura, Cursos Técnicos 

Profissionalizantes – na modalidade integrada e subsequente, Ensino Médio e Pós-Graduação. Em 

2009, contou com a oferta de 10 cursos superiores; 72 cursos técnicos e do ensino médio, elencados 

no Anexo A; na área da Pesquisa e Inovação promove a iniciação científica e tecnológica e 

desenvolve ações através dos grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, conforme explicitado na 

Dimensão 2; no campo da extensão, atua em sintonia com as demandas sociais, por meio da oferta 

de cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores; e,  pelas ações implementadas pela 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) e Núcleos e Grupos de Pesquisa.

3. INSERÇÃO REGIONAL

A Instituição configura-se como uma organização multicampi, com Reitoria localizada na cidade de 

Salvador e seus campi localizados na Capital, Salvador e em cidades de regiões importantes do 

Estado, a saber: na cidade de Simões Filho e Camaçari, situadas na Região Metropolitana de 
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Salvador, área de maior expressão econômica do Estado, pela presença de pólos industriais, 

indústria de extração e refino de petróleo e pelo setor de serviços; na cidade de Barreiras, situada no 

oeste baiano, destaca-se como sendo uma região onde predomina a agropecuária, com significativa 

produção de grãos, fruticultura, pecuária e mais recentemente a avicultura, suinocultura e a 

piscicultura; na cidade de Eunápolis, importante cidade do extremo sul do Estado, região que tem 

ampliado sua importância pelas atividades turísticas, nacional e internacional, e com a implantação de 

um pólo de produção de papel e celulose; na cidade de Valença, região com forte vocação para o 

turismo, pela disponibilidade de ricos cenários naturais, destacando-se nas áreas de Aquacultura e 

Pesca; na cidade de Vitória da Conquista, terceiro mais importante município do Estado da Bahia, 

localizado na região sudoeste, cuja influência econômica abrange, aproximadamente, 90 municípios, 

estendendo-se até o norte do Estado de Minas Gerais. Mais recentemente, com o Plano de Expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, incorporam-se 03 (três) novos campi: um 

em Camaçari, também na Região Metropolitana de Salvador; um localizado no município de Santo 

Amaro, no Recôncavo Baiano e outro no município de Porto Seguro, situado no Extremo Sul da 

Bahia. Encontram-se em fase de implantação, com previsão de funcionamento para 2010 e 2011 os 

campi de Paulo Afonso e Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Seabra, respectivamente.

Na Figura 1 estão indicados no mapa da Bahia os municípios onde estão localizados todos os campi

em funcionamento e em fase de implantação.

Figura 1 – Campi do IFBA
FONTE: Adaptado do http://www.sei.ba.gov.br/site/municipio/mapa/index_mapa.htm#
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4. CAMINHOS PERCORRIDOS NA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

O IFBA registra algumas experiências na área de Avaliação Institucional, anteriormente ao SINAES, 

no entanto foram ações tímidas que não concretizaram uma política de avaliação, nem uma cultura 

de avaliação junto à comunidade interna e externa. Participante do Programa de Avaliação das 

Universidades Brasileiras (PAIUB), o CEFET-BA, à época, desenvolveu algumas ações, que 

buscavam envolver e sensibilizar uma parcela da comunidade, apesar de não lograr êxito em 

disseminar uma cultura de avaliação permanente das atividades da instituição. No entanto, a 

experiência adquirida, o envolvimento de um grupo de pessoas, o conhecimento e a formação de 

especialistas na área de avaliação foram saldos positivos que, certamente alavancaram o processo 

de implantação do SINAES.

Para implantar o processo de Avaliação segundo o SINAES, nos moldes da Lei n°10.861, de 

14/04/2004 e Portaria MEC nº. 2.051, de 09/06/04, a instituição, através de ato do Diretor Geral -

PORTARIA Nº. 319, de 23 de julho de 2004, constituiu a Comissão Própria de Avaliação (CPA). Foi 

adotado como critério para integrar a Comissão pessoas com experiência no PAIUB e formação na 

área de avaliação e, principalmente interesse e disponibilidade para contribuir. Na representação 

docente buscou-se ainda atender às áreas relativas aos cursos superiores.

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) foi constituída, conforme orientação legal, de representantes 

dos segmentos da comunidade interna - corpo docente, corpo técnico-administrativo e corpo discente

- e representantes da sociedade civil organizada, sendo nomeados um total de 03 representantes 

para cada segmento, com mandato de 02 (dois) anos, prorrogáveis por igual período.

Esta Comissão promoveu o estudo e análise documental de toda a regulamentação proposta no 

SINAES: Legislação; Diretrizes para Autoavaliação das Instituições; Roteiro de Autoavaliação 

Institucional 2004, a fim de propor as ações e elenco de atividades necessárias ao caminhar da 

Instituição rumo à sua Avaliação. A CPA decidiu que a melhor forma de realizar a Autoavaliação seria 

a realização de uma avaliação participativa e global, isto é, envolvendo todos os níveis e modalidades 

de ensino e não somente a Educação Superior. Desta forma, poderia se contemplar os campi que 

não ofertam Cursos Superiores e o corpo discente e docente do Ensino Médio e Técnico 

Profissionalizante de toda Instituição.

A Comissão elaborou o Projeto de Autoavaliação Institucional e cronograma de atividades; propôs o

Regulamento de funcionamento, aprovado pelo Conselho Diretor, através da Resolução n° 19, de 

22/12/2004. Dentre outras normatizações, o regulamento previu a constituição de Comissões 

Setoriais de Avaliação (CSA), comissões constituídas em cada campus, similarmente à formação da 

CPA, para colaborar na condução do processo de autoavaliação in loco.  

No ano de 2009, a CPA realizou uma revisão do regulamento em vigor para propor algumas 

alterações embasadas na experiência dos cinco anos de sua vigência. Tais mudanças têm o objetivo 
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de aperfeiçoar o funcionamento da Comissão para melhor organizar e delinear o espectro de ações 

de cada um dos sujeitos e estruturas a ela vinculados.

Para integrar os diversos atores institucionais ao processo avaliativo, a CPA realizou várias 

estratégias de sensibilização da comunidade interna da Instituição. Assim, promoveu palestras,

reuniões, seminários, oficinas e concursos para divulgar o SINAES e difundir a temática, envolvendo 

todos os campi. Como forma de divulgação permanente, mantém na página institucional informações, 

relatórios e legislações pertinentes à avaliação institucional, murais com informes sobre o processo 

avaliativo; conta ainda, com um canal de comunicação por meio do e-mail institucional.

Na construção da autoavaliação institucional a Comissão busca a integração e participação de todos, 

procurando atender aos princípios da globalidade, continuidade, legitimidade e respeito à identidade 

institucional, enfatizando a avaliação como oportunidade de desenvolvimento pessoal e institucional.

No decorrer da implementação, registram-se algumas possibilidades de sucesso pela ampliação do 

interesse pelo tema, mais especificamente como forma de retroalimentar o planejamento; prover os 

docentes de feedback, por meio de avaliação realizada pelos discentes; receptividade do alunado em 

participar do processo, dentre outros. Por outro lado, não se pode deixar de registrar as dificuldades e 

entraves, no que tange à aplicação dos instrumentos, tabulação e análise dos dados, em decorrência 

da ausência de um sistema de informação que dê conta de minimizar a abrangência e complexidade 

inerentes ao percurso de avaliação, além da indisponibilidade de tempo dos membros das comissões,

uma vez que todos eles acumulam atividades dentro dos seus respectivos campi. 

Ao lado da autoavaliação, realizam-se outras modalidades de avaliações que compõem e congregam 

o SINAES para traçar o perfil institucional, quais sejam: o Exame Nacional de Avaliação de 

Desempenho dos estudantes (ENADE) e a Avaliação Externa. O primeiro consiste na realização de 

provas de formação geral e formação específica aplicadas aos alunos ingressantes e concluintes dos 

cursos da educação superior avaliados, enquanto o segundo refere-se à visita in loco por comissões 

de especialistas. Em virtude da impossibilidade de visitar todos as instituições e cursos que compõem 

o Sistema Federal de Educação, o que inviabilizou a realização de todas as avaliações externas, 

foram inseridos no processo avaliativo das IES outros indicadores para a educação superior que 

subsidiam o processo de avaliação. Assim, são estabelecidos o Indicador de Diferença entre os 

Desempenhos Observado e Esperado (IDD), Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de 

Cursos (IGC), os quais são divulgados no portal do INEP.  

O IDD é a diferença entre o desempenho médio do concluinte de um curso e o desempenho médio 

estimado para os concluintes desse mesmo curso e representa, portanto, quanto cada curso se 

destaca da média, podendo ficar acima ou abaixo do que seria esperado para ele, considerando o 

perfil de seus estudantes. O CPC corresponde a uma medida preliminar da qualidade do curso, 

baseado em informações existentes, tem como base o conceito Enade, o conceito IDD e as variáveis 

de insumo (corpo docente, infraestrutura e programa pedagógico); essa avaliação acontece a cada 

três anos, sendo que os cursos que tiverem conceito preliminar 1 ou 2 serão avaliados in loco, 
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enquanto os cursos com conceito 3 e 4 receberão visitas apenas se solicitarem. O IGC é um 

indicador de qualidade de instituições de educação superior que considera, em sua composição, a 

qualidade dos cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado e doutorado), assim, são 

utilizados o CPC e a Nota Capes. O resultado final está em valores contínuos (que vão de 0 a 500) e 

em faixas (de 1 a 5). No caso do IFBA, em 2008 o ICG foi 3 e o ICG contínuo 285.

Os resultados do último triênio para estes indicadores, referentes aos cursos superiores avaliados na 

Instituição, são os seguintes: 

Quadro 1 – Avaliação dos Cursos Superiores do IFBA
CURSO ANO ENADE IDD CPC
Administração 2006 5 ... ...

Engenharia Elétrica* 2008 S/C S/C S/C

Engenharia Industrial Elétrica 2008 4 4 3

Engenharia Industrial Mecânica 2008 3 3 3

FONTE: MEC/INEP
* S/C = Sem conceito

5. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: AUTOAVALIAÇÃO NO PERÍODO DE 2007-2009

No ano de 2007, em cumprimento ao regulamento da CPA, é realizada a eleição de representantes 

da comunidade interna para a nova composição da comissão. São eleitos representantes dos 

servidores e dos alunos, no entanto, em virtude do não preenchimento da quantidade estipulada para 

as representações, aliada à desistência de membros eleitos, são convidados a compor a comissão 

membros da CPA anteriormente instituída. Nos campi o processo avaliativo é coordenado 

conjuntamente com as CSAs.

Empossadas em 2008, as Comissões de Avaliação coordenam as atividades do processo de 

avaliação interna, dentre elas, elabora o cronograma para realização da avaliação da instituição e 

revisão dos instrumentos a serem aplicados aos sujeitos da pesquisa. A diretriz adotada na 

elaboração do cronograma do processo avaliativo constitui-se em dois marcos importantes: (i) a 

avaliação global, isto é, de todos os aspectos institucionais, em todos os campi, com a participação 

de todos os segmentos internos da instituição e da comunidade externa, a cada três anos; (ii) a 

avaliação dos  aspectos didático-pedagógicos pelos alunos e docentes, com periodicidade semestral 

ou anual, consoante os projetos pedagógicos dos cursos do IFBA. 

Nessa perspectiva, a avaliação interna apresentada neste documento contemplou os aspectos 

globais da instituição e os aspectos didático-pedagógicos, pesquisados no período de 2007-2008.

Acrescentam-se ainda, como aspectos relevantes os resultados alcançados pela Instituição no 

período de 2007-2009, a consolidação das metas previstas no seu planejamento institucional nas 

diversas dimensões avaliadas. 
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O volume de dados coletados na pesquisa avaliativa realizada em todos os campi e a ausência de 

um sistema on line imprimiu um ritmo árduo e lento à digitação, tabulação e análise dos dados. 

Outras dificuldades inerentes à coleta oriunda do preenchimento manual dos instrumentos, pela 

maioria dos segmentos, demandaram tempo na consolidação dos dados e, consequentemente, na 

elaboração do presente relatório. Além disso, devido ao preenchimento incompleto, alguns 

instrumentos foram descartados e a elaboração de relatórios mais específicos ficou impossibilitada, a 

exemplo da elaboração dos relatórios dos campi por cursos e modalidades avaliadas. Para sanar tais 

problemas, a CPA tem realizado gestões junto ao setor pertinente para a obtenção de um sistema de 

coleta on line que promova a ampliação da pesquisa, a consolidação de dados, com a emissão de 

relatórios, estatísticas e gráficos. 

De todo modo, o sistema em vigor, ainda que precário, permitiu a emissão de relatórios em 

percentual e analítico, os quais foram disponibilizados no site do IFBA para consulta pela comunidade 

interna, objetivando promover a divulgação dos resultados obtidos, no sentido de tornar o processo o 

mais transparente possível, bem como subsidiar a elaboração de ações corretivas e planejamento 

institucional. Nesse sentido, os citados relatórios colaboram para a divulgação dos resultados do 

processo avaliativo e construção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que se renova 

para os próximos 5 anos. Cabe ressaltar, que a CPA atuou com representatividade na Comissão 

Central responsável pela coordenação do processo de construção do PDI.

No ano de 2009, para discutir o processo de autoavaliação da instituição, construir coletivamente as 

estratégias de divulgação dos resultados e os dados obtidos nos relatórios de cada campus, além de 

outros aspectos de operacionalização da avaliação, a CPA organizou o I Encontro das Comissões de 

Avaliação do IFBA, que contou com a participação de representantes das CSAs instituídas nos 

diversos campi. O evento foi considerado válido por possibilitar a integração e tomada de decisões 

conjunta, ampliando a participação das CSAs e possibilitar os futuros encaminhamentos para o 

desenvolvimento das atividades de autoavaliação institucional. Como principais decisões 

estabeleceram-se as orientações para divulgação dos resultados e elaboração do presente Relatório, 

bem como a exigência de suporte técnico necessário para a coleta e extração de dados on line, 

condição indispensável para a realização de uma próxima avaliação.

No Campus Salvador a avaliação das disciplinas realizadas ocorreu via web, em concomitância com 

a matrícula para o semestre subsequente; nos demais campi a coleta da pesquisa foi realizada nos 

formulários impressos com posterior digitação. 

Ainda em 2009, a CPA, em parceria com o setor que gerencia o sistema acadêmico e com a 

colaboração das CSAs, realizou uma avaliação dos aspectos didático-pedagógicos de todos os 

cursos superiores oferecidos nos campi de Barreiras, Eunápolis, Vitória da Conquista e Salvador.No 

Campus Salvador a avaliação das disciplinas realizadas ocorreu  via web, em concomitância com a 

matrícula para o semestre subsequente; nos demais campi a coleta da pesquisa foi realizada nos 

formulários impressos com posterior digitação. No entanto, a CPA enfrenta dificuldades de ordem 

técnica e operacional para consolidar os dados obtidos nas pesquisas com alunos e docentes, o que 
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impediu que tais dados fossem disseminados para a comunidade acadêmica na sequência do 

período da avaliação; os aspectos avaliados na pesquisa de 2009 são mais diretamente relacionados 

à dimensão que trata do ensino e da organização e gestão, portanto será objeto de um Relatório 

específico, destinados aos gestores da área acadêmica, alunos e docentes dos respectivos cursos.

6. METODOLOGIA

Para elaborar a Autoavaliação Institucional, a CPA toma como basilares duas fontes:

 A primeira diz respeito às informações extraídas dos diversos documentos institucionais, a 

exemplo do PDI, PPI, PQI, para citar alguns; são consultados ainda, os Relatórios de Gestão 

elaborados para a prestação de contas; os Relatórios de Atividades dos setores e os Relatórios 

de Autoavaliação Institucional;

 A segunda fonte corresponde à avaliação obtida pelo preenchimento dos instrumentos de 

avaliação pelos diversos atores sociais vinculados à Instituição, a saber: alunos, docentes, 

técnicos, egressos e representantes da sociedade civil vinculados à organizações públicas, 

privadas ou não-governamentais que avaliam diversos aspectos institucionais agrupados em 

cada uma das dimensões, em instrumentos específicos. 

A metodologia adotada no que se refere à primeira fonte de pesquisa corresponde à análise 

documental de 2007 a 2009, tanto de documentos impressos e virtuais disponibilizados à comunidade

para consulta; quanto do arcabouço legal que ampara as ações e encaminhamentos institucionais, a 

exemplo da sustentabilidade financeira e políticas de pessoal. Para construir a avaliação das dez 

dimensões, de modo a contemplar as realizações institucionais e verificar a sua pertinência frente ao 

PDI, foram consultados amplamente os Relatórios de Gestão e encaminhada Comunicação Interna 

aos Gestores estratégicos para que pudessem colaborar na construção conjunta de tal avaliação. Por 

isso, a elaboração do presente Relatório é ampliada para além dos membros da CPA, participando,

também, outros indivíduos que detêm informações institucionais pertinentes ao PDI.

A metodologia adotada para a pesquisa, correspondente à segunda fonte, contempla o biênio 2007-

2008 e resulta da aplicação dos instrumentos de avaliação, mantendo-se similar às autoavaliações

anteriores, de 2005 a 2007. Dessa forma, foram mantidos os indicadores elaborados coletivamente, 

com a participação de alunos, docentes, técnicos e representantes da sociedade civil, por meio de 

oficinas nos diversos campi na etapa de implementação do processo, conforme Quadro 2, 

disponibilizado no site da CPA, à época,  para aquiescência quanto a sua validade e coerência com 

as dimensões propostas pelo SINAES.
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Quadro 2 – Indicadores segundo as Dimensões do SINAES
DIMENSÃO INDICADORES

I. Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional –
PDI

Conhecimento da Missão
Conhecimento do PDI - CEFET-BA
Construção do PDI - CEFET-BA (democratização)
Prática pedagógica em consonância com o PDI
Coerência com a realidade institucional
Articulação do PDI com a Gestão Institucional

II. Política para o Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação, 
Extensão e respectivas formas de operacionalizações

Cursos
Currículo
Prática Pedagógica
Estágio (curricular)
Pesquisa
Produção Científica
Cursos de Pós-Graduação
Projetos de Extensão

III. Responsabilidade Social da Instituição
Projetos Sociais
Incubadoras
Inclusão Social

IV. Comunicação com a Sociedade

Formas de comunicação interna
Formas de comunicação externa
Adequação da comunicação
Imagem e marketing da Instituição

V. Política de Pessoal

Programa de capacitação
Qualidade de vida do Servidor
Quadro de pessoal
Política de incentivo na carreira
Condições de trabalho do Servidor

VI. Organização e Gestão da Instituição
Órgão Colegiado
Gestão
Plano de Gestão/Metas

VII. Infraestrutura física

Salas de aula e área de prática esportiva
Laboratórios
Biblioteca
Salas de Rec. Audiovisual
Rede eletrônica de informação
Áreas de convívio social dos Segmentos
Política Institucional de conservação e segurança

VIII. Planejamento e Avaliação

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
Planejamento Institucional
Projeto Pedagógico Institucional
Projeto Pedagógico de Curso
Avaliação Institucional

IX. Política de atendimento ao Estudante
Formas de acesso ao Curso
Egressos
Assistência aos alunos

X. Sustentabilidade financeira Orçamento
FONTE: CPA
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6.1 Instrumentos de Avaliação

Os instrumentos aplicados nas avaliações anteriores foram revisados, objetivando contemplar as 

críticas e sugestões recebidas durante aquelas aplicações. De todo modo, conservou a estrutura 

anterior, tendo por base os indicadores demonstrados no Quadro 2. A alteração mais significativa 

correspondeu à mudança na escala de avaliação, vislumbrando facilitar a análise do item a ser 

avaliado por parte dos respondentes, conforme demonstrado nos Quadros 3 (escala anterior) e 4 

(escala atual). Outras alterações consistiram em nova redação dos aspectos a serem avaliados, 

visando melhor compreensão e comparação das respostas pelos diferentes segmentos.

Quadro 3 - Escala do Grau de Satisfação dos 
Instrumentos – Anterior

Quadro 4 - Escala do Grau de Satisfação dos 
Instrumentos – Biênio 2007-2008

0 Não atendido
1 Atendido em até 25%
2 Atendido em até 50%
3 Atendido em até 75%
4 Atendido em até 100%
NA Não se aplica

0 Péssimo
1 Ruim
2 Bom
3 Muito Bom
4 Ótimo 
NA Não se aplica
SO Sem opinião

Os instrumentos validados encontram-se disponibilizados nos apêndices, na forma como foram 

aplicados na presente autoavaliação. Ao todo foram utilizados 07 instrumentos de pesquisa, 

referentes aos segmentos e às dimensões avaliadas: A1 – alunos avaliam aspectos do curso, gestão, 

infraestrutura, setores de apoio e a sua participação na vida acadêmica/institucional (Apêndice A); A2 

– alunos avaliam curso, disciplina/competência, professor e faz uma autoavaliação (Apêndice B); B –

técnico-administrativos avaliam setor, gestão, infraestrutura, setores de apoio e sua participação na 

vida acadêmica/institucional (Apêndice C); C – destinado à comunidade externa – empresas que 

avaliam a imagem institucional e aspectos relativos à formação e serviços prestados pela Instituição 

(Apêndice D); D1 – docentes avaliam departamento, gestão, infraestrutura, setores de apoio e sua 

participação na vida acadêmica/institucional (Apêndice E); D2 – docentes avaliam curso, 

disciplina/competência, alunos e se autoavaliam (Apêndice F); E – destinado aos egressos para 

avaliar a formação e aspectos da avaliação global da instituição (Apêndice G).

6.2 Aplicação dos instrumentos e sujeitos da pesquisa

A aplicação dos instrumentos, na sua maioria, foi realizada de forma presencial nos espaços internos 

da instituição (sala de aula, laboratórios, bibliotecas, auditórios, etc.) com preenchimento manual 

pelos alunos, docentes e técnicos. Em fase de experimentação, no Campus Salvador, para os cursos 

superiores foram disponibilizados preenchimento on line dos instrumentos que avaliam os aspectos 
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didático-pedagógicos, isto é, o Instrumento A2, no qual os alunos avaliam as disciplinas cursadas e o 

Instrumento D2, em que os docentes avaliam as disciplinas. Para aplicação dos instrumentos à 

comunidade externa e aos egressos, além da aplicação presencial foram remetidos e-mails e 

correspondências. 

O universo da pesquisa corresponde ao quantitativo de docentes e técnicos por campus e ao total de 

alunos matriculados por modalidade/curso e campus, conforme Tabela 1. Não foi estabelecida 

amostra, a fim de possibilitar ampla participação dos segmentos internos. Quanto à Comunidade 

externa, foram pesquisadas as empresas que atuam nas áreas relativas aos cursos ministrados nas 

diversos campi, enquanto para a pesquisa dos egressos foram pesquisados os egressos dos últimos 

dois anos.

A seguir são apresentados nas Tabelas 1 e 2 os percentuais de respondentes, distribuídos por 

segmentos pesquisados e campi. O segmento dos discentes é apresentado por modalidade de 

ensino, sendo que 14% correspondem aos alunos dos cursos superiores, 80% aos alunos dos cursos 

de nível técnico e 6% aos alunos do ensino médio. 

Tabela 1 - Discente por Modalidade de Ensino e Campus
SUPERIOR TÉCNICO MÉDIO

CAMPUS
Total Respondentes % Total Respondentes % Total Respondentes %

Barreiras       ... ... ... 679 485 71,4 17 13 76,5
Eunápolis 108 55 50,9 260 193 74,2 169 97 57,4
Salvador 867 309 35,6 2782 1278 45,9 205 100 48,8
Santo Amaro ... ... ... 684 399 58,3 ... ... ...
Simões Filho ... ... 1176 289 24,6 26 12 46,2
Valença ... ... 372 146 39,2 57 44 77,2
Vitória Da 
Conquista

134 46 34,3 538 426 79,2 16 10 62,5

Total 1109 410 37,0 6491 3216 49,5 490 276 56,3
FONTE: Relatório de Gestão 2008 e Instrumentos de Avaliação

Tabela 2 – Docente e Técnico-Administrativo por Campus
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DOCENTECAMPUS

Total Respondentes % Total Respondentes %
Barreiras       44 37 84, 1 57 35 61,4
Eunápolis 14 10 71,4 33 20 60,6
Salvador 280 161 57,5 356 111 31,2
Santo Amaro 35 22 62,9 40 21 52,5
Simões Filho 44 18 40,9 47 9 19,1
Valença 12 11 91,7 38 3 7,9
Vitória Da Conquista 19 16 84,2 70 39 55,7
Total 448 275 61,4 641 238 37,1
FONTE: Relatório de Gestão 2007 e Instrumentos de Avaliação

Cumpre destacar que em alguns casos o percentual não é representativo do universo da pesquisa, 

isto é, o número de respondentes foi inferior a 30% do seu universo, o que impossibilita análise e 

conclusão de determinados dados. Portanto, as avaliações decorrentes do segmento docente nos 

campi de Simões Filho e Valença não serão consideradas para efeito de análise, por não serem
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demonstradas nos gráficos e quadros de resultados, visto que apenas 19,1% e 7,9%, 

respectivamente, responderam aos instrumentos de pesquisa, não sendo representativos do universo 

docente dos referidos campi.

A pesquisa avaliativa atual registrou um aumento na participação de todos os segmentos da 

comunidade interna em relação à autoavaliação anterior, conforme Tabela 3, que demonstra no 

segmento técnico-administrativo o aumento mais significativo em relação aos demais segmentos. 

Outro dado relevante com relação à participação dos segmentos da comunidade interna pesquisados 

é que o maior percentual de participação correspondeu a este segmento com 61,4%, seguidos dos 

discentes com 48,2%, por último os docentes com 37,1%. 

Tabela 3 – Participação dos segmentos da Comunidade Interna
SEGMENTO 2006 2008
Discente 40,0% 48,2%
Docente 35,2% 37,1%
Técnico-administrativo 33,1% 61,4%
FONTE: Relatório de Autoavaliação Institucional do CEFET-BA, em 2006 e Instrumentos de Avaliação

Numa análise mais geral, admite-se que houve acolhimento e interesse dos participantes, 

despertando-os para a importância da Avaliação Institucional como instrumento de gestão, 

comprometida com o aperfeiçoamento e a melhoria das atividades acadêmicas e administrativas. Os

campi de Barreiras, Vitória da Conquista, Eunápolis e Santo Amaro foram os que registraram maior 

percentual de respondentes, superando 58% de participação entre todos os segmentos. Os campi de 

Salvador e Valença registraram percentuais em torno de 40% e o campus de Simões Filho obteve 

menor percentual com 25% de participação.

Apesar de o SINAES ser caracterizado como uma política de avaliação mais voltada para o Ensino 

Superior observa-se que no segmento discente o maior percentual de participantes correspondeu aos 

alunos matriculados na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, seguido dos alunos do Ensino 

Médio e, por último, dos alunos dos cursos superiores, conforme Tabela 1.  

Por outro lado, na análise dos dados oriundos dos egressos foram consideradas todas as respostas 

recebidas, já que da amostra correspondente a 500 egressos foram respondidos 102 instrumentos. A 

pesquisa com a comunidade externa aconteceu de forma similar, com as mesmas dificuldades de 

retorno, sendo obtidos 121 instrumentos respondidos. Entretanto, dos dados coletados serão objetos 

de análise, apenas aqueles emanados da pesquisa com a comunidade externa do Campus Barreiras, 

visto que os sujeitos de pesquisa correspondem ao perfil delineado pela Comissão, isto é, empresas, 

organizações públicas ou sociais, com possibilidade de absorver os egressos dos cursos ofertados 

pela instituição ou que possuem algum tipo de relacionamento com a instituição, a exemplo de 

parcerias, contratação de serviços, os quais são objetos de análise na forma como se estrutura o 

Instrumento C. Ressaltam-se os esforços de coleta dos demais campi, explicitando que ou os sujeitos 

pesquisados não foram adequados ou a quantidade de respostas obtidas não foram representativas 

para que se possa emitir conclusões abrangentes relativas a este segmento de pesquisa. 
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6.3 Análise e apresentação dos resultados 

A apresentação e análise dos resultados contemplam os instrumentos globais A1, B, D1, E e C

aplicados aos discentes, técnico-administrativos, docentes, egressos e sociedade civil, 

respectivamente. Os resultados decorrentes das avaliações dos instrumentos A2 respondidos pelos 

alunos e D2 pelos docentes apresentam-se em relatórios específicos que tratam dos aspectos 

didático-pedagógicos dos cursos em cada um dos campi.

Para análise e avaliação global das dimensões, além dos resultados que são apresentados nos itens

seguintes, também serviram como referência os documentos institucionais de maior relevância,

dentre eles: PDI, Relatório de Gestão 2008, Projeto Pedagógico Institucional.

A análise dos dados considerou para o tratamento estatístico a média aritmética das questões 

referentes a cada conjunto de itens avaliados, de acordo com os respectivos instrumentos.  Para a 

construção dos gráficos, que fornecem a síntese da avaliação de cada conjunto foram calculadas as 

médias ponderadas desses itens, cujos pesos encontram-se explicitados no Quadro 4, variando de 0 

a 4 ou apresentados em percentual. .

A classificação dos pontos fortes, intermediários e fracos, observou a predominância das avaliações 

de acordo com os respectivos conceitos, a saber; pontos fortes – conceitos 3 e 4; pontos 

intermediários – conceito 2 e pontos fracos-  conceitos 0 e 1. 

Para a leitura dos dados, observar: 

(1) as abreviaturas que aparecem nos gráficos (BAR=Barreiras, EUN=Eunápolis, SSA=Salvador, 

STA=Santo Amaro, SFL= Simões Filho, VAL= Valença, VIC= Vitória da Conquista); 

(2) as representações em cores para cada uma das classificações nos Quadros de 05 a 36 que 

expressam os pontos fortes (verde), intermediários (amarelo) e fracos (vermelho), conforme a 

legenda:

Ponto Forte

Ponto intermediário

Ponto Fraco

(3) as abreviaturas que aparecem nos referidos quadros (ADM= Administração, EIE= Engenharia 

Industrial Elétrica, EIM=Engenharia Industrial Mecânica, TPP=Tecnologia em Processos de 

Polimerização).

Observa-se nos quadros que a apresentação dos dados dos resultados da avaliação referentes ao 

corpo discente corresponde aos aspectos avaliados em cada modalidade de ensino (superior, técnico 

e ensino médio). No Campus Salvador, diferentemente dos demais, foi possível identificar quais 

instrumentos de pesquisa corresponderam aos discentes dos cursos técnicos integrados e 

subsequente, separadamente. 
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7.  AUTOAVALIAÇÃO SEGUNDO AS DIMENSÕES DO SINAES

As dimensões a serem consideradas no processo de avaliação institucional são as estabelecidas pela 

Lei nº. 10.861/04, no Artigo 3º. Para cada uma delas são indicadas as avaliações e realizações 

institucionais no período de 2007 a 2009. Assim, são apresentados os textos que retratam a 

avaliação das ações referentes a cada uma das dez dimensões, em consonância com o 

planejamento institucional consolidado no PDI, cujo registro consta nos documentos institucionais. 

São também apresentados os aspectos avaliados em cada uma das dimensões do SINAES, a partir 

da avaliação dos discentes, técnicos, docentes e egressos referentes à aplicação dos instrumentos 

A1, B, D1 e E, respectivamente. A consolidação dos aspectos globais obtida nas respostas destes 

instrumentos é apresentada na forma de gráficos e na indicação dos pontos fortes, intermediários e 

fracos constantes nos diversos quadros apresentados por dimensões.

Para melhor compreensão e utilização dos dados, considerando as especificidades de cada campus, 

curso, número de disciplinas, quantitativo de alunos, dentre outros, bem como para planejamento e 

recomendação de ações corretivas, os resultados da autoavaliação são apresentados, sempre que 

possível, por campus e segmento pesquisado. 

7.1 Dimensão I: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

Com a expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento de Educação (PDE), a instituição é transformada em Instituto Federal ampliando 

sua abrangência de atuação no Estado. A oferta da educação profissional de nível técnico e 

tecnológico se expande com a criação de 150 novos campi de ensino, em todo país; o IFBA amplia 

sua estrutura para abrigar os novos campi, com a mesma proposta de ensino verticalizado que 

contempla uma diversidade de cursos desde a Educação Básica até a Pós-Graduação. Desta forma, 

o IFBA se consolida como Instituição de Ensino Superior, com a oferta de cursos de graduação, nas 

modalidades bacharelado, licenciatura e graduação tecnológica; cursos de pós graduação lato sensu 

e stricto sensu, além dos cursos de educação profissional técnica de nível médio e básico. De igual 

modo tem planejado e incentivado estratégias de desenvolvimento que reforçam as ações voltadas 

para a extensão e pesquisa, com incentivo da pesquisa científica e tecnológica, firmando a cada dia o 

tripé ensino-pesquisa-extensão presente na sua missão.

A missão institucional elaborada no Planejamento Estratégico 1998/2007 foi atualizada, em 2007, na 

revisão do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) para atender “a percepção da educação frente à 

nova conjuntura tecnológica de um mundo globalizado, considerando esta análise conjuntural, as 

finalidades da educação técnica/tecnológica e o perfil do profissional que deverá ser formado” (PPI, 

2007, p.3).  
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Em consonância com sua missão, a instituição tem elaborado os planejamentos institucionais. O 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), instituído em 2004 para um planejamento no horizonte 

de cinco anos, corresponde a um documento de referência por articular missão, objetivos e metas 

institucionais com as informações advindas das avaliações interna e externa; de outro modo 

possibilita à gestão promover maior eficiência e eficácia nas ações institucionais. A vigência do 

primeiro PDI encerrou em 2008, ocasião em que foram instituídas comissões internas para coordenar 

o processo de construção coletiva do PDI 2009-2013, o qual “como instrumento estratégico da 

Instituição, norteará os caminhos a serem percorridos com a projeção para o seu futuro, incorporando 

o planejamento institucional e as ferramentas de avaliação ao cotidiano acadêmico” (PDI 2009-2013, 

p.18).  O PDI do IFBA contempla quatro eixos, coerentes com seus objetivos institucionais e planos 

de metas traçados pelos setores estratégicos, quais sejam: ensino, pesquisa, extensão e gestão. A 

implementação do PDI se traduz na elaboração, execução e acompanhamento das metas e as ações 

institucionais planejadas por biênio, considerando as aspirações, necessidades e perspectivas de 

cada um dos setores estratégicos do IFBA. 

O momento atual é de adequação às novas estruturas e procedimentos administrativos, em face do 

novo estatuto que prevê diversos órgãos sistêmicos que deem conta de gerir e avaliar a estrutura 

multicampi formada atualmente por nove campi. Para atender esta última demanda, a autoavaliação 

institucional, coordenada pela CPA, conta com as Comissões Setoriais de Avaliação (CSA), cujo

papel é realizar e disseminar as informações do processo avaliativo, com vistas à tomada de decisão 

pelos dirigentes, coordenadores, etc, inclusive na elaboração dos planejamentos institucionais nos 

diversos níveis.

Os documentos institucionais analisados explicitam as finalidades, objetivos e compromissos do 

IFBA, apresentando articulação entre a missão e as atividades administrativas e pedagógicas 

planejadas. É o caso do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período de 2004-2008 e

da versão do plano para o próximo quinquênio 2009-2013; do Projeto Político Pedagógico 

Institucional (PPI); do Relatório de Gestão 2007, 2008 e 2009.

Desde a realização da primeira autoavaliação institucional, os relatórios e dados sistematizados pela 

CPA têm sido utilizados pelos gestores e comunidade interna para subsidiar a elaboração de projetos 

e documentos institucionais, a exemplo do PDI e PPI. Para tanto, a CPA disponibiliza todos os 

Relatórios com os dados obtidos a partir das avaliações dos segmentos pesquisados no site 

institucional, divulga na lista de discussão interna da instituição, encaminha cópias impressas aos 

Setores estratégicos da instituição, além de manter cópia impressa nas dependências da Comissão.

Os indicadores desta dimensão informam sobre o conhecimento da missão, do PDI e do PPI pelos 

segmentos discentes, docentes e técnicos, apresentados nos Gráficos 1, 2 e 3, respectivamente,

sendo que os dois últimos segmentos avaliam ainda o cumprimento da missão e adequação do PDI. 

Os resultados são agrupados por item avaliado e demonstram o percentual relativo a cada campus

avaliado. 
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Pode-se constatar que menos da metade dos alunos tem conhecimento da missão institucional e dos 

documentos oficiais que constituem os pilares da instituição – PDI e PPI. Para os docentes e técnicos 

não há plena adequação do PDI, de todo modo o cumprimento da missão obteve percentuais acima 

de 60%.
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Gráfico 1 – Conhecimento da Missão/PDI/PPI pelos Discentes dos Campi
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Gráfico 2 – Avaliação da Missão/PDI/PPI pelos Docentes dos Campi
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Gráfico 3 – Avaliação da Missão/PDI/PPI pelos Técnico-administrativos dos Campi

7.2 Dimensão II: A Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação e a Extensão 

Nesta dimensão são avaliadas: a coerência das políticas de ensino, pesquisa e extensão com os 

documentos oficiais; as políticas institucionais para cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas 

e de tecnologia) e cursos sequenciais (quando for o caso), na modalidade presencial, e suas formas 

de operacionalização; políticas institucionais de pesquisa e de iniciação científica e suas formas de 

operacionalização; e políticas institucionais de extensão e suas formas de operacionalização, com 

ênfase na formação inicial e continuada e na relevância social.

A avaliação desta dimensão se complementa com os aspectos que se relacionam aos cursos, 

currículos, prática pedagógica, estágio, pesquisa e projetos de extensão, a partir dos resultados da 

pesquisa avaliativa. Inicialmente são apresentados os gráficos e uma análise sucinta. Em seguida são 

elencados os pontos fortes, intermediários e fracos organizados por campus e segmento – alunos, 

docentes e técnicos; no caso do segmento dos alunos, a apresentação das informações ainda está 

organizada por modalidade de ensino.

ENSINO

O IFBA desempenha um papel bastante significativo na Educação para o Estado da Bahia, tanto pela 

singularidade da instituição que oferta um ensino verticalizado em diversas modalidades quanto pela 

política institucional voltada para a integração entre ensino, pesquisa e extensão. 
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Com o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica promovido pelo Governo 

Federal, o Instituto vem se desenvolvendo qualitativamente e quantitativamente, diversificando as 

áreas dos cursos, de modo a se consolidar como uma instituição de ensino superior. As políticas de 

ensino estão em consonância com os documentos oficiais, de modo que os objetivos constantes no 

PDI e PPI orientam as metas estabelecidas no planejamento da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) e 

respectivos setores vinculados ao ensino. 

Durante o período de 2007 a 2009, o IFBA registra uma ampliação no número de vagas oferecidas, 

matrículas e concluintes, conforme Quadro 5 a 9. Aponta-se um acréscimo de 57% na oferta das 

vagas e de 19% do número de alunos matriculados nos cursos superiores e de aproximadamente 7% 

no total de alunos matriculados, considerando todas as modalidades de ensino ofertadas em todos os 

cursos, no triênio. A Taxa de Sucesso na Graduação (TSG1) nesse triênio tem se mantido constante, 

em torno de 30%, conforme dados apresentados nos Relatórios de Gestão 2008 e 2009.

A ampliação do quantitativo de vagas e matrículas no triênio revela o esforço do IFBA em ampliar a 

oferta nos cursos superiores, o que se traduziu na oferta de cursos de Licenciatura nos campi de 

Barreiras e Eunapólis, e em 2009, a oferta de três novos cursos no Campus de Salvador: Engenharia 

Química, Tecnologia em Radiologia e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com a 

oferta inicial de 40 vagas em cada curso. A tendência de crescimento da oferta de vagas e do número 

de matrícula nos cursos superiores permanecerá nos próximos anos, quando entrarão em 

funcionamento os novos campi e os cursos de licenciatura que atenderão a Lei de criação dos 

Institutos Federais.

Quadro 5 – Ensino Superior: Vagas, Matrículas e Concluintes por Campus
ENSINO SUPERIOR

2007 2008 2009CAMPUS
Vaga Matricula Concluinte Vaga Matricula Concluinte Vaga Matricula Concluinte

Barreiras - - - 40 0 0 40 74 0
Camaçari - - - - - - - - -
Eunápolis 40 87 0 40 108 0 40 110 0
Porto Seguro - - - - - - - - -
Santo Amaro - - - - - - - - -
Salvador 190 855 37 200 867 18 340 952 9
Simões Filho - - - - - - - - -
Valença - - - - - - - - -
Vitória da Conquista 100 179 0 50 134 0 100 197 0
Total Geral 330 1121 37 330 1109 18 520 1333 9
FONTE: Relatório de Gestão 2009 (Dados de matrícula são referentes ao 1º semestre)

                                                
1 A TSG relaciona o número de alunos concluintes e ingressantes no período de integralização do curso, cujo valor ideal seria 

de 100%, isto é, todos os alunos ingressantes teriam integralizado o curso no tempo mínimo.
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Quadro 6 – Nível Técnico - Modalidade Integrado: Vagas, Matrículas e Concluintes por Campus
NÍVEL TÉCNICO - MODALIDADE INTEGRADA

2007 2008 2009
CAMPUS

Vagas Matrícula Concluinte Vaga Matrícula Concluinte Vaga Matrícula Concluinte
Barreiras 180 281 0 160 443 0 150 558 0
Camaçari - - - 160 160 0 80 206 0
Eunápolis 70 107 0 60 162 0 60 181 14
Porto Seguro 80 80 0 132 130 0
Santo Amaro 160 160 0 80 211 0 80 231 0
Salvador 590 862 0 480 1275 0 391 1597 153
Simões Filho 160 172 0 160 287 0 80 318 0
Valença 60 106 6 110 206 0 90 254 0
Vitória da Conquista 120 226 0 85 284 0 120 369 167
Total Geral 1340 1914 0 1375 3108 0 1183 3844 167
FONTE: Relatório de Gestão 2009

Quadro 7 – Nível Técnico- Educação para Jovens e Adultos:  Vagas, Matrículas e Concluintes por Campus 
NÍVEL TÉCNICO – MODALIDADE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA)

2007 2008 2009
CAMPUS

Vaga Matrícula Concluinte Vaga Matrícula Concluinte Vaga Matrícula Concluinte
Barreiras 40 26 0 40 12 0 36 61 0
Camaçari - - - - - - - - -
Eunápolis 0 40 0 0 21 0 0 18 17
Porto Seguro - - - - - - - - -
Santo Amaro -
Salvador 30 56 0 30 76 0 60 107 6
Simões Filho - - - - - - - - -
Valença 80 72 0 70 60 0 0 36 0
Vitória da Conquista 62 20 0
Total Geral 212 214 0 140 169 0 60 161 23
FONTE: Relatório de Gestão 2009 (Dados de matrícula são referentes ao 1º semestre)

Quadro 8 – Nível Técnico - Modalidade Subsequente: Vagas, Matrículas e Concluintes por Campus
NÍVEL TÉCNICO - MODALIDADE SUBSEQUENTE

2007 2008 2009
Campus

Vaga Matrícula Concluinte Vaga Matrícula Concluinte Vaga Matrícula Concluinte
Barreiras 120 215 42 130 224 30 70 225 38
Camaçari - - - 220 80 0 160 232 0
Eunápolis 90 97 43 90 67 5 70 121 11
Porto Seguro - - - 120 114 0 120 61 0
Santo Amaro 160 316 0 80 473 0 80 223 0
Salvador 770 1734 655 390 1431 251 270 934 210
Simões Filho 490 534 18 640 883 86 140 738 55
Valença 75 102 14 70 104 0 75 99 0
Vitória da Conquista 120 223 39 90 160 0 120 198 0
Total Geral 1825 3221 811 1830 3536 372 1105 2831 314
FONTE: Relatório de Gestão 2009 (Dados de matrícula são referentes ao 1º semestre)
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Quadro 9 – Ensino Médio: Vagas, Matrículas e Concluintes por Campus
ENSINO MÉDIO

2007 2008 2009Campus
Vaga Matrícula Concluinte Vaga Matrícula Concluinte Vaga Matrícula Concluintes

Barreiras - 143 91 - 17 15 - - -
Camaçari - - - - - - - - -
Eunápolis 30 147 44 30 169 37 0 50 12
Porto Seguro - - - - - - - - -
Salvador 0 488 235 0 205 101 0 40 25
Simões Filho 0 44 15 0 26 14 - - -
Valença 0 116 43 0 57 25 0 23 20
Vitória da
Conquista

0 106 82 30 16 15 0 1 1

Total Geral 30 1044 510 60 490 207 0 114 58
FONTE: Relatório de Gestão 2009

Coerente com a responsabilidade social em uma instituição pública, o IFBA adota como política 

institucional de acesso o processo seletivo com reserva de vagas para cotista; para os cursos da 

educação profissional de nível técnico têm-se 50% das vagas em atendimento ao sistema de cotas e 

para os da educação superior tecnológica têm-se, no edital do vestibular, vagas para ingresso por 

meio das cotas, SISU (ENEM) e não cotistas. 

Como política de permanência, além dos aspectos pertinentes à dimensão da assistência estudantil, 

destacam-se o acompanhamento pedagógico, o atendimento individualizado, as monitorias, as 

atividades de reforço, ações de assistência ao educando, tais como: projeto de bolsas, auxílio 

alimentação, auxílio para compra de materiais didáticos e extinção de taxas administrativas, que

foram mecanismos utilizados para redução da repetência, abandono e evasão. Os alunos portadores 

de necessidade especiais são apoiados ainda pelo Núcleo de Apoio aos Portadores de Necessidades 

Especiais (NAPNE), setor responsável pela aquisição de materiais, software e equipamentos 

específicos.

Outras ações voltadas para a melhoria das condições de oferta do ensino correspondem a: 

modernização dos espaços de aprendizagem; aquisição de equipamentos para laboratórios;

aquisição de recurso audiovisuais; atualização do acervo bibliográfico, nos diversos níveis de ensino.  

No desenvolvimento dos programas de ensino são realizadas atividades que complementam o

processo ensino-aprendizagem, a exemplo das visitas técnicas de micro-estágios e aulas de campo,

que abrangem os cursos superiores e técnicos.

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

Na Pós-Graduação, para promover a formação e maior inserção dos pesquisadores nos cenários 

local e regional, são ofertados: 
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 Doutorados Interinstitucionais - Estatística e Experimentação Agropecuária, com a Universidade 

Federal de Lavras que qualificará 15 (quinze) docentes, sendo 12 (doze) do IFBA e 03 (três) do 

Instituto Federal Baiano; e Ciência e Engenharia dos Materiais, com a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte que qualificará 20 (vinte) servidores do IFBA: 19 (dezenove) docentes e 01 

(um) técnico-administrativo, desde 2008, o IFBA participa como instituição associada do 

Doutorado Multiinstitucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento com 06 (seis) 

doutorandos do IFBA;

 Mestrados Interinstitucionais - Filosofia com a Universidade Federal de Santa Catarina, que 

iniciará o curso em 2010, com o apoio financeiro da SETEC/CAPES/MEC, para qualificar 20 

(vinte) docentes, em parceria com o Instituto Federal Baiano e o Instituto Federal de Sergipe; e 

em fase de conclusão, o Mestrado Interinstitucional com a UFRN que está qualificando 16 

(dezesseis) docentes.

 Cursos de Especialização - Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos, totalizando 139 (cento e trinta e nove) alunos matriculados, 

sendo a maioria proveniente da Rede Estadual de Educação, considerando que em 2008 foram 

oferecidas 03 (três) turmas desse Curso: uma no Campus Salvador, uma em Eunápolis e uma em

Barreiras, e que dentre os alunos matriculados, 52 (cinquenta e dois) concluíram o curso durante 

o ano de 2009; Curso de Especialização em Gestão de Instituições Públicas de Ensino. 

Outra conquista, no esforço de qualificar docentes do IFBA, é a concessão de bolsas de Mestrado e 

Doutorado pela CAPES, através do Programa Institucional de Qualificação Docente da Rede Federal 

de Educação Tecnológica (PIQDTec). O IFBA foi contemplado com o oferecimento de vinte bolsas 

para os docentes, em diversas áreas.

Ainda nesse contexto, foram, também, promovidos eventos de divulgação e discussão das atividades 

de pesquisa, envolvendo a comunidade, os pesquisadores e as agências de fomento. Destaca-se, 

entre eles, o VI Seminário de Iniciação Cientifica e Inovação Tecnológica do IFBA, com apresentação 

de trabalhos científicos de bolsistas.

No ano de 2009, eventos relacionados à SETEC/MEC permitiram a participação de diversos 

pesquisadores do IFBA e a difusão dos resultados das suas pesquisas, a exemplo da participação de 

23 (vinte e três) representantes do IFBA no IV Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte 

Nordeste de Educação Tecnológica, em Belém-PA. Além desse evento, o IFBA enviou um grupo de 

estudantes para outros eventos em 2009. Procurou-se atender aos pedidos de apoio para 

participação de eventos científicos, que estavam de acordo com os critérios da Instituição.

Na área de pesquisa, destaca-se o incentivo dado à iniciação científica para os alunos do ensino 

superior e técnico de nível médio através de três programas institucionais: O Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), que teve número de bolsas ofertadas suficiente para 

atender a 86 (oitenta e seis) alunos de graduação, sendo 26 (vinte e seis) bolsas com recursos 

próprios e 60 (sessenta) em convênio com a FAPESB; o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica Tecnológica (PIBIT), que contemplou 29 (vinte e nove) alunos de cursos técnicos 
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e de graduação, sendo 6 (seis) com recursos próprios e 23 (vinte e três) em convênio com o CNPq; e 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBICJR), em convênio com a 

FAPESB, selecionou 50 (cinquenta) alunos de nível técnico integrado ao Ensino Médio.

O IFBA possui grupos de pesquisa em diversas áreas. O Quadro 10 identifica os grupos e áreas de 

atuação de acordo com o respectivo campus.

Quadro 10 – Grupos de Pesquisa do IFBA

CAMPUS GRUPO DE PESQUISA ÁREA PREDOMINANTE
Barreiras

02
(Inter)culturalidade e Relações Étnico-raciais 
no Ensino-aprendizagem de Inglês

Letras, Linguística e 
Artes

Linguística Aplicada

Juventude(s), Educação Profissional e 
Tecnológica e Desenvolvimento Territorial 
Sustentável

Ciências Humanas Geografia

Camaçarí
01

Atividades Físicas e Saúde Ciências da Saúde Educação Física

Núcleo de Matemática em Ambiente 
Computacional – NUMAC

Ciências Exatas e da 
Terra

MatemáticaEunápolis
02

GEMAA - Grupo de estudos em Materiais e 
suas Aplicações

Engenharias Engenharia e Materiais

Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas Ciências Agrárias Engenharia Agrícola
Biodiesel, Catálise e Ambiental - GPBCAT Ciências Exatas e da 

Terra
Química

Porto 
Seguro

03
Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos em 
Energia – NEPPE

Ciências Sociais 
Aplicadas

Economia

Biofísica Teórica e Computacional Ciências Biológicas Biofísica
Estudo de Apicuns (planícies arenosas 
hipersalínicas) no Estado da Bahia

Ciências Exatas e da 
Terra

Geociências

 Inovação em Química Ciências Exatas e da 
Terra

Química

Pesquisa e Produção em Química Ciências Exatas e da 
Terra

Química

Física Radiológica Ciências Exatas e da 
Terra

Física

Educação Cientifica e Tecnológica Ciências Humanas Educação
Novas Tecnologias no Ensino de Física Ciências Humanas Educação
História da Assistência à Saúde Ciências Humanas História
Núcleo de Estudos em Trabalho e Tecnologias 
de Gestão

Ciências Sociais 
Aplicadas

Administração

Grupo de Estudos e Pesquisas de Inovação em 
Organizações

Ciências Sociais 
Aplicadas

Administração

Núcleo de Ciências Ambientais, Projetos e 
Pesquisas - NUCAPP

Ciências Sociais 
Aplicadas

Planejamento Urbano e 
Regional

Biotecnologia e Meio Ambiente Engenharias Engenharia Biomédica
Tecnologias em Saúde Engenharias Engenharia Biomédica
Processamento e Caracterização de Materiais Engenharias Engenharia de Materiais 

e Metalúrgica
Ensaios Não-Destrutivos Engenharias Engenharia de Materiais 

e Metalúrgica
Pesquisas e Inovação em Cerâmica - GPIC Engenharias Engenharia de Materiais 

e Metalúrgica
Pesquisa e Inovação em Meca-Opto-Eletrônica 
Didática

Engenharias Engenharia de Produção

Sinais e Sistemas Engenharias Engenharia Elétrica
Robótica e Automação Engenharias Engenharia Elétrica

Salvador
26

Laboratório de Realidade Aumentada, Jogos 
Digitais e TV Digital

Ciências Exatas e da 
Terra

Ciências da Computação
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CAMPUS GRUPO DE PESQUISA ÁREA PREDOMINANTE
GSORT - Grupo de Sistemas Distribuídos, 
Otimização, Redes e Tempo-Real

Ciências Exatas e da 
Terra

Ciências da Computação

Educação e Tecnologia Ciências Exatas e da 
Terra

Ciências da Computação

Sistemas de Comunicação Engenharias Engenharia Elétrica
Linguagem e Representação Linguística, Letras e 

Artes
Letras

NRCA Engenharias Engenharia Mecânica

Salvador
26

ASV - Águas São Vidas Engenharias Engenharia Sanitária
Santo 
Amaro

01

GIA - Grupo de Informática Aplicada Interdisciplinar interdisciplinar

Energia e Materiais – GPEM Engenharias Petróleo e Gás
Sistemas Eletromecânicos Engenharias Engenharia Elétrica

Simões Filho
03

Núcleo de Estudos Interdisciplinares em 
Contextos de Trabalho e Educação

Ciências Humanas Educação

Valença
01

Levantamento do Patrimônio Histórico e 
Cultural da Costa do Dendê 

Ciências Sociais 
Aplicadas

Turismo

Modelagem Matemática de Processos 
Biológicos em Lodos Ativados

Engenharias Engenharia Sanitária

Tecnologias Avançadas para Monitoramento e 
Tratamento de Efluentes

Engenharias Engenharia Sanitária

Tecnologias Avançadas para Monitoramento, 
Tratamento e Preservação dos Recursos 
Naturais

Engenharias Engenharia Sanitária

História, Trabalho, Cultura e Educação Ciências Humanas História; Educação; 
Sociologia

Sistemas Complexos Ciências Exatas e da 
Terra

Física da Matéria 
Condensada

Engenharia Aplicada Engenharias Engenharia Elétrica
Energia Elétrica Engenharias Engenharia Elétrica

Vitória da 
Conquista

08

Base de Pesquisas em Engenharia Elétrica Engenharias Engenharia e Materiais
Fonte: http://www.portal.ifba.edu.br/pesquisa/grupos-de-pesquisa.html

Os indicadores da pesquisa entre 2007 a 2009 apontam para um desenvolvimento nesta área. Houve 

o crescimento do número de grupos de pesquisas que saltou de 23 para 45; enquanto em 2007 foram 

defendidas 27 dissertações, no ano de 2008 e 2009 houve acréscimo de 22 e 97, respectivamente; e 

as teses defendidas apontam um aumento de quase 100%, registrando-se em 2007, 12 teses

defendidas e em 2009, 23. Quanto às publicações em anais de congressos e revistas registra-se um 

total de 388 publicações nesse triênio, conforme dados publicados nos Relatórios de Gestão 2007 a 

2009.

EXTENSÃO

As ações desenvolvidas na Extensão demonstram as relações existentes tanto com a comunidade 

externa como com a interna; dentre elas estão os cursos ofertados no nível básico da Educação 

Profissional e da Educação Continuada, a promoção de eventos e intercâmbios nos campi do IFBA. 

Destacam-se algumas ações e projetos advindos da extensão:
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 Programa Mulheres Mil, parceria com o MEC e em convênio com o Governo do Canadá, para 

qualificação de mulheres da periferia da Cidade do Salvador;

 Projeto Juventude Cidadã, parceria do MTE e SETRE, para atender jovens entre 16 e 24 anos 

que não têm vinculo empregatício e que se encontram em situação de vulnerabilidade social; atua 

através da formação sócio profissional, visando o acesso ao mundo do trabalho;

 Projeto Social para Jovens e Adultos da Comunidade de Valéria, em Salvador, em parceria com a 

Instituição Ética e Valores Humanos Estrela da Paz, com objetivo de capacitar jovens e adultos, 

buscando sua profissionalização;

 Projeto Licuri, no município de Caldeirão Grande no sertão baiano, que possibilita o atendimento 

de demandas sociais, gerando emprego e renda local.

 Captação de trabalhadores em pesca oceânica, endossando cooperativas de pescadores de 

Camaçari e Itacaré, com retorno econômico e social para o Estado, possuidor da maior costa 

litorânea do País;

 Ampliação da Formação Inicial e Continuada com a qualificação de mais de 600 jovens nas 

diversas áreas, através de convênio firmado entre IFBA e a Secretaria do Trabalho do Governo 

do Estado da Bahia, nos Campi de Salvador, Simões Filho e Paulo Afonso;

 Oferta de 32 cursos de Formação Inicial Continuada no Campus Simões Filho de acordo com:

Programa de Mobilização da Indústria de Petróleo (PROMINP); Projeto Juventude Cidadã e 

cursos oferecidos em parceria com a Fundação Cidadã da Criança. Tais atividades são 

fundamentais para a manutenção da missão deste Instituto, que preza por oferecer ensino, 

pesquisa e extensão com qualidade socialmente referendada. Além de promover maior acesso à 

educação pública, gratuita e de qualidade para a comunidade local, tendo capacitado, só neste 

ano, cerca de 3960 jovens;

Cabe ressaltar a importância das parcerias para o fortalecimento dos laços humanos nas relações 

sociais entre os participantes: professores, alunos, técnicos administrativos e a comunidade em geral.

Algumas parcerias se firmaram com os Consórcios, Integração e Alusa-Galvão-Tomé, ambos 

compostos por grandes empresas construtoras e geradoras de empregos na área de Petróleo e da 

construção naval, trazendo jovens dos municípios de suas áreas de influência (Recôncavo) para os 

campi de Simões Filho e Salvador, balizando futuras ações no segmento da Formação Inicial e 

Continuada. Os convênios com ONG e OSCIP possibilitam o acesso aos recursos públicos e 

descentralizam a oferta de cursos nesta modalidade aos jovens e adultos. Um empenho todo especial 

para que as instituições do terceiro setor se enquadrem nas condições do sistema de convênios do 

Governo Federal, SICONV com a devida orientação para que possam acessar os recursos 

disponíveis nos Editais dos diversos ministérios, subsidiando, desta forma, os Órgãos de fiscalização 

e controle.  Ações efetivadas na área de extensão são condizentes com o PDI da instituição e 

configuram-se como formas de atendimento a demandas sociais e mitigação das populações em 

situação de risco, reduzindo o impacto físico e espacial da instituição, com a população do seu 

entorno.
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Além das informações registradas acima, que demonstram o crescimento de uma das áreas vitais da 

missão do IFBA, de acordo com as informações dos respectivos gestores, a avaliação desta 

dimensão se complementa com os aspectos que se relacionam aos cursos, currículos, prática 

pedagógica, estágio, pesquisa e projetos de extensão, a partir dos resultados da pesquisa avaliativa. 

Inicialmente são apresentados os gráficos e uma análise sucinta. Em seguida são elencados os 

pontos fortes, intermediários e fracos organizados por campus e segmento – alunos, docentes e 

técnicos; no caso do segmento dos alunos, a apresentação das informações ainda está organizada 

por modalidade de ensino.

7.2.1 Participação nas atividades institucionais

Os Gráficos 4, 5 e 6 demonstram a participação dos três segmentos nas atividades da instituição. Da 

análise dos gráficos observa-se que as atividades de extensão são as que têm menor participação 

em todos os segmentos. A disposição dos dados no Gráfico 4 aponta que a participação dos alunos

tem sido relativamente baixa; a atividade de maior participação tem sido as atividade esportivas; o 

Campus Eunápolis é o único a ultrapassar a marca dos 50%, no item monitoria. A participação dos 

docentes, como se pode esperar, é maior nas atividades de ensino, seguida das atividades de 

pesquisa, que se apresenta em torno de 50% em três campi pesquisados. Conforme o Gráfico 5, o 

segmento dos técnicos com maior atuação na área administrativa, tem uma participação 

relativamente pequena nas atividades de pesquisas e extensão, segundo demonstra o Gráfico 6. 

0

50

100

Extensão Monitoria Órgãos
colegiados

Atividade
esportiva

Atividade
artística

BAR EUN SSA STA SFL VAL VIC

%

Gráfico 4 – Participação dos Discentes nas Atividades dos Campi
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Gráfico 5 – Participação dos Docentes nas Atividades dos Campi
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Gráfico 6 – Participação dos Técnico-administrativos nas Atividades dos Campi

7.2.2 Avaliação dos Cursos e Coordenações dos Cursos

O Gráfico 7 apresenta como os alunos avaliam os cursos e coordenações em cada campus; de modo 

geral, a avaliação obteve índice próximo de 2. No Gráfico 8 são apresentados os aspectos avaliados 

pelos egressos, que de forma similar aos alunos avaliam os cursos com índice acima de 2, destaca-

se o reconhecimento da contribuição da instituição para o crescimento do egresso como cidadão,  

entretanto os aspectos sobre a pesquisa e a orientação de estágio obtiveram índices abaixo de 2. 



Comissão Própria de Avaliação                                                       

Relatório de Autoavaliação IFBA 2007/2009
38

0

2

4

CURSO COORDENAÇÃO DO CURSO

BAR EUN SSA STA SFL VAL VIC

Gráfico 7 – Avaliação dos Cursos pelos Discentes por Campus
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Gráfico 8 – Avaliação dos Egressos

Das 39 empresas entrevistadas pela CSA do Campus Barreiras, 16 possuíam em seu quadro 

funcional egressos da instituição, dos quais 25% atuam na sua área de formação. As empresas 

pesquisadas avaliaram como ótimo e muito bom os seguintes aspectos: 48% quanto ao 

conhecimento técnico-científico adquirido; 56% quanto aos aspectos éticos na atuação profissional; e 

43% quanto à iniciativa, liderança e capacidade de trabalho em equipe.
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 Dos aspectos que compõem os indicadores da Dimensão II, conforme avaliação dos 

discentes a partir da aplicação do instrumento A1, os resultados apontam para a seguinte 

avaliação:

Quadro 11– Avaliação dos Cursos pelos Discentes - Barreiras

ASPECTOS

TÉ
CN

IC
O

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO

Acompanhamento e orientação por parte da Coordenação
Adequação do perfil profissional formado pelo curso exigido pelo mercado de trabalho
Condições oferecidas para a conclusão do curso no tempo proposto
Conhecimento da matriz curricular do curso
Conhecimento dos objetivos do curso
Desempenho do Colegiado do Curso ou Conselho de Curso ...

Desempenho do Conselho de Classe
Desempenho do(a) Coordenadora(a)
Divulgação das informações acadêmicas pertinentes ao curso
Horário de funcionamento das aulas 
Integração entre a teoria e prática
Integração entre ensino, pesquisa e extensão

Quadro 12 – Avaliação dos Cursos pelos Discentes - Eunápolis

ASPECTOS
SU

PE
RI

O
R

TÉ
CN

IC
O

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO
Acompanhamento e orientação por parte da Coordenação
Adequação do perfil profissional formado pelo curso exigido pelo mercado de trabalho
Condições oferecidas para a conclusão do curso no tempo proposto
Conhecimento da matriz curricular do curso
Conhecimento dos objetivos do curso
Desempenho do Colegiado do Curso ou Conselho de Curso ...

Desempenho do Conselho de Classe ...

Desempenho do(a) Coordenadora(a)
Divulgação das informações acadêmicas pertinentes ao curso
Horário de funcionamento das aulas 
Integração entre a teoria e prática 
Integração entre ensino, pesquisa e extensão
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Quadro 13 – Avaliação dos Cursos pelos Discentes – Salvador

SUPERIOR TÉCNICO

ASPECTOS

ES
PE

CI
AL

IZ
AÇ

ÃO

AD
M

EI
E

EI
M

TP
P

PR
O

EJ
A

SU
BS

EQ
U

EN
TE

IN
TE

G
RA

D
O

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO

Acompanhamento e orientação por parte da Coordenação
Adequação do perfil profissional formado pelo curso exigido 
pelo mercado de trabalho
Condições oferecidas para a conclusão do curso no tempo 
proposto
Conhecimento da matriz curricular do curso
Conhecimento dos objetivos do curso
Desempenho do Colegiado do Curso ou Conselho de Curso ... ...

Desempenho do Conselho de Classe ... ... ... ... ...

Desempenho do(a) Coordenadora(a)
Divulgação das informações acadêmicas pertinentes ao 
curso
Horário de funcionamento das aulas 
Integração entre a teoria e prática 
Integração entre ensino, pesquisa e extensão

Quadro 14 – Avaliação dos Cursos pelos Discentes - Santo Amaro

ASPECTOS

TÉ
CN

IC
O

Acompanhamento e orientação por parte da Coordenação
Adequação do perfil profissional formado pelo curso exigido pelo mercado de trabalho
Condições oferecidas para a conclusão do curso no tempo proposto
Conhecimento da matriz curricular do curso
Conhecimento dos objetivos do curso
Desempenho do Colegiado do Curso ou Conselho de Curso
Desempenho do Conselho de Classe
Desempenho do(a) Coordenadora(a)
Divulgação das informações acadêmicas pertinentes ao curso
Horário de funcionamento das aulas
Integração entre a teoria e prática
Integração entre ensino, pesquisa e extensão
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Quadro 15 – Avaliação dos Cursos pelos Discentes - Simões Filho

ASPECTOS

TÉ
CN

IC
O

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO

Acompanhamento e orientação por parte da Coordenação
Adequação do perfil profissional formado pelo curso exigido pelo mercado de trabalho
Condições oferecidas para a conclusão do curso no tempo proposto
Conhecimento da matriz curricular do curso
Conhecimento dos objetivos do curso
Desempenho do Colegiado do Curso ou Conselho de Curso ...
Desempenho do Conselho de Classe
Desempenho do(a) Coordenadora(a)
Divulgação das informações acadêmicas pertinentes ao curso
Horário de funcionamento das aulas 
Integração entre a teoria e prática 
Integração entre ensino, pesquisa e extensão

Quadro 16 – Avaliação dos Cursos pelos Discentes - Valença

ASPECTOS

TÉ
CN

IC
O

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO

Acompanhamento e orientação por parte da Coordenação
Adequação do perfil profissional formado pelo curso exigido pelo mercado de trabalho
Condições oferecidas para a conclusão do curso no tempo proposto
Conhecimento da matriz curricular do curso
Conhecimento dos objetivos do curso
Desempenho do Colegiado do Curso ou Conselho de Curso ...

Desempenho do Conselho de Classe
Desempenho do(a) Coordenadora(a)
Divulgação das informações acadêmicas pertinentes ao curso
Horário de funcionamento das aulas 
Integração entre a teoria e prática 
Integração entre ensino, pesquisa e extensão
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Quadro 17 – Avaliação dos Cursos pelos Discentes - Vitória da Conquista

ASPECTOS

SU
PE

RI
O

R

TÉ
CN

IC
O

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO

Acompanhamento e orientação por parte da Coordenação
Adequação do perfil profissional formado pelo curso exigido pelo mercado de trabalho
Condições oferecidas para a conclusão do curso no tempo proposto
Conhecimento da matriz curricular do curso
Conhecimento dos objetivos do curso
Desempenho do Colegiado do Curso ou Conselho de Curso ...

Desempenho do Conselho de Classe ...

Desempenho do(a) Coordenadora(a)
Divulgação das informações acadêmicas pertinentes ao curso
Horário de funcionamento das aulas 
Integração entre a teoria e prática 
Integração entre ensino, pesquisa e extensão

 Dos aspectos que compõem os indicadores da Dimensão II, conforme avaliação dos 

docentes a partir da aplicação do instrumento D1, os resultados apontam para a 

avaliação, conforme disposta no Quadro 18.

Quadro 18 – Avaliação Docente sobre a Divulgação e Decisões Colegiadas na Área Acadêmica 

UNIDADE DE ENSINO Divulgação das 
informações acadêmicas

Discussão e análise dos 
assuntos acadêmicos de 

forma colegiada na 
Coordenação de Área/ 

Departamento

BARREIRAS
EUNÁPOLIS
SANTO AMARO
SALVADOR
VITÓRIA DA CONQUISTA

7.3 Dimensão III: Responsabilidade Social da Instituição

Nesta dimensão são apresentados aspectos relacionados à contribuição da Instituição em relação à 

inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 
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cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. As ações nessa dimensão destacam a política 

para os ingressantes, também citada na Dimensão IX, e os programas e projetos de extensão 

apresentados na extensão na Dimensão II.

Diversas ações têm sido executadas nos programas e projetos relacionados à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural, dentre elas destacam-se: a política para os ingressantes com a 

implantação das cotas nos processos seletivos para alunos oriundos das escolas públicas; isenção de 

taxas; além da reserva de vagas para portadores de necessidades especiais.

Desde 2006, a Instituição utiliza um sistema de cotas sociais com percentuais correspondentes à 

população de cada campus, ampliando as possibilidades de inclusão dos alunos oriundos de escola 

pública. Como política de permanência, o IFBA desenvolve um programa de assistência ao educando 

denominado PAE, desde 2004, com a concessão de várias modalidades de benefícios, dentre eles: 

bolsas de estágio, bolsas de estudos, auxílio financeiro, alimentação, isenção de taxas. No triênio 

avaliado, houve um aumento de 195% no número de alunos assistidos no programa de assistência 

ao educando da educação profissional. A assistência ao educando do ensino da graduação também 

cresceu; enquanto em 2007 foram 05 alunos assistidos, em 2009 foram 34. No entanto, o percentual 

de alunos beneficiados ainda é irrelevante; a justificativa que se apresenta é a de que os alunos 

matriculados na educação superior detêm uma renda familiar acima da faixa considerada de 

vulnerabilidade socioeconômica.

A instituição desenvolve o projeto de extensão denominado Mulheres Mil que tem por objetivo de 

elevar a escolaridade de mulheres em risco social da Comunidade Dois de Julho, localizada na 

Paralela, em Salvador, o projeto teve início em 2007 e apresenta como primeiros resultados a 

conclusão de curso de duas turmas, uma de camareiras e outra de cuidadoras de idosos. 

Outra ação que envolve a comunidade externa é o Projeto Social para Jovens e Adultos da 

Comunidade de Valéria, cujo objetivo é capacitar jovens e adultos da comunidade de Valéria, 

buscando sua profissionalização de modo a favorecer a sua atuação profissional, a fim de incluí-los 

sócioeconomicamente, resgatando sua autoestima e visando a melhoria da sua qualidade de vida e 

da sua família. O projeto já capacitou 80 jovens nos cursos de Informática Básica, Controle de 

Qualidade de Alimentos e Cidadania e Empreendedorismo Juvenil.

Nesta dimensão, registram-se ainda as atividades desenvolvidas pela Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares (ITCP) que tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de 

empreendimentos populares e solidários, visando a sustentabilidade e autogestão dos mesmos e 

contribuindo com a formação de pessoas e com produção e difusão do conhecimento na área. A

incubação ligada ao Projeto Mulheres Mil, apesar de planejada, não foi ainda implementada. Todavia 

as ações do subprojeto para “Qualificação profissional e Inclusão na área de turismo, hospitalidade e 

lazer” foram incorporadas pela ITCP.
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O IFBA contempla no seu PDI a criação do núcleo de memória da instituição, com a comemoração do 

centenário da educação profissional desenvolvendo ações para o resgate da memória institucional

concretizadas por meio de: exposição itinerante que conta a trajetória da Instituição de 1909 até os 

dias atuais; fotografias e textos; acervo físico e virtual com resgate, catalogação e preservação de 

objetos e documentos institucionais; produção de vídeo documentário histórico; livro com artigos 

sobre a história da educação profissional na Bahia e informativos.

Grupos de pesquisa têm iniciado ações para incentivo e prática de coleta seletiva, com vistas a 

diminuir os impactos no meioambiente e conscientizar a comunidade interna para a importância 

dessa mudança. Dentre eles, o Projeto Licuri que articula a inclusão social e inovação tecnológica,

que tem como um dos objetivos melhorar a qualificação e a segurança para o trabalho de coleta e 

dos processos de industrialização e de comercialização dos produtos do Licuri para agricultores da 

região de Caldeirão Grande, município de semi árido baiano.

A instituição incentiva a produção artística e cultural e tem como maior destaque a realização do 

projeto Vivendo Cultura. Outras ações são realizadas para consolidar as atividades culturais e sociais, 

registrando-se: promoção de um concurso de poesias sobre o meio ambiente, voltado para os alunos, 

com premiação dos dez melhores autores de poesias; realização do Dia Mundial de combate a AIDS, 

com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e promoção de concurso de redação sobre a Aids 

para os alunos, com a premiação dos autores das três melhores redações.

7.4 Dimensão IV: Comunicação com a Sociedade

Nesta dimensão são avaliados os aspectos que se referem às estratégias, aos recursos e à qualidade 

da comunicação interna e externa, bem como à imagem pública da instituição.

O IFBA tem realizado diversas ações de comunicação com a comunidade interna e sociedade, das 

quais destacam-se: 

 Veiculação de jornal institucional bimestral IFBA Notícias, de circulação nacional e tiragem de 

6.000 exemplares, com divulgação de informações, ações, projetos e atividades da instituição 

relativas ao ensino, pesquisa e extensão. Os 36.000 exemplares são distribuídos em todas as 

cidades onde existem campi e também enviados por mala direta, para todo Brasil, para mais de 

700 destinos: empresas, entidades, órgãos do governo, organizações não-governamentais, 

aposentados, parceiros, instituições de ensino, entre outros. O IFBA Notícias aborda temas de 

grande importância como ações, projetos e principalmente a divulgação de atividades da 

Instituição relativas à tríade ensino, pesquisa e extensão;

 Veiculação da Rádio IFBA via web, de caráter educativo, com a proposta de disseminar 

informações sobre atividades e produções de cunho científico, cultural e tecnológico da 

instituição, abordando também temáticas do cotidiano e notícias em geral. Foi lançada em junho 
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de 2008. Até 2009 funcionou em circuito interno nos intervalos de aulas (na Sede em Salvador) 

com transmissão on line, diariamente das 14h às 18h (no site). Tendo sido produzidos ao longo 

desses anos mais de 10 programas e 200 edições. Atualmente funciona apenas via web em 

edições quinzenais. Veiculação de programa piloto para a TV IFBA via web, em caráter 

experimental, para divulgação de ações da instituição;

 Veiculação do Portal do IFBA com diversas informações institucionais e inserção de notícias 

diariamente. Consiste na principal fonte de informação da comunidade interna e externa com 

mais de 1.500 páginas indexadas e cerca de 260.000 visitantes únicos por mês. Atualmente, 

acompanham as inovações tecnológicas na rede, com uso de ferramentas interativas, links para 

redes sociais; 

 Manutenção de um canal institucional de atendimento ao público via web no Portal IFBA, 

denominado Fale Conosco, que funciona também como uma espécie de Ouvidoria. Esta última 

será implantada oficialmente após aprovação do Regimento Interno; 

 Divulgação do Processo Seletivo / Vestibular - realização de todo o processo de planejamento e 

execução da campanha de divulgação utilizando várias mídias impressas (cartaz, folder, busdoor, 

banner, faixas); mídias eletrônicas (site, newsletter, e-mail marketing, banner, Twitter, Orkut, spot) 

e através de assessoria de imprensa, envio de releases para jornais, rádios, TVs. 

 Divulgação de Concursos Públicos e Processos Seletivos para Professor Substituto por meio de 

mídias impressas, eletrônicas, assessoria de imprensa, envio de releases para jornais, rádios, 

TVs;

 Divulgação externa das ações desenvolvidas na Instituição, através da produção e envio de 

press-releases (matérias como sugestões de pauta) para a imprensa (rádios, TVs, jornais, sites, 

boletim da SETEC e Andifes;

 Atendimento à Imprensa para solicitações de informações, esclarecimentos, entrevistas, fontes 

especializadas; 

 Difusão de informações e notícias de interesse da comunidade sobre variados assuntos 

(Educação, Ciência, Tecnologia, etc), por meios dos veículos institucionais: jornal, site, redes 

sociais, rádio, etc. Também através da produção de folders, cartilhas, faixas, banners, painéis etc,

facilitando o acesso da comunidade à informação e, consequentemente, ao conhecimento;

 Realização de campanhas educativas institucionais e apoio nas ações empreendidas por outros 

órgãos públicos;

 Disseminação do conhecimento e de produções artísticas / culturais por meio de projetos: Rádio 

IFBA, TV IFBA, Centenário da Rede Federal, Memorial do IFBA;

 Edição de publicações impressas e digitais: Revista ETC, Livro Comemorativo do Centenário, 

Jornal IFBA Notícias, entre outras atividades; 

 Implantação do Núcleo de Memória do IFBA, com organização da documentação existente; 

busca de informações em arquivos públicos e bibliotecas; identificação de fotos; coleta de 

depoimentos; produção de peças; produção de textos e publicações; montagem do acervo físico 

e digital (em andamento). 



Comissão Própria de Avaliação                                                       

Relatório de Autoavaliação IFBA 2007/2009
46

Todas as ações de Comunicação, aqui elencadas, visam uma melhor divulgação da imagem da 

Instituição, como também manter as comunidades interna e externa sempre informadas sobre os 

mais recentes fatos e acontecimentos importantes do IFBA.

O Gráfico 9 demonstra a avaliação dos alunos no que se refere à  promoção de atividades e eventos, 

bem como à divulgação das informações avaliados por campi. O Gráfico 10 retrata a avaliação dos 

corpos docentes e técnicos sobre a divulgação das informações institucionais/acadêmicas. A análise 

desses aspectos pode ser complementada com a classificação dos aspectos que os segmentos 

avaliaram como pontos fortes, intermediários e fracos, conforme disposto no Quadro 19.
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Gráfico 9 – Promoção/Divulgação avaliadas pelos Discentes por Campus

0

2

4

BAR EUN SSA STA SFL VAL VIC

Docente Técnico-administrativo

Gráfico 10 – Divulgação das Informações Institucionais/Acadêmicas por Campus
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 De modo similar à classificação apresentada na Dimensão II, são apresentados os resultados 

da avaliação dos discentes, docentes e técnico-administrativos, a partir da aplicação 

do instrumento A1, B e D1, respectivamente, concernentes aos aspectos dos indicadores 

da Dimensão IV, com indicação de pontos fortes, intermediários e fracos, dispostos no 

Quadro 19.

Quadro 19 – Avaliação dos aspectos da Comunicação Interna e Externa

UNIDADE DE ENSINO SEGMENTO

Divulgação das 
informações 

institucionais/ 
acadêmicas

Promoção de 
atividade/eventos com 

objetivo de intercâmbio com 
a sociedade

Discente - Técnico
Discente - Ensino Médio
Docente ...

BARREIRAS

Técnico-administrativo ...
Discente - Superior
Discente - Técnico
Discente - Ensino Médio 
Docente ...

EUNÁPOLIS

Técnico-administrativo ...
Discente - Especialização 
Discente - Superior (ADM)
Discente - Superior (EIE)
Discente - Superior (EIM)
Discente - Superior (TPP)
Discente –Técnico (Int)
Discente - Técnico (Subs)
Discente - PROEJA
Discente - Ensino médio
Docente ...

SALVADOR

Técnico-administrativo ...
Discente - Técnico
Docente ...SANTO AMARO
Técnico-administrativo ...
Discente –Técnico
Discente - Ensino Médio SIMÕES FILHO
Técnico-administrativo ...
Discente – Técnico
Discente  - Ensino Médio VALENÇA
Técnico-administrativo ...
Discente – Superior
Discente – Técnico
Discente - Ensino médio 
Docente ...

VIT. CONQUISTA

Técnico-administrativo ...
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Considerando a disposição da avaliação dos aspectos referentes à divulgação das informações 

instituições e a promoção de atividade/eventos com objetivo de intercâmbio com a sociedade, pode-

se observar que as atividades raramente foram avaliadas como pontos fortes, sendo que a divulgação 

recebe maior avaliação como ponto intermediário, enquanto a promoção é na maioria das avaliações 

considerada como ponto fraco. O campus Santo Amaro não recebeu avaliação como ponto 

intermediário ou forte. Outro aspecto relevante é que não há maiores divergências entre a avaliação 

dos diferentes segmentos num mesmo campus. Cabe ressaltar que no instrumento D1 e B, para 

docentes e técnico-administrativos, respectivamente, não contempla o item que avalia a promoção de 

eventos.

Da avaliação com a comunidade externa, realizada pelo Campus Barreiras, registra-se que 95 % dos 

pesquisados identificam a Instituição como ofertante de ensino técnico e médio, 23% identificam 

como local para realização de palestras, 7% identificam como uma Instituição de ensino superior,

como espaço utilizado para seminários, pesquisa e serviços, 5% como uma instituição de nível 

superior e para ministrar cursos de pós-graduação e 2,5% não conhecem a Instituição ou conhecem 

como instituição que realiza cursos de extensão;

7.5 Dimensão V: Política de Pessoal

Nesta dimensão são avaliados os aspectos referentes às políticas de pessoal, de carreiras do corpo 

docente e corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho. 

O IFBA tem envidado esforços, através da sua Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), no sentido de 

atender satisfatoriamente à política institucional de pessoal, especialmente naquilo que diz respeito 

aos Planos de Carreira dos servidores docentes e dos servidores técnico-administrativos, conforme o 

que dispõe a Lei nº. 11.091/2005 para capacitação de pessoal e suas condições de trabalho.

Os dados dos Relatórios de Gestão 2007, 2008 e 2009 comprovam a evolução quantitativa da 

capacitação e qualificação dos servidores em coerência com o PDI e PQI que contribui para a

avaliação da política institucional de capacitação. O Quadro 20 permite avaliar tal evolução para os 

segmentos docente e técnico-administrativo no triênio, sendo que para docentes houve um 

crescimento dos cursos de pós-graduação e qualificação de 224 para 280, enquanto para os técnico-

administrativos este aumento foi de 88 para 299. Tal aumento traduz o compromisso assumido pela 

Instituição no desenvolvimento de uma política de incentivo à qualificação, resultando, sobremaneira, 

na melhoria da qualidade da educação em todos os níveis, como exige o PPI. 
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Quadro 20 - Capacitação dos Servidores
DOCENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

CAPACITAÇÃO
2007 2008 2009 2007 2008 2009

Cursos de Pós-Graduação 103 140 128 38 13 49

Qualificação 121 76 152 50 216 250

Total 224 216 280 88 229 299
FONTE: Relatório de Gestão 2007, 2008 e 2009.

No ano de 2008, as metas física e financeira da ação referentes à capacitação de docentes da 

Educação Profissional atingiram 51% e 85,59%, respectivamente, enquanto as metas física e 

financeira, que correspondem à ação de capacitação de servidores públicos federais em processo de 

qualificação e requalificação, alcançaram 98,29% e 108%, respectivamente. Colaboram também, na 

avaliação desta dimensão, os dados sobre admissão de 281 novos servidores, sendo 190 técnicos e 

91 docentes.

A Tabela 4 demonstra o percentual de qualificação do quadro de docentes efetivos da Instituição, o

que equivale a dizer que: 12,4% dos docentes são doutores; 41,1% são mestres; 32,9% têm 

especialização; e 13,6% graduação.

Tabela 4- Qualificação do Corpo Docente
TITULAÇÃO Nº DOCENTE %
Doutor 81 12,4
Mestre 269 41,1
Especialização 216 32,9
Graduação 89 13,6
TOTAL 655 100
 FONTE: Relatório de Gestão 2010

Para o corpo técnico-administrativo, a citada capacitação, no mesmo período considerado,

contemplou, em 2007, 50 técnico-administrativos;  no ano de 2008, 261 e, em 2009, 250 funcionários 

foram capacitados Portanto, o aumento da qualificação dos servidores tem permitido um melhor 

desenvolvimento em suas atividades e, como consequência, notável melhora da qualidade dos 

serviços prestados. 

O quantitativo do numero de docentes em regime de dedicação exclusiva (DE) no IFBA, em 2009, 

mostra quesupera em seis vezes a quantidade de docentes nos demais regimes de trabalho (20 e 40 

horas semanais). Por um lado, isso significa a profissionalização do seu corpo docente e, por outro, 

traduz a política institucional assumida em coerência com a política nacional de expansão e melhoria 

da qualidade da educação pública em todos os níveis. Os Planos de Carreira, da Educação Básica, 

Técnica e Tecnológica (EBTT), e do Magistério Superior (MS) estão solidamente implantados, 

amplamente divulgados e vigorando em toda a sua plenitude.



Comissão Própria de Avaliação                                                       

Relatório de Autoavaliação IFBA 2007/2009
50

O IFBA necessita de um quantitativo maior de servidores técnico-administrativos e docentes para 

atender ao plano de expansão da Rede Federal, que traz consigo a ampliação de vagas em seus 

cursos e de ofertas de novos cursos, seja nos campi existentes ou naqueles que se encontram em 

fase de implantação. Diante disso, de acordo com estudos realizados e dados constantes no 

Relatório de Gestão 2009, a Instituição necessita aumentar o quadro de servidores na ordem de 40% 

em médio prazo e 60% em longo prazo. Tal demanda já foi sinalizada ao MEC e as providências 

cabíveis estão sendo adotadas pela IES.

Como mecanismo de ingresso de novos servidores tem-se a política nacional de acesso unicamente 

por concurso público. Os ingressantes são avaliados durante o período de estágio probatório previsto 

em lei. Os aspectos avaliados quanto à aptidão e a capacidade do servidor para o exercício do cargo 

são: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade.

Colaboram também na avaliação desta dimensão os dados sobre admissão de 281 novos servidores, 

sendo 190 técnicos e 91 docentes. Ressalta-se que os procedimentos adotados para concretizar a 

lotação dos servidores concursados têm observado o cuidado em atender, em primeiro lugar, àquelas 

situações em que a carência de servidores é maior. Assim, tem sido adotada a prática salutar da 

permuta de vagas entre os diversos campi, contando sempre com a aquiescência dos dirigentes.

Os resultados das avaliações que tratam desses aspectos estão expressos nos Gráficos 11 e 12 para 

os segmentos docente e técnico-administrativo, respectivamente. Da análise dos gráficos é possível 

observar que tanto a relação interpessoal como a autoavaliação dos docentes e técnico-

administrativos em todos os campi superam o conceito bom. Entretanto, o plano de carreira e a 

política de capacitação praticados pela Instituição, de modo geral obteve avaliação abaixo de 2. As 

condições para exercício das atividades dos docentes e dos técnico-administrativos tiveram 1,8 de 

média, em ambas avaliações.
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Gráfico 11 – Aspectos da Carreira pelos Docentes por Campus
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Gráfico 12 – Aspectos da Carreira pelos Técnico-administrativos por Campus

 Dos aspectos que compõem os indicadores da Dimensão V, os resultados da avaliação dos 

discentes a partir da aplicação do instrumento A1 apontam para a seguinte avaliação

Quadro 21 – Avaliação dos Discentes sobre o Atendimento pelos funcionários da Biblioteca
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Discentes do Ensino Médio ...
Discentes do Ensino Técnico
Discentes do Ensino Superior ... ... ... ...

 Dos aspectos que compõem os indicadores da Dimensão V, os resultados da avaliação dos 

docentes a partir da aplicação do instrumento D1 apontam para a seguinte avaliação:

Os Quadros 22 e 23 exibem a avaliação dos docentes e técnico-administrativos quanto ao 

quantitativo de recursos humanos no setor, indicando que ainda existe carência de pessoal em 

diversos campi na avaliação desses segmentos. Dentre outros aspectos, são avaliados a existência 

do plano de carreira e política de capacitação como aspectos que precisam ser melhorados, e as 

relações interpessoais apresentam-se como ponto forte em todas os campi e segmentos.
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Quadro 22 – Avaliação dos Docentes sobre a Dimensão V

ASPECTOS 
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Atendimento pelos funcionários da biblioteca
Assiduidade
Comprometimento com o trabalho do seu departamento
Existência de competência técnica para exercer sua função
Existência de uma política de capacitação de pessoal
Liberdade de se expressar no departamento/ coordenação de área que trabalha
Motivação para trabalho
Plano de carreira
Pontualidade
Quantitativo de recursos humanos no setor
 Relacionamento com o (a) chefe do departamento
Relacionamento com o (a) coordenador (a) de sua área
Relacionamento com os demais colegas de setor
Satisfação pessoal e profissional

 Dos aspectos que compõem os indicadores da Dimensão V, os resultados da avaliação dos 

técnico-administrativos a partir da aplicação do instrumento B apontam para a seguinte 

avaliação:

Quadro 23 – Avaliação dos Técnico-Administrativos sobre a Dimensão V
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Existência de uma política de capacitação de pessoal
Conhecimento da importância do seu trabalho para o desempenho 
do setor
Integração com outros setores internos
Liberdade de se expressar dentro do setor que trabalha
Plano de carreira
Quantitativo de recursos humanos no setor
Relacionamento com a chefia imediata
Relacionamento com os demais colegas de setor
Satisfação pessoal e profissional
Comprometimento com o trabalho do seu setor
Competência técnica para exercer sua função
Motivação para o trabalho
Assiduidade
Pontualidade
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7.6 Dimensão VI: Organização e Gestão da Instituição

Nesta dimensão são avaliadas a 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.

O IFBA possui natureza jurídica de autarquia, assim sendo, por natureza é detentora de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica. Apresenta a seguinte estrutura 

organizacional: 

A organização administrativa é composta de órgãos colegiados - o Conselho Superior e o Colégio de 

Dirigentes; Reitoria, dirigida por um Reitor, escolhido em processo eletivo pelos servidores e pelos 

estudantes; Pró-Reitorias que são órgãos executivos que planejam, coordenam, fomentam e 

acompanham as atividades referentes às seguintes dimensões: Ensino, Extensão, Pesquisa e 

Inovação, Administração e Desenvolvimento Institucional; Diretorias Sistêmicas, órgãos responsáveis 

pelo planejamento, coordenação, execução e avaliação dos projetos e atividades na sua área de 

atuação, extensíveis a todos os campi; Auditoria Interna, órgão de controle, responsável por fortalecer 

e assessorar a gestão; e Procuradoria Federal, órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal 

responsável pela representação judicial e extrajudicial e atividades de consultoria e assessoramento 

jurídicos; os campi são administrados por Diretores-Gerais.

 Órgãos colegiados: o Conselho Superior e o Colégio de Dirigentes; 

 Reitoria, dirigida por um Reitor, escolhido em processo eletivo pelos servidores e pelos 

estudantes; 

 Pró-Reitorias são órgãos executivos que planejam, coordenam, fomentam e acompanham as 

atividades referentes às seguintes dimensões: Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação, 

Administração e Desenvolvimento Institucional; 

 Diretorias Sistêmicas, órgãos responsáveis pelo planejamento, coordenação, execução e 

avaliação dos projetos e atividades na sua área de atuação, extensíveis a todos os campi; 

 Auditoria Interna, órgão de controle, responsável por fortalecer e assessorar a gestão;

Procuradoria Federal, órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal, responsável pela 

representação judicial e extrajudicial e atividades de consultoria e assessoramento jurídicos;

 Campi que correspondem às unidades de ensino.

A Figura 2 apresenta a estrutura aprovada no Estatuto publicado no DOU 1 Seção 1, de 03 de 

setembro de 2009.
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Figura 2. Estrutura organizacional do IFBA
Fonte: Adaptado do Estatuto do IFBA

O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, é o órgão máximo do IFBA, tendo o Reitor 

como presidente e membros representantes dos corpos docente, discente e técnico-administrativo 

dos diversos campi, escolhidos pelos seus pares, além de egressos, sociedade civil organizada, 

representante do Ministério da Educação, e diretores dos campi. Compete a este colegiado: aprovar 

as diretrizes para atuação do IFBA e zelar pela execução de sua política educacional; deflagrar, 

aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à comunidade escolar para escolha do Reitor 

dos Diretores-Gerais dos Campi; aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de ação e 

apreciar a proposta orçamentária anual; aprovar o projeto político-pedagógico, a organização 

didática, regulamentos internos e normas disciplinares; aprovar normas relativas à acreditação e à 

certificação de competências profissionais; autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadêmico; 

apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, emitindo parecer conclusivo 

sobre a propriedade e regularidade dos registros; deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições 

por prestação de serviços em geral a serem cobrados; autorizar a criação, alteração curricular e 

extinção de cursos, bem como o registro de diplomas; aprovar a estrutura administrativa e o 

regimento geral do IFBA.

O Colégio de Dirigentes, presidido pelo Reitor, tem caráter consultivo, é o órgão de apoio ao processo 

decisório da Reitoria e tem na sua composição os Pró-Reitores, os Diretores Gerais. Compete a este 

colegiado: apreciar e recomendar a distribuição interna de recursos; apreciar e recomendar as 

normas para celebração de acordos, convênios e contratos, bem como para elaboração de cartas de 

intenção ou de documentos equivalentes, na forma da Legislação pertinente; propor ao Conselho 

Superior a alteração de funções e órgãos administrativos da estrutura organizacional do IFBA; 

apreciar e recomendar o calendário de referência anual; apreciar e recomendar normas de 
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aperfeiçoamento da gestão; e apreciar os assuntos de interesse da administração do IFBA a ele 

submetido.

As Pró-Reitorias serão dirigidas por Pró-Reitores nomeados pelo Reitor, sendo órgãos executivos que 

planejam, superintendem, coordenam, fomentam e acompanham as atividades referentes às 

seguintes dimensões:

 Ensino compete planejar, desenvolver, controlar e avaliar a execução das políticas do Ensino, 

incluindo a Educação à Distância, e de Assistência ao educando, promovendo ações que 

garantam a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão e assegurando a capacitação do 

corpo funcional;

 Pesquisa e Inovação compete planejar, desenvolver, articular, controlar e avaliar a execução das 

políticas de Pesquisa e Inovação homologadas pelo Conselho Superior, garantindo a articulação 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão;

 Extensão compete planejar, desenvolver, controlar e avaliar as políticas de extensão, de 

integração e de intercâmbio da Instituição com o setor produtivo e a sociedade em geral e das 

relações internacionais, homologadas pelo Conselho Superior, garantindo a articulação entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão;

 Administração compete planejar, desenvolver, controlar e avaliar a administração orçamentária e 

financeira do IFBA, executar o planejamento nos níveis tático e operacional, executar as 

licitações, executar os contratos e a realização de outras atividades delegadas pelo Reitor;

 Desenvolvimento Institucional compete planejar, desenvolver, controlar e avaliar as políticas de 

desenvolvimento, avaliação e projeção institucional homologadas pelo Conselho Superior e 

supervisionar a comissão própria de avaliação, promovendo ações que garantam a articulação 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão.

As Diretorias Sistêmicas, dirigidas por Diretores nomeados pelo Reitor, são órgãos responsáveis pelo 

planejamento, coordenação, execução e avaliação dos projetos e atividades na sua área de atuação, 

extensíveis a todos os campi. Dentre as áreas de atuação das diretorias sistêmicas, deverão ser 

contempladas, de forma não exaustiva, a Gestão de Pessoas, a Gestão da Tecnologia da Informação 

e a Gestão da Infra-estruturar, nos termos do Regimento Geral;

A Auditoria Interna é o órgão de controle responsável por fortalecer e assessorar a gestão, bem como 

racionalizar as ações do IFBA e prestar apoio, dentro de suas especificidades no âmbito da 

Instituição, aos Órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de 

Contas da União, respeitada a legislação pertinente.

A Procuradoria Federal é órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal responsável pela 

representação judicial e extrajudicial e pelas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos,  

apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes as suas atividades, 

inscrevendo-os em dívida ativa para fins de cobrança amigável ou judicial, observada a legislação 

pertinente.
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Os Campi do IFBA são administrados por Diretores-Gerais e têm seu funcionamento estabelecido 

pelo Regimento Geral e pelo seu Regimento Interno, observada a legislação pertinente. Os Diretores-

Gerais são escolhidos e nomeados de acordo com o que determina o art. 13 da Lei nº. 11.892/2008,

para mandato de 04 (quatro) anos contados da data da posse, permitida uma recondução, e possuem 

competência para administrar e dirigir os campi no limite da delegação que lhe foi conferida e em 

obediência à legislação pertinente.

O regimento de cada campus tratará do detalhamento da sua estrutura organizacional e das suas 

respectivas competências, observada a legislação pertinente, o Regimento Geral e as diretrizes 

gerais emanadas pelo Conselho Superior (Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia – IFBA, 2009).

Na área acadêmica os órgãos colegiados têm ações importantes com decisões na vida acadêmica. 

Tais órgãos colegiados destinam-se à avaliação da eficiência educativa do processo pedagógico 

desenvolvido: diagnóstico do processo ensino-aprendizagem, deliberação quanto à aprovação por 

mérito, reformulação dos planos de curso, matriz curricular, análise de processos de estudantes, 

comissões de avaliação e elaboração de projetos, e outros. A gestão acadêmica dos cursos se faz 

através dos Colegiados de Cursos, para os superiores, e dos Conselhos de Cursos, para os técnicos; 

e são constituídos por docentes das diversas áreas de conhecimento e discentes dos respectivos 

cursos, sendo todos seus membros escolhidos pelos seus pares.

Para esta dimensão foram considerados além dos aspectos referentes à atuação das coordenações 

de cursos, departamentos acadêmicos, setores, também a gestão da instituição através do 

desempenho dos órgãos de apoio, conforme Gráficos 13, 14 e 15.  Para complementar as análises 

dos gráficos identificam-se tais aspectos como pontos fortes, intermediários e fracos, de acordo com 

a avaliação de cada um dos segmentos pesquisados. Avaliou-se ainda, a adequação da atual 

estrutura administrativa e acadêmica ao funcionamento da Instituição e a participação dos segmentos 

nas decisões e na vida institucionais.

Conforme demonstram os gráficos, os segmentos técnico-administrativo e docente avaliaram tanto a 

gestão como o desempenho dos setores/departamentos entre bom e muito bom, já os discentes 

avaliaram a atuação das coordenações e da gestão entre bom e ruim. Entretanto, a análise deve ser 

complementada com a respectiva classificação, as quais identificam se tais aspectos são 

considerados como pontos fortes, intermediários e fracos, conforme dados dos respondentes e 

campus. A classificação possibilita ainda, um diagnóstico mais específico de alguns setores que 

prestam atendimento direto, a exemplo do Protocolo, Estágio, Serviço Médico.

No que concerne à adequação da atual estrutura administrativa e acadêmica ao funcionamento da 

Instituição, acima de 40% dos docentes e técnico-administrativos consideraram adequada, enquanto 

para o segmento discente a adequação correspondeu a 33 %. Tal avaliação condiz com o cenário de 

transformação da instituição que busca adequar suas atividades e papel a uma nova estrutura 
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organizacional; os percentuais apresentados revelam a necessidade de mudanças e adaptação 

organizacional.

Quanto à participação nas decisões institucionais, mais de 40 % dos docentes e técnico-

administrativos pesquisados afirmam que participam. Outro dado relevante é que mais de 60% destes 

segmentos informam que atuam em comissões de trabalho.Cabe ressaltar que não se revelam 

expressamente os motivos que colaboram para a não participação dos segmentos; de outro modo 

observa-se que o acúmulo de atividades e a falta de interesse figuram como importantes nesta 

decisão. Tal exemplo pode ser comprovado nas eleições para representações de órgãos colegiados, 

a exemplo da CPA.
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Gráfico 13 – Avaliação da Gestão pelos Discentes por Campus
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Gráfico 14 – Avaliação da Gestão pelos Docentes por Campus
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Gráfico 15 – Avaliação da Gestão pelos Técnico-administrativos por Campus

 Dos aspectos que compõem os indicadores da Dimensão VI, os resultados da avaliação dos 

discentes a partir da aplicação do instrumento A1 apontam para a seguinte avaliação

Quadro 24 – Avaliação dos Discentes sobre a Organização e Gestão da Instituição - Barreiras

ASPECTOS

TÉ
CN

IC
O

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO

Agilidade nas respostas das solicitações referentes à vida acadêmica
Atendimento da Secretaria da Coordenação do Curso
Atendimento do Serviço Médico-Odontológico
Atendimento do Setor de Registros Acadêmicos
Atuação do setor de apoio pedagógico
Atuação do Setor de Protocolo
Desempenho da Assistência e Orientação ao aluno
Desempenho da Coordenação de Estágio
Desempenho da Direção da Unidade de Ensino
Desempenho da Direção Geral do CEFET-BA
Desempenho da Diretoria de Ensino / Departamento de Ensino
Desempenho de Setor de Pesquisa e Pós-graduação
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Quadro 25 – Avaliação dos Discentes sobre a Organização e Gestão da Instituição - Eunápolis

ASPECTOS

SU
PE

RI
O

R

TÉ
CN

IC
O

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO

Agilidade nas respostas das solicitações referentes à vida acadêmica
Atendimento da Secretaria da Coordenação do Curso
Atendimento do Serviço Médico-Odontológico
Atendimento do Setor de Registros Acadêmicos
Atuação do setor de apoio pedagógico
Atuação do Setor de Protocolo
Desempenho da Assistência e Orientação ao aluno
Desempenho da Coordenação de Estágio
Desempenho da Direção da Unidade de Ensino
Desempenho da Direção Geral do CEFET-BA
Desempenho da Diretoria de Ensino / Departamento de Ensino
Desempenho de Setor de Pesquisa e Pós-graduação

Quadro 26 – Avaliação dos Discentes sobre a Organização e Gestão da Instituição – Salvador

SUPERIOR TÉCNICO

ASPECTOS

ES
PE

CI
AL

IZ
AÇ

ÃO

AD
M

EI
E

EI
M

TP
P

PR
O

EJ
A

SU
BS

EQ
U

EN
TE

IN
TE

G
RA

D
O

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO

Agilidade nas respostas das solicitações referentes à vida acadêmica
Atendimento da Secretaria da Coordenação do Curso
Atendimento do Serviço Médico-Odontológico
Atendimento do Setor de Registros Acadêmicos
Atuação do setor de apoio pedagógico
Atuação do Setor de Protocolo
Desempenho da Assistência e Orientação ao aluno
Desempenho da Coordenação de Estágio
Desempenho da Direção Geral do CEFET-BA
Desempenho da Diretoria de Ensino / Departamento de Ensino
Desempenho de Setor de Pesquisa e Pós-graduação
Desempenho dos Departamentos Acadêmicos
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Quadro 27 – Avaliação dos Discentes sobre a Organização e Gestão da Instituição - Santo Amaro

ASPECTOS

TÉ
CN

IC
O

Agilidade nas respostas das solicitações referentes à vida acadêmica
Atendimento da Secretaria da Coordenação do Curso
Atendimento do Serviço Médico-Odontológico
Atendimento do Setor de Registros Acadêmicos
Atuação do setor de apoio pedagógico
Atuação do Setor de Protocolo
Desempenho da Assistência e Orientação ao aluno
Desempenho da Coordenação de Estágio
Desempenho da Direção da Unidade de Ensino
Desempenho da Direção Geral do CEFET-BA
Desempenho da Diretoria de Ensino / Departamento de Ensino
Desempenho de Setor de Pesquisa e Pós-graduação

Quadro 28 – Avaliação dos Discentes sobre a Organização e Gestão da Instituição - Simões Filho

ASPECTOS

TÉ
CN

IC
O

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO

Agilidade nas respostas das solicitações referentes à vida acadêmica
Atendimento da Secretaria da Coordenação do Curso
Atendimento do Serviço Médico-Odontológico
Atendimento do Setor de Registros Acadêmicos
Atuação do setor de apoio pedagógico
Atuação do Setor de Protocolo
Desempenho da Assistência e Orientação ao aluno
Desempenho da Coordenação de Estágio
Desempenho da Direção da Unidade de Ensino
Desempenho da Direção Geral do CEFET-BA
Desempenho da Diretoria de Ensino / Departamento de Ensino
Desempenho de Setor de Pesquisa e Pós-graduação

Quadro 29 – Avaliação dos Discentes sobre a Organização e Gestão da Instituição – Valença

ASPECTOS

TÉ
CN

IC
O

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO

Agilidade nas respostas das solicitações referentes à vida acadêmica
Atendimento da Secretaria da Coordenação do Curso
Atendimento do Serviço Médico-Odontológico
Atendimento do Setor de Registros Acadêmicos
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ASPECTOS

TÉ
CN

IC
O

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO

Atuação do setor de apoio pedagógico
Atuação do Setor de Protocolo
Desempenho da Assistência e Orientação ao aluno
Desempenho da Coordenação de Estágio
Desempenho da Direção da Unidade de Ensino
Desempenho da Direção Geral do CEFET-BA
Desempenho da Diretoria de Ensino / Departamento de Ensino
Desempenho de Setor de Pesquisa e Pós-graduação

Quadro 30 – Avaliação dos Discentes sobre a Organização e Gestão da Instituição - Vit. Conquista

ASPECTOS

SU
PE

RI
O

R

TÉ
CN

IC
O

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO

Agilidade nas respostas das solicitações referentes à vida acadêmica
Atendimento da Secretaria da Coordenação do Curso
Atendimento do Serviço Médico-Odontológico
Atendimento do Setor de Registros Acadêmicos
Atuação do setor de apoio pedagógico
Atuação do Setor de Protocolo
Desempenho da Assistência e Orientação ao aluno
Desempenho da Coordenação de Estágio
Desempenho da Direção da Unidade de Ensino
Desempenho da Direção Geral do CEFET-BA
Desempenho da Diretoria de Ensino / Departamento de Ensino
Desempenho de Setor de Pesquisa e Pós-graduação

 Dos aspectos que compõem os indicadores da Dimensão VI, os resultados da avaliação dos 

docentes a partir da aplicação do instrumento D1 apontam para a seguinte avaliação
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Quadro 31 – Avaliação dos Docentes sobre a Organização e Gestão da Instituição 

ASPECTOS 

BA
RR

EI
RA

S

EU
N

ÁP
O

LI
S

SA
LV

AD
O

R

SA
N

TO
 A

M
AR

O

VI
T.

 C
O

N
Q

U
IS

TA

Acompanhamento e orientação das atividades desenvolvidas
Agilidade e qualidade na solução de processos adm (tramitação, pagtos, 
compras...);
Atendimento da secretaria da coordenação / departamento
Atendimento do Serviço da Gráfica
Atendimento do Serviço de audiovisual
Atuação do apoio pedagógico
Atuação do setor de compras / suprimentos
Atuação do setor de protocolo
Atuação do setor de recursos humanos
Atuação do setor de transporte
Desempenho da direção da unidade de ensino
Desempenho da direção de ensino/departamento de ensino
Desempenho da direção geral do CEFET-BA
Desempenho do chefe do departamento
Desempenho do coordenador de área
Desempenho do Setor de Comunicação Social
Desempenho do setor de informática
Desempenho do setor de pesquisa e pós-graduação
Distribuição adequada das atividades docentes no seu departamento.
Planejamento e avaliação coletiva das atividades do depart/coord de área que 
trabalha

 Dos aspectos que compõem os indicadores da Dimensão VI, os resultados da avaliação dos 

técnico-administrativos a partir da aplicação do instrumento B apontam para a seguinte 

avaliação

Quadro 32 – Avaliação dos Técnico-administrativos sobre a Organização e Gestão da Instituição 

ASPECTOS 

BA
RR

EI
RA

S

EU
N

ÁP
O

LI
S

SA
LV

AD
O

R

SA
N

TO
 A

M
AR

O

SI
M

Õ
ES

 F
IL

H
O

VA
LE

N
ÇA

VI
T.

 C
O

N
Q

U
IS

TA

Agilidade e qualidade na solução de processos administrativos, 
pagamento
Atuação do Setor de Compras / Suprimentos
Atuação do Setor de Protocolo
Atuação do Setor de Transporte
Conhecimento das atribuições do setor
Conhecimento das suas atividades dentro do setor
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ASPECTOS 

BA
RR

EI
RA

S

EU
N

ÁP
O

LI
S

SA
LV
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O

R

SA
N

TO
 A

M
AR

O

SI
M

Õ
ES

 F
IL

H
O

VA
LE

N
ÇA

VI
T.

 C
O

N
Q

U
IS

TA

Desempenho da Chefia Imediata
Desempenho da Direção da Unidade de Ensino
Desempenho da Direção Geral do CEFET-BA
Desempenho da gráfica
Desempenho do Setor de Comunicação Social
Desempenho do Setor de Informática
Desempenho do Setor de Pesquisa e Pós-Graduação
Desempenho do Setor de Recursos Humanos
Desempenho global do setor
Existência de uma política de capacitação de pessoal
Integração com outros setores internos

7.7 Dimensão VII: Infraestrutura física

Nesta dimensão foram avaliadas, por meio dos instrumentos de pesquisa, a infraestrutura das 

bibliotecas, as instalações físicas das salas de aulas, laboratórios, oficinas, quadras de esporte, áreas 

de convívio social, sanitários, cantinas, refeitórios, como também a disponibilidade de equipamentos, 

recursos audiovisuais para realização das atividades institucionais.

O IFBA é uma estrutura multicampi localizada nos municípios de: Barreiras, Camacari, Eunápolis, 

Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista, e mais 

recentemente em Paulo Afonso.  Com o Plano de Expansão da Rede Federal do IFBA novos campi

estão sendo construídos nas cidades de: Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié,

Seabra e Bom Jesus da Lapa, este último de responsabilidade do IFBaiano.

Tendo em vista a nova estrutura, o IFBA adquiriu uma nova Sede administrativa na cidade de 

Salvador; além de ser a nova Reitoria do Instituto, que funcionava provisoriamente no campus

Barbalho, o prédio abrigará o campus Salvador II. Com um espaço estimado em 12.321 m2, o local 

contempla espaços para funcionamento das salas administrativas, salas de aula, laboratórios, 

auditório, capela, quadra coberta, piscina semi-olímpica, sala de ginástica e vestiário. 

No planejamento, consoante com o Programa Desenvolvimento da Educação Profissional e 

Tecnológica, foram executadas ações voltadas para a modernização e reforma das instalações dos 

diversos Campi do Interior. Destaca-se no ano de 2009, no Campus Salvador, a conclusão das 

reformas dos seguintes espaços: Pavilhões de aulas e laboratórios II, VII e VIII; Salas das Gerências 

de Registro Acadêmico dos 2º e 3º Graus; além disso, foram retomadas as obras de construção e 

ampliação das salas de aula do Pavilhão de Metalurgia; foram ainda concluídas a construção do 
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Pavilhão de Aulas de Engenharia do Campus de Vitória da Conquista e iniciadas as obras do CVT de 

Vitoria da Conquista.

Para atender da melhor forma seus alunos, a instituição disponibiliza no seu espaço físico: oficinas 

especializadas, salas de projeção, bibliotecas, auditórios, anfiteatro, ginásios, quadras de esportes e 

campos de futebol. 

Visando adequar a infraestrutura para atendimento a portadores de necessidades especiais às 

normas, os prédios novos foram construídos seguindo esta exigência legal e os prédios antigos estão 

sendo adaptados com a construção de rampas, sanitários adequados, corredores mais espaçosos, 

colocação de elevadores nos pavilhões de aulas e de equipamentos especiais ; além disso, foram 

contratados profissionais especializados como tradutor de Libras e tradutor de Braile. Os estudantes 

portadores de necessidade especiais têm o apoio do Núcleo de Apoio aos Portadores de 

Necessidades Especiais (NAPNE), que disponibiliza materiais, software e equipamentos específicos.

Os alunos têm acesso ao site institucional, com informações atualizadas, e principalmente ao portal 

do aluno; onde podem, entre outras coisas, avaliar seus professores e renovar sua matrícula.

Através de convênios com a SETEC e recursos de Emendas Parlamentares foram também 

adquiridos diversos equipamentos como: veículos, equipamentos de laboratórios, computadores, 

DVDs, multimídias, materiais didáticos específicos para a educação, resultando na ampliação dos 

equipamentos de suporte ao processo de ensino aprendizagem e no aumento significativo dos 

equipamentos de suporte técnico e acadêmico, destacando-se o volume de investimentos em 

Tecnologia com o aumento do número de computadores do IFBA.  Com relação ao funcionamento da 

Biblioteca na ação que corresponde à ampliação do acervo, no ano de 2009, a meta física obteve um 

alcance de 61,12% em relação à meta planejada. O Campus Salvador recebeu novos mobiliários 

para a Biblioteca.

De acordo com os Gráficos 16, 17 e 18, os discentes, docentes e técnico-administrativos avaliaram a 

infraestrutura entre boa e ruim. Quanto às bibliotecas, os discentes e docentes também atribuíram o 

conceito entre bom e ruim.  
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Gráfico 16 – Avaliação da Infraestrutura  pelos Discente por Campus
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Gráfico 17 – Avaliação da Infraestrutura  pelos Docentes  por Campus
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Gráfico 18 – Avaliação da Infraestrutura pelos Técnico-administrativos por Campus
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 Dos aspectos que compõem os indicadores da Dimensão VII, os resultados da avaliação dos 

discentes a partir da aplicação do instrumento A1 apontam para a seguinte avaliação

Quadro 33 – Avaliação dos Discentes sobre a Infraestrutura da Instituição – UE Barreiras

ASPECTOS

TÉ
CN

IC
O

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO

Condições da cantina/ refeitório (qualidade dos alimentos e atendimento)
Condições das instalações para as aulas práticas (laboratórios/ oficinas, ateliês)
Condições das instalações sanitárias

Condições do local de convívio social.
Condições físicas das salas de aula quanto a: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza
Condições quanto a: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza...;
Disponibilidade de computadores para acesso à Internet na biblioteca
Disponibilidade de computadores para acesso à internet nos laboratórios de informática
Disponibilidade de livros – textos indicadores por disciplinas / competência
Disponibilidade de material bibliográfico complementar (periódicos, revistas, CD, videoteca...)
Disponibilidade dos recursos de audiovisual
Horário de funcionamento
Organização e acesso ao acervo

Quadro 34 – Avaliação dos Discentes sobre a Infraestrutura da Instituição - Eunápolis

ASPECTOS
SU

PE
RI

O
R

TÉ
CN

IC
O

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO
Condições da cantina/ refeitório (qualidade dos alimentos e atendimento)
Condições das instalações para as aulas práticas (laboratórios/ oficinas, ateliês)
Condições das instalações sanitárias
Condições do local de convívio social.
Condições físicas das salas de aula quanto a: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, 
limpeza
Condições da biblioteca quanto a: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza...
Disponibilidade de computadores para acesso à Internet na biblioteca
Disponibilidade de computadores para acesso à internet nos laboratórios de informática
Disponibilidade de livros – textos indicadores por disciplinas / competência
Disponibilidade de material bibliográfico complementar (periódicos, revistas, CD, videoteca...)
Disponibilidade dos recursos de audiovisual
Horário de funcionamento da biblioteca
Organização e acesso ao acervo
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Quadro 35 – Avaliação dos Discentes sobre a Infraestrutura da Instituição – Salvador

SUPERIOR TÉCNICO

ASPECTOS
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O
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G
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D
O

EN
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N
O
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ÉD

IO

Condições da cantina/ refeitório (qualidade dos alimentos e atendimento)
Condições das instalações para as aulas práticas (laboratórios/ oficinas, 
ateliês)
Condições das instalações sanitárias
Condições do local de convívio social
Condições físicas das salas de aula qto a: ventilação, iluminação, mobiliário, 
limpeza
Condições quanto a: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza...;
Disponibilidade de computadores para acesso à Internet na biblioteca
Disponibilidade de computadores para acesso à internet nos laboratórios de 
informática
Disponibilidade de livros – textos indicadores por disciplinas / competência
Disponibilidade de material complementar (periódicos, revistas, CD, 
videoteca...)
Disponibilidade dos recursos de audiovisual
Horário de funcionamento
Organização e acesso ao acervo

Quadro 36 – Avaliação dos Discentes sobre a Infraestrutura da Instituição - Santo Amaro

ASPECTOS

TÉ
CN

IC
O

Condições da cantina/ refeitório (qualidade dos alimentos e atendimento)
Condições das instalações para as aulas práticas (laboratórios/ oficinas, ateliês)
Condições das instalações sanitárias
Condições do local de convívio social.
Condições físicas das salas de aula quanto a: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza
Condições quanto a: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza...;
Disponibilidade de computadores para acesso à Internet na biblioteca
Disponibilidade de computadores para acesso à internet nos laboratórios de informática
Disponibilidade de livros – textos indicadores por disciplinas / competência
Disponibilidade de material bibliográfico complementar (periódicos, revistas, CD, videoteca...)
Disponibilidade dos recursos de audiovisual
Horário de funcionamento
Organização e acesso ao acervo
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Quadro 37 – Avaliação dos Discentes sobre a Infraestrutura da Instituição - Simões Filho

ASPECTOS

TÉ
CN

IC
O

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO

Condições da cantina/ refeitório (qualidade dos alimentos e atendimento)
Condições das instalações para as aulas práticas (laboratórios/ oficinas, ateliês)
Condições das instalações sanitárias
Condições do local de convívio social.
Condições físicas das salas de aula quanto a: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza
Condições quanto a: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza...;
Disponibilidade de computadores para acesso à Internet na biblioteca
Disponibilidade de computadores para acesso à internet nos laboratórios de informática
Disponibilidade de livros – textos indicadores por disciplinas / competência
Disponibilidade de material bibliográfico complementar (periódicos, revistas, CD, videoteca...)
Disponibilidade dos recursos de audiovisual
Horário de funcionamento
Organização e acesso ao acervo

Quadro 38 – Avaliação dos Discentes sobre a Infraestrutura da Instituição - Valença

ASPECTOS

TÉ
CN

IC
O

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO

Condições da cantina/ refeitório (qualidade dos alimentos e atendimento)
Condições das instalações para as aulas práticas (laboratórios/ oficinas, ateliês)
Condições das instalações sanitárias
Condições do local de convívio social.
Condições físicas das salas de aula quanto a: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza
Condições quanto a: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza...;
Disponibilidade de computadores para acesso à Internet na biblioteca
Disponibilidade de computadores para acesso à internet nos laboratórios de informática
Disponibilidade de livros – textos indicadores por disciplinas / competência
Disponibilidade de material bibliográfico complementar (periódicos, revistas, CD, videoteca...)
Disponibilidade dos recursos de audiovisual
Horário de funcionamento
Organização e acesso ao acervo
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Quadro 39 – Avaliação dos Discentes sobre a Infraestrutura da Instituição - Vit. Conquista

ASPECTOS

SU
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O

R

TÉ
CN
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O

EN
SI

N
O
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ÉD

IO

Condições da cantina/ refeitório (qualidade dos alimentos e atendimento)
Condições das instalações para as aulas práticas (laboratórios/ oficinas, ateliês)
Condições das instalações sanitárias
Condições do local de convívio social.
Condições físicas das salas de aula quanto a: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, 
limpeza
Condições da biblioteca quanto a: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza...;
Disponibilidade de computadores para acesso à Internet na biblioteca
Disponibilidade de computadores para acesso à internet nos laboratórios de informática
Disponibilidade de livros – textos indicadores por disciplinas / competência
Disponibilidade de material bibliográfico complementar (periódicos, revistas, CD, 
videoteca...)
Disponibilidade dos recursos de audiovisual
Horário de funcionamento
Organização e acesso ao acervo

 Dos aspectos que compõem os indicadores da Dimensão VII, os resultados da avaliação dos 

docentes a partir da aplicação do instrumento D1 apontam para a seguinte avaliação

Quadro 40 – Avaliação dos Docentes sobre a Infraestrutura da Instituição 

ASPECTOS 

BA
RR
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O
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S
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O
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SA
N
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M
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VI
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O

N
Q

U
IS

TA

Condições da cantina/refeitório (qualidade dos alimentos e atendimento)
Condições das instalações para as aulas práticas (laboratórios / oficinas/ ateliês)
Condições das Instalações sanitárias
Condições do local de convívio social
Condições físicas das salas de aula qto a: ventilação, iluminação, mobiliário, 
limpeza
Condições da biblioteca: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza.
Disponibilidade de computadores para acesso à Internet na biblioteca
Disponibilidade de livros textos indicados por disciplinas
Disponibilidade de material bibliográfico complementar (periódicos, ver, CD)
Disponibilidade de material de apoio para a realização das aulas
Disponibilidade dos recursos de audiovisual
Horário de funcionamento da biblioteca
Local p realização das atividades docente; (estudo/atendimento/orientação dos 
alunos);
Organização e acesso ao acervo
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 Dos aspectos que compõem os indicadores da Dimensão VII, os resultados da avaliação dos 

técnico-administrativos a partir da aplicação do instrumento B apontam para a seguinte 

avaliação

Quadro 41 – Avaliação dos Técnico-administrativos sobre a Infraestrutura da Instituição 

ASPECTOS 
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Condições da cantina/refeitório (qualidade dos alimentos e 
atendimento)
Condições das Instalações sanitárias
Condições do local de convívio social
Condições físicas do setor (ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, 
limpeza)
Disponibilidade de equipamentos e recursos tecnológicos no setor
Disponibilidade de material de consumo no setor

A despeito do investimento em reformas e melhorias dos espaços destinados às aulas e laboratórios, 

na pesquisa avaliativa que reflete as condições institucionais avaliadas referentes ao biênio de 2007-

2008, despontam como ponto fraco, em quase todas os campi, as condições da cantina/refeitório, nos

aspectos relacionados à qualidade dos alimentos e do atendimento. Este cenário tende a mudar com 

a construção do refeitório do Campus Salvador e a melhoria dos serviços de cantina nos diversos 

campi; mediante a finalização das obras e reformas em andamento.

Do mesmo modo, aponta-se como uma ação a ser prioritária na gestão institucional a disponibilização 

de computadores com acesso à internet na biblioteca, uma vez que este aspecto foi, também,

considerado como ponto fraco na maioria dos campi. A próxima avaliação global a ser realizada no 

ano de 2011 irá revelar a coerência entre avaliação e planejamento, caso tais aspectos revelem 

melhorias nos itens cuja avaliação demonstrou maior fragilidade.

7.8 Dimensão VIII: Planejamento e Avaliação

Esta dimensão avalia os procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento 

institucional, bem como a adequação e sua efetividade, tendo em vista as inter-relações com os 

projetos pedagógicos institucionais. Setores específicos da Instituição coordenam e acompanham, 

anualmente, a realização das metas de curto prazo. A CPA, com aplicação de instrumentos 

específicos para cada um dos segmentos, promove a avaliação dos aspectos relacionados às 

dimensões do SINAES para compor a autoavaliação institucional. 

O planejamento, conjunto de metas programadas para curto, médio e longo prazos, é um instrumento 

de gestão que subsidia o Gestor no processo de tomada de decisão, particularmente na definição de 
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prioridades, visando, dentre outros objetivos, a adequada alocação de recursos, fortalecendo dessa 

forma a Instituição. Por outro lado, a elaboração do planejamento perpassa pelo uso das informações 

que emergem do processo autoavaliativo, subsidiando os planejadores, nos diversos níveis, na 

definição de prioridades e metas a perseguir.

A metodologia adotada consiste em elaborar as metas dos setores estratégicos, fundamentadas na 

missão e nos objetivos estratégicos indicados no PDI, sendo que cada meta deve corresponder aos 

Programas e Ações do Governo constantes da LDO, articulada com as necessidades diagnosticadas 

pela CPA, oriundas do processo de autoavaliação institucional.

O processo do planejamento é dividido em etapas que contempla a elaboração, execução, 

acompanhamento e avaliação dos Planos de Metas e de Ações, em consonância com as estratégias 

e projeções contidas no PDI. A Avaliação Final do Plano de Metas do IFBA subsidia os gestores nas 

futuras ações de planejamento e tomadas de decisão, permitindo promover uma avaliação e reflexão 

da necessidade da prática do planejamento, como uma importante ferramenta de trabalho e gestão, 

cada vez mais abrangente e coletiva. 

A avaliação institucional no IFBA tem sido abrangente e busca proporcionar a participação de toda a 

comunidade interna, envolvendo os segmentos de todos os campi. Para conduzir este processo a 

CPA conta com as CSAs, que atua em cada um dos campi. 

As ações das Comissões buscam ampliar o número de envolvidos, já que a participação é importante 

para que resultado gerado pelo processo seja o mais representativo e fidedigno possível aos 

segmentos e aspectos avaliados.

Os resultados da autoavaliação são apresentados na forma de tabelas e gráficos e permitem o 

(re)conhecimento das limitações e potencialidades de cada uma das dimensões avaliadas; de posse 

das informações, os Gestores, Coordenadores de Cursos, Professores, Técnicos e Alunos percebam 

a sua cota de responsabilidade e autonomia para atender aos anseios da comunidade. Dessa forma, 

a integração entre os objetivos institucionais, PPI e PDI será favorecida na sua implementação e 

consolidação da Missão Institucional. 

Da análise dos resultados obtidos na autoavaliação é possível elencar diversas recomendações, 

verificando os pontos fracos, intermediários, sem descuidar dos pontos fortes.

A despeito do trabalho em comissão ser revestido de dificuldades, já que não se pode contar 

igualmente com todos os membros, a instituição tem implementado importantes ações no processo 

de avaliação, a exemplo da sensibilização, divulgação e realização de visitas aos demais campi. Com 

a perspectiva de ampliação para novos campi, totalizando 17 campi, e respectivamente, ampliando 

um conjunto de servidores e de alunos, urge providências para sanar as demandas atuais, a fim de 

que o processo avaliativo não sofra solução de continuidade.

A ampliação do interesse pela temática, tanto pelos órgãos gestores como pela própria comunidade 

interna e articulação com o planejamento apresenta-se como perspectiva positiva de desenvolvimento 
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institucional. Na perspectiva de implementar uma nova instituição, tem-se a expectativa de 

institucionalizar mais fortemente a política de avaliação institucional com a criação de um setor 

específico para este fim; deste modo, espera-se firmar a cultura de avaliação e planejamento, onde 

as informações geradas na primeira sirvam de subsídios para tomada de decisão para elencar e 

priorizar as ações do planejamento.

Nesta dimensão foram avaliadas a divulgação e participação dos segmentos internos na 

autoavaliação institucional. Os resultados obtidos na pesquisa avaliativa junto aos segmentos 

pesquisados apontam que mais de 50% dos docentes e técnico-administrativos avaliam a divulgação 

da avaliação satisfatória e mais de 70% participaram do processo de autoavaliação; entretanto, as 

respostas dos alunos indicam que apenas 27% tem conhecimento sobre avaliação institucional, 

conforme demonstram os Gráficos 19 e 20. 
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Gráfico 19 – Divulgação da Avaliação Institucional
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Gráfico 20– Participação na Avaliação Institucional
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7.9 Dimensão IX: Política de Atendimento ao Estudante

Nesta dimensão são avaliadas as políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes, bem 

como a participação dos estudantes em diversas atividades institucionais, a exemplo de estágio e 

bolsas. Sobre a política de acesso, de que trata o sistema de cotas, já foi citada na Dimensão III. 

Com o intuito de reunir as ações de pedagogos, psicólogos e assistentes sociais foi criado um setor 

multidisciplinar para melhor atender as ações de assistência ao estudante, tendo em vista a 

transformação da instituição em IFBA, com atuação multicampi. Nesta direção o objetivo deste setor é 

prestar atendimento psicossocial e pedagógico ao estudante, assim como conhecer as demandas 

dos alunos das diversas modalidades de ensino - Nível Superior, Médio, Técnico Integrado e 

Subsequente e PROEJA. 

Entre as ações de atendimento aos estudantes do setor multidisciplinar destacam-se, entre outras:

recepção e acolhimento dos novos estudantes; apresentação dos assistentes de aluno ao corpo 

discente; construção e distribuição do Manual de Convivência para os estudantes; realização de 

reunião de pais, mães e docentes; treinamento específico para os assistentes de alunos;

mapeamento das ocorrências apresentadas por docentes e estudantes; cadastramento, 

acompanhamento e revalidação do Salvador Card. 

A instituição desenvolve um programa de assistência ao educando, aprovado pelo Conselho Diretor 

em 2003, denominado de Programa de Assistência ao Educando (PAE). No ano de 2008, 

contabilizou 2.347 assistências nos campi do IFBA, dentro de suas três modalidades: Bolsa de 

Estágio, Auxílio Financeiro, Isenção de Taxas Acadêmicas em 1ª via. Em 2008, também, foi aprovado 

mais um benefício para os estudantes, o Auxílio Alimentação, para os alunos que comprovadamente 

possuem baixa renda.

Desde o ano de 2007, realiza uma parceria com a Fundação Clemente Mariani com o objetivo de 

contribuir para a permanência de alunos de baixa renda na referida Instituição. Outra ação que revela 

a política institucional para a permanência dos alunos é o incentivo ao preenchimento das vagas de 

estágio remunerado, com estudos prévios da condição socioeconômica dos estudantes. Por este 

motivo, no ano de 2008 foram contemplados 40 alunos devidamente matriculados no IFBA, com a 

concessão de bolsa-auxílio, sendo duas para alunos do Nível Superior e 38 para alunos do Nível 

Técnico na Modalidade Integrada.

Quanto aos benefícios para os estudantes da graduação, salienta-se que o reduzido número de 

beneficiários, no aspecto referente a bolsas-estágio,  deve-se ao fato de que há uma diferenciação 

em relação aos demais níveis de ensino, no que concerne à renda. Uma vez que os discentes do 

ensino superior apresentam uma renda que os desclassificam como estando em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, sendo assim, a grande maioria de inscritos foram desclassificados 

do processo de seleção do PAE, por não apresentar o perfil desejado; no entanto, muitos estudantes 
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dos cursos superiores ocupam vagas de estágio no próprio IFBA e concorrem e participam das bolsas 

de iniciação científica.

No ano de 2009, registram-se várias ações para melhor integrar os alunos às atividades acadêmicas, 

destacando-se a realização de 11 oficinas em turmas diversas. Em comemoração aos 100 anos da 

Educação Profissional e Tecnológica foi proporcionado aos estudantes, por meio de diversas 

parcerias, a oferta, por um dia, dos mais diversos serviços como confecção de RG e CTPS, serviços 

de saúde, palestras, entre outros. Entre as ações de apoio ao desenvolvimento acadêmico dos 

discentes destacam-se a eleição dos representantes de turma com elaboração de instrumento para 

registro da mesma, visitas de orientação às turmas, seminário com o grêmio estudantil para sinalizá-

los sobre os seus compromissos enquanto líderes estudantis.

Destacam-se, ainda outras atividades voltadas para melhorar as condições institucionais de 

atendimento aos discentes: elaboração de projetos para implantação do PROEJA-FIC, programa 

instituído junto com a Prefeitura Municipal de Salvador; realização do levantamento da situação 

acadêmica dos estudantes atendidos pelo Serviço de Psicologia. Com relação ao atendimento aos 

portadores de necessidades especiais, o IFBA tem envidado esforços para propiciar o melhor 

aproveitamento e desempenho desses estudantes. Para tanto, encaminha alunos ao Centro de Apoio 

Pedagógico ao Deficiente Visual para que sejam realizadas avaliações das suas condições de 

aprendizado.

Em relação aos egressos avaliaram-se a inserção profissional e a forma da participação na vida 

institucional. No primeiro caso, pode-se notar, conforme o Gráfico 21, que 41,8% dos egressos 

exercem a profissão de formação na instituição. Quanto à participação na vida da IES, 46,4% 

indicaram que não mantêm nenhum contato com a instituição, enquanto 22% dos que têm algum 

contato com o IFBA fazem por meio de eventos promovidos pela instituição. 

Gráfico 21 - Exercício da Profissão de Formação pelos Egressos
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7.10 Dimensão X: Sustentabilidade financeira

Nesta dimensão avaliam-se a sustentabilidade financeira, conforme orçamento institucional definido 

pelo MEC, bem como as ações desenvolvidas no IFBA para apoiar financeiramente a participação de 

docentes e técnico-administrativos em cursos, eventos, divulgação de pesquisas/trabalhos. 

Avaliar a sustentabilidade financeira das instituições públicas significa avaliar a própria política pública 

de financiamento da educação. A sustentabilidade financeira do IFBA refere-se principalmente ao

orçamento institucional. A definição do orçamento institucional relativa à execução dos créditos 

financeiros estão ligados diretamente aos Programas e Ações previstos na Lei Orçamentária Anual 

(LOA).

O orçamento autorizado através da LOA não tem sido suficiente para atender a todas as demandas 

da Instituição, sendo necessária a busca por complementação de recursos, por meio de convênios, 

elaboração de plano de trabalho que consiste num projeto detalhado com a identificação dos recursos 

necessários a serem solicitado ao MEC; e das Emendas Parlamentares, individuais e de bancada.

 O orçamento do IFBA é anualmente definido a partir da construção do planejamento das metas 

anuais de responsabilidade de cada um dos setores estratégicos do IFBA, tendo como referência os 

objetivos e metas institucionais definidos no PDI. As metas e ações propostas no planejamento 

seguem o ordenamento dos Programas de Governo, a saber: Previdência de Inativos e Pensionistas 

da União, Apoio Administrativo, Brasil Escolarizado, Desenvolvimento da Educação Profissional e 

Tecnológica, Gestão da Política de Educação, Brasil Universitário e Desenvolvimento do Ensino da 

Pós-Graduação e Pesquisa e as suas respectivas ações. 

Os recursos de manutenção, também conhecidos como custeio (água, luz, telefone, limpeza e 

conservação e vigilância), já são especificados no orçamento como Despesas Fixas. Os recursos 

provenientes do Plano de Expansão vêm identificados em ação específica, e os de reforma e 

manutenção aparecem na Matriz Orçamentária como Despesas Variáveis, sendo identificados como 

obras ou contratação de pessoa jurídica. 

No âmbito interno, o orçamento é descentralizado para execução entre os Campi do IFBA, seguindo a 

mesma diretriz da matriz orçamentária, utilizada pela SETEC, que toma como referencial o aluno 

equivalente. Têm-se como prioridade os gastos com a manutenção e os investimentos em 

reestruturação e modernização das estruturas e laboratórios. 

Os respectivos segmentos atribuíram em média o valor de 1,5, coerente com avaliação de que o 

apoio financeiro aos segmentos é avaliado como ponto fraco ou intermediário, conforme Gráfico 22 e 

Quadro 42. Como revelado na avaliação dos segmentos docentes e técnicos, o apoio financeiro para 

participação em eventos é considerado como ponto fraco em todos os campi, à exceção de Salvador 

e Valença, que foi considerado como ponto intermediário. 
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Gráfico 22 – Apoio financeiro  

Quadro 42 – Apoio Financeiro por Campus

Apoio financeiro para participação em eventos
UNIDADE DE ENSINO

Docente Técnico-administrativos 

BARREIRAS

EUNÁPOLIS

SALVADOR

SANTO AMARO

SIMÕES FILHO ...

VALENÇA ...

VITÓRIA DA CONQUISTA
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de avaliação institucional ocorrido no CEFET-BA/IFBA fez-se abrangente e buscou 

proporcionar a participação de toda a comunidade interna, envolvendo os segmentos de todos os 

campi. Para conduzir este processo que corresponde à terceira autoavaliação institucional, a CPA 

contou com a valiosa colaboração das CSAs, que conduziram o processo avaliativo no interior de 

cada um dos campi avaliados. A avaliação, por meio da aplicação dos instrumentos de pesquisa, 

ocorreu em 07 campi, ficando de fora apenas os campi de Camaçari e Porto Seguro, cujas 

implantações foram mais recentes.

As ações das Comissões buscam ampliar o número de envolvidos e participantes da pesquisa, que 

no referido biênio contou com 37% de docentes, 61% de técnico-administrativos e 48% de alunos. 

Ampliar a participação é importante para que o resultado gerado do processo seja o mais 

representativo e fidedigno aos segmentos e com os aspectos avaliados.

Os resultados apresentados na forma de gráficos e quadros permitem o (re)conhecimento das 

limitações e potencialidades de cada uma das dimensões avaliadas. Aliadas a essas informações, 

para avaliar o ano de 2009, foram apresentadas as ações desenvolvidas em cada uma das 

dimensões, segundo dados publicados no Relatório de Gestão 2009 gestores.  

Da análise dos resultados obtidos é possível elencar diversas recomendações; sugere-se especial 

atenção para os pontos fracos, seguidos dos pontos intermediários, sem descuidar dos pontos fortes, 

todos expressos nos Quadros de 05 a 35; as demonstrações dos gráficos com registro de índice 

obtido abaixo de 2 e para os dados em percentuais com alcance de  resultados abaixo de 50%. As 

dimensões avaliadas, em especial a Dimensão II que trata da avaliação do ensino, pesquisa e 

extensão, tripé primordial da Missão Institucional, têm setores estratégicos que devem abraçar as 

avaliações que apontam para necessidades de ações corretivas a curto e longo prazos. A CPA se 

dispõe a fornecer as informações disponíveis que possam colaborar para um estudo mais 

aprofundado de determinados aspecto ou setor avaliado. 

Dificuldades e entraves foram enfrentados, devido a problemas de ordem técnica e estrutural

inerentes ao processo, à Comissão e à Instituição já relatadas no teor deste documento e de outros 

encaminhados aos gestores da Instituição. A inexistência de um sistema on line que permita maior 

rapidez na coleta, análise e consolidação dos dados tem sido uma das maiores barreiras para os 

trabalhos das Comissões de Avaliação, exigindo significativo esforço por parte dos membros para 

coleta, digitação e consolidação dos dados de pesquisa, bem como a elaboração de gráficos, tabelas 

e relatórios.  A despeito de contarmos com um suporte de processamento, o mesmo tem limitações e 

não tem dado conta de atender as demandas da autoavaliação. Para suprir a carência de uma coleta 

on line, fez-se necessário um suporte operacional na digitação dos dados por meio da contratação de 

prestadores de serviços.
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Outra dificuldade diz respeito ao recebimento das respostas, já que nem todos os participantes do 

processo avaliativo comungam da idéia de que a avaliação é importante; para alguns é algo 

indiferente, tanto nos segmentos internos – alunos, docentes e técnico-administrativos – como nos 

segmentos externos - egressos e comunidade externa – a dificuldade de aplicação e obtenção dos 

instrumentos preenchidos se apresenta, sendo maior nestes dois últimos. Tal fato pode ocasionar o 

descarte dos dados coletados por não serem representativos do universo pesquisado.

Por outro lado, o trabalho em comissão é revestido de dificuldades, já que não se pode contar 

igualmente com todos os membros. As razões para isso são as mais diversas, desde o acúmulo de 

atividades na própria Instituição, participação em programas de capacitação, problemas de saúde, 

licenças respaldadas pela legislação, até a falta de comprometimento e interesse de alguns. 

Somadas a isso, ao longo do percurso, as saídas ou afastamento de membros nem sempre são 

acompanhadas da imediata substituição. 

Tais fatores impedem ou dificultam a realização de outras atividades inerentes e importantes ao 

processo de avaliação, a exemplo da sensibilização, divulgação e realização de visitas aos demais 

campi. Com a perspectiva de ampliação para novos campi, totalizando 17 campi, e respectivamente, 

ampliando um conjunto de servidores e de alunos, urge providências para sanar as demandas atuais,

a fim de que o processo avaliativo não sofra solução de continuidade.

As dificuldades enfrentadas pelas atuais comissões reduziram as ações em prol da sensibilização e 

divulgação da avaliação. A divulgação dos resultados da Autoavaliação Institucional prioriza o site

institucional, sendo que todos os dados encontram-se disponíveis nas Comissões de Avaliação (CPA 

e CSA), encarregadas de disseminá-los nos respectivos campi. O presente documento, elaborado e 

divulgado com atraso no seu cronograma inicial, será postado ao MEC e, a exemplo dos demais 

documentos da autoavaliação institucional, encaminhado aos Gestores, Setores Estratégicos dos 

aspectos avaliados, bem como disponibilizado a toda comunidade no site, nas Bibliotecas da 

Instituição e dependências das comissões de avaliação.  Faz-se mister realizar outras formas de 

divulgação por meio de murais, cartazes, reuniões, entre outras, a critério de cada comissão e gestor, 

a fim de que sejam discutidos os resultados e recomendações para proposição  e efetivação de ações 

corretivas e de melhoria, por meio da elaboração e revisão do planejamento institucional.

Um fator que se contabiliza como positivo refere-se à ampliação do interesse pela temática, tanto 

pelos órgãos gestores como pela própria comunidade interna. Espera-se que sejam estes fatores 

colaboradores na sensibilização, contribuição e participação de todos.

Nesse sentido, utiliza-se desse espaço para registrar alguns agradecimentos: a todos os 

respondentes da pesquisa; aos membros incansáveis das comissões de avaliação (CPA e CSA) na 

busca incessante pela coleta de dados, inclusive aqueles que contribuíram e que por algum motivo 

deixaram de participar das comissões; aos alunos, docentes e técnicos que, junto com as comissões 

incentivaram a coleta de dados; aos que apoiaram os eventos e abriram espaço nas atividades; aos 

gestores que disponibilizaram informações referentes às ações realizadas no triênio avaliado; aos 
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setores que deram suporte na reprodução e distribuição dos documentos da pesquisa; e a  todos 

aqueles que, de alguma forma, contribuíram e mostram-se comprometidos com a prática da avaliação 

institucional.

Recomenda-se que de posse das presentes informações, os respectivos Gestores, Coordenadores 

de Cursos, Professores, Técnicos e Alunos percebam a sua cota de responsabilidade e autonomia 

para atender aos anseios da comunidade, conforme expressam os itens avaliados. Dessa forma, a 

integração entre os objetivos institucionais, PPI e PDI, será favorecida na sua implementação e na 

consolidação da Missão Institucional. A realização de mais um ciclo da autoavaliação permitiu traçar 

um diagnóstico do grau de satisfação da comunidade interna e externa quanto ao atendimento dos 

objetivos institucionais. 

A Instituição passa por um momento importante e de grande transformação, além da comemoração 

do Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica., experimenta a sua 

transformação em Instituto Federal. Nesse cenário, a avaliação tem papel fundamental para 

direcionar e corrigir os rumos da caminhada. Espera-se que os entraves e dificuldades sirvam como 

aprendizagens e desafios para que a prática da avaliação possa ultrapassar os limites e barreiras do 

dia a dia criando novas possibilidades para uma prática avaliativa global, integrada e participativa.

Comissão Própria de Avaliação – CPA
Comissões Setoriais de Avaliação – CSAs
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Anexo A - Cursos ofertados por Modalidade e Campus

Quadro 1- Cursos Superiores por Campus
CAMPUS CURSOS DE GRADUAÇÃO
Barreiras Licenciatura Plena em Matemática
Eunápolis Licenciatura Plena em Matemática

Administração
Engenharia Industrial Elétrica
Engenharia Industrial Mecânica

Salvador

Tecnologia em Processos de Polimerização
Vitória da Conquista Engenharia Elétrica
FONTE: Relatório de Gestão 2008

Quadro 2 - Cursos Técnicos por Campus
CAMPUS CURSOS 

Edificações
Eletrotécnica
Eletromecânica
Enfermagem
Informática

Barreiras 

Processamento em Alimentos e Bebidas
Agente Comunitário de Saúde
Enfermagem
Informática

Eunápolis

Meio Ambiente
EletromecânicaSanto Amaro
Tecnologia da Informação
Análise Química
Automação e Controle Industrial
Edificações
Eletrotécnica
Eletrônica com hab em Instalação e Manutenção de 
Equipamentos
Geologia
Infraestrutura Urbana 
Manutenção Mecânica Industrial
Meios de Hospedagem
Operação de Processos Industriais Químicos
Refrigeração

Salvador

Turismo e Hospitalidade
Eletromecânica
Manutenção Mecânica Industrial
Metalurgia

Simões Filho

Petróleo e Gás
Aquacultura
Informática

Valença

Turismo e Hospitalidade/ Meios de Hospedagem
Eletromecânica
Eletrônica
Informática

Vitória da Conquista

Meio Ambiente
FONTE: Relatório de Gestão 2008
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Apêndice A – Instrumento A1

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA-CEFET-BA
SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR-SINAES

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
INSTRUMENTO A1 - AVALIAÇÃO GLOBAL 

(DISCENTE)

Prezado (a) Aluno (a),
O CEFET-BA realiza a Autoavaliação, que visa o contínuo aperfeiçoamento e melhoria da qualidade 
do ensino e da gestão. Contamos com a sua opinião sobre diversos aspectos do seu curso, da 
gestão, da infraestrutura, dos setores de apoio e da sua participação na vida acadêmica/institucional.

Sua participação é de fundamental importância!
A Comissão

Instruções: 
1. Escreva no espaço determinado: nome da Unidade onde estuda; data de preenchimento; nome 

do seu curso; o semestre acadêmico (Ensino Superior) ou o n° da turma (Ensino Técnico ou 
Ensino Médio);

2. Escreva ao final de cada item a resposta que melhor corresponde a sua avaliação do período 
especificado conforme a escala abaixo:

4 3 2 1 0 NA SO
Ótimo Muito bom Bom Ruim Péssimo Não se aplica Sem opinião

PERÍODO DA AVALIAÇÃO: 2007/2008
UNIDADE: DATA:

CURSO: SEMESTRE ACAD. /TURMA:

IDENTIFICAÇÃO (opcional):

QUANTO AO 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

QUANTO À ATUAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO

  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 INSTITUCIONAL

15. Desempenho da Direção Geral do CEFET-BA
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 Pós-Graduação
20. Desempenho da Assistência e Orientação ao aluno
21. Desempenho da Coordenação de Estágio
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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

QUANTO À BIBLIOTECA

28. Condições quanto a: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza...
29. Organização e acesso ao acervo
30. Disponibilidade de livros - textos indicados por disciplinas/competência
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

QUANTO À 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
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

                                         QUANTO AOS ASPECTOS INSTITUCIONAIS (Marque com um X)

42. Participação em atividades na instituição: 
a. bolsa de trabalho / PAE Sim Não
b. bolsa de iniciação científica Sim Não
c. projeto de pesquisa Sim Não
d. estágio extra-curricular Sim Não
e. comissão / grupo de trabalho Sim Não
f. programas de extensão (incubadora, projetos sociais...) Sim Não
g. órgãos colegiados (Colegiado de Curso, Conselho Diretor, Conselho de Ensino,               
    Pesquisa e Extensão, Conselho de Curso, Conselho de Classe...)

Sim Não

h. órgão de representação estudantil Sim Não
i. empresa júnior Sim Não
j. monitoria Sim Não
l. atividade artística Sim Não
m.atividade esportiva Sim Não

43. Conhecimento da Missão do CEFET-BA Sim Não
44. Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI Sim Não
45. Conhecimento do Projeto Pedagógico Institucional - PPI Sim Não
46. Conhecimento da Avaliação Institucional / CPA Sim Não
47. Adequação da atual estrutura administrativa ao funcionamento do CEFET-BA Sim Não
48. Adequação da estrutura acadêmica ao funcionamento do CEFET-BA Sim Não

Utilize o espaço para comentários, críticas e sugestões

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Apêndice B - Instrumento A2

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA-CEFET-BA
SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR-SINAES

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
INSTRUMENTO A2 - AVALIAÇÃO DISCIPLINA/COMPETÊNCIA E PROFESSOR

(DISCENTE)
Prezado (a) Aluno (a),

O CEFET-BA realiza a Autoavaliação, que visa o contínuo aperfeiçoamento e melhoria da qualidade do ensino e da gestão. Contamos com a sua opinião sobre os 
diferentes aspectos das disciplinas/competências cursadas no último semestre letivo (Cursos Superiores e Técnicos) e no último ano letivo (Ensino Médio).

Sua participação é de fundamental importância!
A Comissão 

Instruções
1. Escreva no espaço determinado: Unidade onde estuda; data de preenchimento; Curso; disciplinas/competências e professores que serão avaliados (último 

período cursado);
2. Escreva o semestre acadêmico cursado (Curso Superior) ou o n° da turma (Curso Técnico ou Ensino Médio);
3. Caso a mesma disciplina/competência seja ministrada por mais de um professor avaliá-la separadamente;
4. Escreva ao final de cada item a resposta que melhor corresponde a sua avaliação de acordo com a escala abaixo:

4 3 2 1 0 NA SO
Ótimo Muito bom Bom Ruim Péssimo Não se aplica Sem opinião

UNIDADE: DATA:
CURSO: SEMESTRE ACADÊMICO/TURMA:
IDENTIFICAÇÃO (opcional):

DISCIPLINA/COMPETÊNCIA
PROFESSOR
QUANTO À DISCIPLINA/COMPETÊNCIA
1. Coerência dos objetivos e conteúdos da 

disciplina/competência com a formação proposta pelo 
curso
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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
QUANTO À ATUAÇÃO DO 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

DISCIPLINA/COMPETÊNCIA
PROFESSOR
 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 ensino-aprendizagem
18. Utilização dos recursos didáticos
19. Pontualidade
20. Assiduidade
AUTOAVALIAÇÃO
21. Comprometimento com as atividades da disciplina
22. Conhecimentos prévios necessários para 
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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

Utilize o espaço para comentários, críticas e sugestões

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Apêndice C - Instrumento B

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA-CEFET-BA
SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR-SINAES

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
INSTRUMENTO B – AVALIAÇÃO GLOBAL

(TÉCNICO - ADMINISTRATIVO)

Prezado (a) Sr(a),

O CEFET-BA realiza a Autoavaliação, que visa o contínuo aperfeiçoamento e melhoria da qualidade 
do ensino e da gestão. Contamos com a sua opinião sobre diversos aspectos do seu setor, da 
gestão, da infraestrutura, dos setores de apoio e da sua participação na vida acadêmica/institucional.

Sua participação é de fundamental importância!

A Comissão

Instruções:

1. Escreva no espaço determinado o nome da Unidade onde atua e a data do preenchimento;
2. Escreva, ao final de cada item, a resposta que melhor corresponde a sua avaliação de acordo 

com a escala abaixo:
4 3 2 1 0 NA SO

Ótimo Muito bom Bom Ruim Péssimo Não se aplica Sem opinião

PERÍODO DA AVALIAÇÃO: 2007/2008

UNIDADE: DATA:

SETOR DE LOTAÇÃO (opcional):

IDENTIFICAÇÃO (opcional):

QUANTO AO 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

QUANTO À GESTÃO E ÓRGÃOS DE APOIO INSTITUCIONAL
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
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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

QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO E À 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

QUANTO À 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

QUANTO AOS ASPECTOS INSTITUCIONAIS (Marque com um X)
38. Participação em atividades da instituição:

a. Comissões de trabalho  Sim Não
b. Cargos de chefia  Sim Não
c. Pesquisa   Sim Não
d. Extensão   Sim Não
e. Órgãos colegiados (Conselho Diretor, CPA, CPPD, Conselho de Classe...)   Sim Não
f. Organização de eventos (Seminários, Feiras, Encontros...)  Sim Não

39. Conhecimento da Missão do CEFET-BA Sim Não
40. Conhecimento das normas e regulamentos do CEFET-BA  Sim Não
41. Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI  Sim Não
42. Divulgação da Avaliação Institucional/CPA   Sim Não
43. Cumprimento da sua Missão do CEFET-BA   Sim Não
44. Adequação do PDI aos objetivos do CEFET-BA  Sim Não
45. Participação na Avaliação Institucional    Sim Não
46. Participação nas decisões da Instituição  Sim Não
47. Adequação da estrutura Administrativa do CEFET-BA   Sim Não
48. Adequação da estrutura Acadêmica ao funcionamento do CEFET-BA  Sim Não

Utilize o espaço para comentários, críticas e sugestões:
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Apêndice D- Instrumento C

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA-CEFET-BA
SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR-SINAES

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
    INSTRUMENTO C - AVALIAÇÃO GLOBAL 

(COMUNIDADE EXTERNA)

Prezado (a) Sr(a),

O CEFET-BA está promovendo a Autoavaliação Institucional, coordenada pela Comissão Própria de Avaliação –
CPA instituída pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. Essa avaliação é 
importante para a nossa Instituição porque retrata o nosso perfil institucional e se constitui num instrumento de 
prestação de contas à Sociedade; promove a melhoria da qualidade do ensino e da gestão; subsidia a tomada 
de decisões nas ações a serem colocadas em prática.
Assim, contamos com a colaboração de V.Sa. no preenchimento deste instrumento.

A Comissão

I D E N T I F I C A Ç Ã O

Empresa

Atividade principal

Avaliador Cargo/Função

1. Área de atuação do CEFET-BA que tem conhecimento?

    � Não conheço             � Ensino Médio           � Ensino Técnico              � Ensino Superior           � Pós-
Graduação          

    � Pesquisa                   � Seminários               � Extensão                        � Serviços                       � Palestras   

    � Outro (especifique) _______________________________________________________________________        

2. Serviço/infra-estrutura do CEFET-BA que utiliza/utilizou?

    � Não            � Sim. Especifique _____________________________________________________________                                                                   

Para a questão abaixo, escreva ao final de cada item, a resposta que melhor corresponde a sua avaliação de 
acordo com a escala abaixo:

4 3 2 1 0 NA SO

Ótimo Muito bom Bom Ruim Péssimo Não se aplica Sem opinião

3. Serviço (s) utilizado (s).

Não utilizei nenhum serviço

Aluguel de espaços

Cursos de extensão

Pesquisa

Oferta de serviço tecnológico

Oferta de serviço de consultoria
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Outro ( especifique)

4. Existe no quadro de funcionários da empresa profissionais formados pelo CEFET-BA?

              � Sim                                                                     � Não 

5. Em caso afirmativo, marque as áreas de atuação

Administração Indústria

Aquicultura Informação

Construção Civil Química

Educação Saúde

Geociências Turismo

Hospitalidade Outra (especifique)

6. O profissional está atuando na sua área de formação?

                �  Sim                                                                    � Não

Para as questões de nº 7 a 14, escreva ao final de cada item, a resposta que melhor corresponde a sua 
avaliação de acordo com a escala abaixo:

4 3 2 1 0 NA SO

Ótimo Muito bom Bom Ruim Péssimo Não se aplica Sem opinião

7. Conhecimentos técnico-científicos adquiridos no CEFET-BA

8. Aspectos éticos na atuação profissional

9. Iniciativa, liderança e capacidade de trabalho em equipe

10. Conhecimento e participação na gestão das atividades

11. Como avalia a imagem do CEFET-BA

12. As atividades do CEFET-BA respondem às demandas da sociedade 

13. O CEFET-BA utiliza adequadamente os meios de comunicação com a sociedade 

14. As informações emitidas pelo CEFET-BA  aos seus usuários são atualizadas e claras

Utilize o espaço para comentários, críticas e sugestões
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Apêndice E - Instrumento D1

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA-CEFET-BA
SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR-SINAES

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
INSTRUMENTO D1 - AVALIAÇÃO GLOBAL

 (DOCENTE)

Prezado (a) Sr.(a),

O CEFET-BA realiza a Autoavaliação, que visa o contínuo aperfeiçoamento e melhoria da qualidade 
do ensino e da gestão. Contamos com a sua opinião sobre diversos aspectos do seu departamento, 
da gestão, da infraestrutura, dos setores de apoio e da sua participação na vida 
acadêmica/institucional.

Sua participação é de fundamental importância!
A Comissão

Instruções:
1. Escreva no espaço determinado: o nome da Unidade; data de preenchimento; Departamento e Coordenação da Área 

onde você está exercendo suas atividades;

2. Escreva ao final de cada item, a resposta que melhor corresponde a sua avaliação de acordo com a escala abaixo.

PERÍODO DA AVALIAÇÃO: 2007/2008
UNIDADE: DATA
DEPARTAMENTO/COORDENAÇÃO DE ÁREA:
IDENTIFICAÇÃO (opcional):

QUANTO AO DEPARTAMENTO/ COORDENAÇÃO DE ÁREA
  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
QUANTO À ATUAÇÃO DA GESTÃO E ÓRGÃOS DE APOIO
13. Desempenho da Direção Geral do CEFET-BA
14. Desempenho da Direção da Unidade de Ensino
15. Desempenho da Direção de Ensino/Departamento de Ensino
16. Desempenho do Setor de Pesquisa e Pós-Graduação
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 Áudio-Visual
25. Atuação do Apoio Pedagógico

4 3 2 1 0 NA SO
Ótimo Muito bom Bom Ruim Péssimo Não se aplica Sem opinião
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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
QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO E À INFRA-ESTRUTURA
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
QUANTO À BIBLIOTECA
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
QUANTO À AUTOAVALIAÇÃO
47. Satisfação pessoal e profissional
48. Conhecimento das normas e regulamentos do CEFET-BA
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
QUANTO AOS ASPECTOS INSTITUCIONAIS (Marque com um X)
54. Participação em atividades da instituição: 
a. Ensino Sim Não
b. Pesquisa Sim Não
c. Extensão (incubadora, projetos sociais...) Sim Não
d. Administração Sim Não
e. Bancas de concursos Sim Não
f. Comissões de trabalho Sim Não
g. Órgãos colegiados (Conselho de Ensino e Conselho Diretor, Colegiado de Curso, CPPD) Sim Não
h. Orientação de alunos (estágio, iniciação científica, trabalho de fim de curso, monitoria) Sim Não
i. Atividades extra curriculares/organização de eventos (visitas técnicas, eventos acadêmicos, 
montagem teatral...) 

Sim Não

55. Conhecimento da missão do CEFET-BA Sim Não
56. Conhecimento das normas e regulamentos do CEFET-BA Sim Não
57. Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI Sim Não
58. Divulgação da Avaliação Institucional / CPA Sim Não
59. Cumprimento da Missão do CEFET-BA Sim Não
60. Adequação do PDI aos objetivos do CEFET-BA Sim Não
61. Participação na Avaliação Institucional Sim Não
62. Participação nas decisões da Instituição Sim Não
63. Adequação da estrutura Administrativa do CEFET-BA Sim Não
64. Adequação da estrutura Acadêmica ao funcionamento do CEFET-BA Sim Não
Utilize o espaço para comentários, críticas e sugestões
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Apêndice F - Instrumento D2

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA-CEFET-BA
SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR-SINAES

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
INSTRUMENTO D2 - AVALIAÇÃO CURSO/DISCIPLINA/COMPETÊNCIA/ALUNO

(DOCENTE)
Prezado (a) Professor (a),

O CEFET-BA realiza a Autoavaliação, que visa o contínuo aperfeiçoamento e melhoria da qualidade do ensino e da gestão. Contamos com a sua opinião sobre os 
diferentes aspectos das disciplinas/competências ministradas no último semestre letivo (Cursos Superiores e Técnicos) e no último ano letivo (Ensino Médio).

Sua participação é de fundamental importância!
A Comissão

Instruções
Escreva no espaço determinado: nome da Unidade onde atua; data de preenchimento; nome do Curso e das disciplinas/competências que irá avaliar;
Escreva ao final de cada item a resposta que melhor corresponde a sua avaliação de acordo com a escala apresentada abaixo:
4 3 2 1 0 NA SO
Ótimo Muito bom Bom Ruim Péssimo Não se aplica Sem opinião

UNIDADE: DATA:
IDENTIFICAÇÃO (opcional):
CURSO
DISCIPLINA/COMPETÊNCIA
QUANTO AO 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
QUANTO À ATUAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO
  6. Desempenho do Coordenador (a)
  7. Desempenho do Colegiado ou Conselho de Curso
  8. Atendimento da secretaria da Coordenação
QUANTO À DISCIPLINA/COMPETÊNCIA
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  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
CURSO
DISCIPLINA/COMPETÊNCIA
QUANTO À SUA 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
QUANTO AOS 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
Utilize o espaço para comentários, críticas e sugestões 
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Apêndice G - Instrumento E 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DA BAHIA-CEFET-BA
SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR-SINAES
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

AUTO – AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
INSTRUMENTO E: AVALIAÇÃO GLOBAL

(EGRESSOS)

Prezado(a) Sr(a),

O CEFET-BA está promovendo sua Auto-Avaliação Institucional 
coordenada por uma comissão denominada Comissão Própria de 
Avaliação – CPA. A Avaliação Institucional é importante para a 
nossa Instituição porque retrata o nosso perfil institucional e.se 
constitui um instrumento de prestação de contas à Sociedade; 
promove a melhoria da qualidade do ensino e de suas atividades e 
subsidia a tomada de decisões.
Assim, contamos com a sua colaboração no preenchimento do 
presente instrumento.

Sua participação é de fundamental importância!

A Comissão

Unidade de Ensino do seu curso de formação no CEFET-BA

_______________________________________________________

Nome do seu curso de formação no CEFET-BA

_____________________________________________________________

Identificação (Opcional)

_______________________________________________________

PERFIL DO EGRESSO

1. Tempo de formado
Um ano

Dois anos
Três anos
Quatro anos ou mais

2. Exerce a profissão de sua formação no CEFET-BA?

� Sim                         � Não

3. Caso tenha respondido não a questão anterior, marque a 
principal causa:

Mercado de trabalho saturado

Melhor oportunidade em outra área
Falta de perspectiva de crescimento na carreira
Motivos particulares
Outro (especifique)

4. Marque o curso realizado após a conclusão do seu curso

Não realizei nenhum curso
Graduação

Especialização
Mestrado
Doutorado

Outro (especifique)

5. Marque as formas de sua participação no CEFET-BA? 
             

Não tenho mantido contato       
Eventos 

Cursos de atualização
Utilização dos serviços prestados pelo CEFET-BA
Outro (especifique)
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Escreva ao final de cada item a resposta que melhor corresponde a sua 
avaliação de acordo com a escala abaixo.

4 3 2 1 0 NA SO

Ótimo Muito 
bom

Bom Ruim Péssimo Não se 
aplica

Sem 
opinião

   

QUANTO AO CURSO

6.Horário de funcionamento do curso       
7.O Curso do CEFET-BA atendeu às expectativas na sua formação 
profissional

       

8.Carga-horária do Curso             
9.Incentivo dos professores no processo Ensino/Aprendizagem       
10Contribuição 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 CEFET-
BA

15.Contribuição do CEFET-BA para seu crescimento como cidadão

QUANTO À BIBLIOTECA

16.Condições (infra-estrutura, acervo) da Biblioteca para a realização 
das consultas necessárias ao curso

QUANTO À INFRA-ESTRUTURA
17.Adequação dos recursos audiovisuais  

18.Condições dos laboratórios/oficinas

QUANTO À INSTITUIÇÃO

19.Atuação do CEFET-BA em processos seletivos para estágio

20.Acompanhamento do estágio, (se for o caso), por parte do setor 
responsável

21.Atuação do CEFET-BA em atividades extra-curriculares (visitas de 
campo, viagens, eventos, etc.)

22.Qual a sua opinião sobre a imagem CEFET-BA perante a Sociedade?
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Utilize o espaço para comentários, críticas e sugestões

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________




