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A.  Informes Gerais:

A reunião estava convocada para catorze horas, porém como a docente Ginalva ministra aulas

até as catorze horas e vinte minutos foi necessário aguardá-la para iniciar, de modo a garan r o

quórum mínimo exigido para as reuniões do NDE. A coordenadora do curso de Tecnologia em

Gestão de Coopera vas, Prof.ª Dr.ª Ta ane Tagino Comin, presidiu a reunião e iniciou

apresentando os pontos de pauta, indicados no o cio de convocação da reunião, que estão

listados a seguir:

1) Avaliação das pendências nos indicadores do SINAES para encaminhamentos ao Colegiado do

curso;

2) Análise da viabilidade da permanência do Prof. Davi no Colegiado do curso;

3) Possibilidades viáveis para a curricularização da extensão (demanda PNE/2014);

4) O que ocorrer.

 

B. Ordem do dia 

1. Avaliação das pendências nos indicadores do SINAES para encaminhamentos ao Colegiado do

curso

O primeiro ponto de pauta foi iniciado com a coordenadora do curso, Tatiane, contextualizando que a Pró-



Reitoria de Ensino (PROEN) e a Coordenação Geral dos Cursos da Educação Superior (CGES) informaram
que enviarão representantes para visitar o Campus nos dias dezenove e vinte de março, porém há
preocupação com as datas devido à proposta de paralisação no dia 18 de março, articulada pelo sindicato dos
servidores do IF Baiano. Tatiane recordou que o documento “Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação Presencial e a Distância – Reconhecimento / Renovação de Reconhecimento”, versão de outubro
de dois mil e dezessete, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) já foi lido e
discutido em reunião do Colegiado e apresentou uma planilha que construiu com um resumo dos indicadores
que serão avaliados na visita in loco do Ministério da Educação para reconhecimento do curso de Gestão de
Cooperativas. Citou também que via webconferência, realizada em agosto de dois mil e dezenove, recebeu a
orientação da PROEN para criar uma comissão para avaliar estes indicadores, verificando qual possível nota
receberíamos em cada um deles e quais pontos deveríamos melhorar para otimizar a avaliação. Assim, o NDE
do curso ficou designado como essa comissão para esta pré-avaliação, embora em outras situações no
IFBaiano, tais comissões eram de responsabilidade da Reitoria. Tatiane sinalizou que os indicadores são
divididos em três dimensões e que cada um tem um peso na avaliação: Dimensão 1 – Organização Didático
Pedagógica (Peso: 30); Dimensão 2 – Corpo Docente e Tutorial (Peso: 40); Dimensão 3 – Infraestrutura
(Peso: 30). Destacou ainda que a versão atual do SINAES é muito subjetiva em alguns pontos, portanto seria
necessária muita cautela para avaliarem e, na sequência, deram início pela avaliação pelos indicadores da
Dimensão 1, ressaltando que dos vinte e quatro indicadores, dez não se aplicam ao curso de Gestão de
Cooperativas, sendo eles: 1.8) Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas da educação
básica; 1.9) Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática; 1.14) Atividades de tutoria; 1.15)
Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria; 1.17) Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA); 1.18) Material didático; 1.21) Integração com as redes públicas de ensino; 1.22)
Integração do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS); 1.23) Atividades práticas de ensino para
áreas da saúde e 1.24) Atividades práticas de ensino para licenciaturas. Os membros do NDE consentiram que
os indicadores restantes desta primeira dimensão seriam lidos sequencialmente, atentando para quais requisitos
deveriam ser atendidos para a obtenção do conceito máximo (cinco). Foi avaliado que atualmente nenhum dos
catorze indicadores se enquadraria no conceito máximo e os docentes do NDE avaliaram que, se tomadas
algumas providências prévias, podem receber conceito quatro os indicadores: 1.2) Objetivos do curso; 1.3)
Perfil profissional do egresso; 1.4) Estrutura curricular; 1.5) Conteúdos curriculares; 1.7) Estágio curricular
supervisionado; 1.10) Atividades complementares; 1.12) Apoio ao discente; 1.13) Gestão do curso e os
processos de avaliação interna e externa; 1.19) Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos
processos de ensino-aprendizagem. Já com relação a obtenção de conceito três, elencaram-se os indicadores:
1.1) Políticas institucionais no âmbito do curso; 1.6) Metodologia; 1.11) Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCC) e 1.16) Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem. Apenas
um indicador foi avaliado com conceito mínimo (um) que foi o item 1.20) Número de vagas, justificável pela
ausência de estudo de demanda anterior ao início da oferta do curso. As principais ponderações e sugestões
feitas para os indicadores seguem resumidas a seguir. César sugeriu que para o indicador 1.1) no que tange à
pesquisa, poderia ser consultado se ainda está ativo o grupo “Comunidade Virtuais do IFBaiano” que era um
grupo de pesquisa coordenado pelo Prof. Helyom, removido há alguns meses de Serrinha. Ainda para o
indicador 1.1) a Prof.ª Márcia fez a proposta de se criar um grupo de estudos sobre cooperativismo e inserir
os estudantes do quinto semestre do curso, de modo a possibilitar trabalhar os projetos de TCC (Trabalho de
Conclusão de Curso) nessas reuniões e a partir disso produzir artigos e outras atividades de pesquisa. Para o
item 1.2), Márcia sugeriu que uma forma de comprovar que os objetivos estavam sendo alcançados seria
construindo um mural de fotos dos eventos realizados pelo curso e deixa-lo exposto na sala da coordenação
do curso. Para o indicador 1.5) foi consultado no Projeto Pedagógico do Curso que os conteúdos indicados
estão “diluídos” nas ementas das disciplinas Seminário Integrador I, II, III e IV; Fundamentos
Socioantropológicos e Legislação Ambiental e Sanitária.  Os membros do NDE concordaram que o item 1.7)
deve ser retomado na presença do Prof. Márcio, atual coordenador de estágio do Campus Serrinha e que o
indicador 1.13) pode ser contemplado pelas avaliações realizadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA).
A coordenadora, Tatiane, ficou responsável por elaborar uma planilha com os indicadores desta primeira
dimensão, indicando em colunas quais os conceitos atribuídos pelo NDE e destacando os trechos do texto do
documento do SINAES que ainda não foram plenamente atendidos para a obtenção dos conceitos máximos e,



ficou estabelecido, que essa planilha ficará anexa à esta ata quando finalizada. Os membros do NDE sugeriram
a possibilidade de conversa com servidores do Campus Bom Jesus da Lapa do IFBaiano que passou por
reconhecimento de curso recentemente, para obter mais informações detalhadas sobre as exigências no
momento da visita in loco. A Prof.ª Ginalva propôs incluir na primeira semana de aula momentos de discussão
sobre os parâmetros de avaliação com os estudantes, mas a coordenadora Tatiane sugeriu aguardar a visita da
PROEN ou o envio das informações mais detalhadas sobre as avaliações, enquanto o Prof. César ponderou
que estes momentos de discussão deveriam ser conduzidos por alguém de fora do corpo docente: ou da
reitoria ou Leandro, diretor geral do Campus. César também perguntou sobre os livros para o curso de
Cooperativas, se já chegaram. Tatiane informou sobre as quantidades de livros que foram licitadas e as
dificuldades em relação à empresa que ganhou a licitação para cumprir com as entregas e que, infelizmente, os
indicadores sobre bibliografia da dimensão de infraestrutura serão difíceis de serem cumpridos. Devido a aulas

e outras reuniões previamente agendadas pelos membros do NDE, a reunião precisou ser interrompida às

dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, com o acordo de que na semana seguinte o NDE novamente se

reuniria para terminar a discussão das pautas pendentes. Desta forma a reunião foi finalizada e não havendo

nada mais a tratar, eu, Tatiane Tagino Comin, auxiliada por anotações realizadas pela professora Márcia, lavrei

a presente ata, com que após lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes. Serrinha, cinco de

março de dois mil e vinte. 
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