






IF Baiano

SERRINHA
13/09/2018

Institutos Federais (Rede IF):

de do IF Baiano:

O Instituto Federal de e Tecnologia Baiano, cujo

IF Baiano, foi criado mediante a da lei 11.892

de 29 de dezembro de 2008.

O IF Baiano surgiu da das antigas Escolas

Federais de Catu, de Guanambi, de Santa e de

Senhor do Bonfim, juntamente com as Escolas de

Regional (EMARCs) criadas e mantidas pela

Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), vinculado

ao da Agricultura.

IF Baiano Campus Serrinha:

O Campus Serrinha entrou em funcionamento no ano de 2016 e o

observado no estudo de demanda para subsidiar a

do Instituto em Serrinha revelou a necessidade de fortalecimento da

agricultura familiar, como demanda vinculada

sociais e potencialidades do do Sisal.

Atualmente oferece 3 cursos (concomitante ao Ensino :

Agroecologia, Subsequente: e PROEJA:

2 cursos superiores (Tecnologia em de Cooperativas e

Licenciatura em e 2 cursos de

de : Social e do Campo).



IF Baiano Campus Serrinha:

institucionais como SRA, CAE, CE, DA, DG?

Campus Serrinha?

sobre o 

funcionamento institucional?

Regimentos Institucionais Importantes:

Regimento Geral (48 ;

Estatuto do IF Baiano (15 ;

Projeto Institucional (85 ;

de Estudantil (35 ;

Regulamento Disciplinar Discente (15 .

Regimentos Institucionais Importantes:

Projeto do Curso (PPC) de Tecnologia em de

Cooperativas (94 ;

dos Cursos da Superior do IFBaiano

(37 .



do Colegiado do
Curso de Tecnologia em

de Cooperativas

SERRINHA
13/04/2018

Pautas:

a) da dos Cursos Superiores,
especificamente os trechos que tratam
Colegiados da e Tutoria

;

b) do cronograma de
desse Colegiado;

c) do prazo de entrega dos planos de ensino do 1
semestre;

d) O que ocorrer:

Acompanhamento de nos primeiros dias letivos;

das disciplinas da atual do PPC;

do Vice-Coordenador do Curso.

do Colegiado do
Curso de Tecnologia em

de Cooperativas

SERRINHA
20/06/2018

Pautas:

do curso de de Cooperativas

a) semestral das disciplinas por docente;

b) do levantamento da carga de aulas
ministradas e restantes de cada disciplina do 1 semestre;

c) O que ocorrer:

e dos alunos do curso;

do para -greve dos
caminhoneiros



Pautas:

Em conjunto com o Colegiado de Licenciatura em

d) dos procedimentos referentes aos planos de
ensino;

e) de nos regulamentos do Colegiado,
do NDE e da Tutoria para a dos
mesmos.

do Colegiado do
Curso de Tecnologia em

de Cooperativas

SERRINHA
15/08/2018

Pautas:

Em conjunto com o Colegiado de Lic. em

a) e dos regulamentos das Atividades
Complementares, do e do TCC;

do curso de Tec. em de Cooperativas

b) de obras para o 1 e 2 semestres
do curso;

c) O que ocorrer:

Disciplinas da de Direito

de disciplinas

Tutoria

do Colegiado do
Curso de Tecnologia em

de Cooperativas

SERRINHA
22/08/2018



Pautas:

a) da proposta do NDE para de
disciplinas de semestre;

b) Proposta para de obras
para o 1 e 2 semestres do curso;

c) O que ocorrer:

sobre a abordagem a ser dada para as disciplinas
no curso

Proposta aprovada para de disciplinas de semestre
Quadro original das disciplinas :

Disciplina Semestre original Semestre proposto

Agroecologia (30h)

Quadro modificado das disciplinas e os docentes :

Disciplina Semestre original Semestre proposto

Agroecologia (30h)

Proposta aprovada para de disciplinas de semestre

Quadro das disciplinas optativas e os docentes :

de docentes para as disciplinas optativas



Quadro-resumo da de disciplinas por docente:

Regulamentos do Colegiado, do NDE, da Tutoria
das Atividades Complementares, do e

do Trabalho de de Curso:

Minutas e docentes elaboradores:

1. Regulamento do Colegiado: Daianne e ;

2. Regulamento do NDE: Tatiane;

3. Regulamento da Tutoria : Clerison e Jaqueline;

4. Regulamento das Atividades Complementares: Clerison e

Jaqueline;

5. Regulamento do : Neyla e Suellen;

6. Regulamento do TCC: Larissa e .



Assessoramento

SERRINHA
13/092018

Assessoramento :

Foi indicado um plano de para das atividades do

curso de de Cooperativas no Campus Serrinha.

A do curso pelo MEC depende do cumprimento

dos itens elencados neste plano de .

um total de 21 pastas a se providenciar e mais uma lista

de adicionais.

Demandas urgentes para os discentes:

do / Centro ;

Refazer a portaria de do Colegiado com os

novos membros discentes;

Iniciar o planejamento de uma para a Semana de

2019.


