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A.  Informes Gerais:

Todos os membros do NDE es veram presente no início da reunião, porém o docente Márcio

Rodrigo Caetano de Azevedo Lopes par cipou apenas até às oito horas e trinta minutos, pois

lecionaria as três úl mas aulas para o curso de Agropecuária. 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,

recordando que os três primeiros seriam retomados pela impossibilidade de discussão no úl mo

encontro do NDE:

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) Programação do cronograma de assessoramento pedagógico da Reitoria;

5) O que ocorrer.

 

B. Ordem do dia 

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

curso



Antes de retomarem as discussões, iniciadas na reunião de cinco de março, a coordenadora Prof.ª Tatiane

informou que a composição do NDE, com exceção da Prof.ª Ginalva que ingressou recentemente em

substituição à Prof.ª Suellen, foi formalizada em portaria emitida em dez de abril de dois mil e dezoito, portanto

ao completarem dois anos, deverá ser cumprida a norma expressa no artigo quinto do Regulamento do NDE

que indica que os membros do NDE são indicados pelo Colegiado para um mandato de dois anos, com

possibilidade de recondução por igual período. Assim, ficou estabelecido que na primeira reunião do

Colegiado deste semestre atual seria inclusa a pauta para verificar se há docentes interessados em ingressar ou

se será solicitada recondução dos componentes atuais. Tatiane prosseguiu com a reunião fazendo um breve

resumo do que já havia sido discutido sobre a Dimensão 1 do SINAES e consultaram o Prof. Márcio sobre o

indicador 1.7) Estágio Curricular Supervisionado e o mesmo indicou que enviou e-mail para a Coordenação

Geral de Educação Superior e está aguardando resposta, porém concorda que se atendidos alguns requisitos

poderemos chegar ao conceito quatro neste item. Dando continuidade com o primeiro ponto de pauta, Prof.ª

Tatiane indicou que a Dimensão 2 – Corpo Docente e Tutorial (Peso: 40) possui dezesseis indicadores, mas

sete deles não se aplicam ao curso de Gestão de Cooperativas, sendo eles: 2.2) Equipe multidisciplinar; 2.8)

Experiência no exercício da docência na educação básica; 2.10) Experiência no exercício da docência na

educação a distância; 2.11) Experiência no exercício da tutoria na educação a distância; 2.13) Titulação e

formação do corpo de tutores do curso; 2.14) Experiência do corpo de tutores em educação a distância; 2.15)

Interação entre tutores (presenciais – quando for o caso – e a distância), docentes e coordenadores de curso a

distância. Prosseguiu-se com a leitura dos nove indicadores que serão efetivamente avaliados da segunda

dimensão e atentos aos critérios para obtenção do conceito máximo (cinco), os membros do NDE, após

ponderar sobre ajustes necessários até a visita in loco do MEC, atribuíram conceito cinco para os indicadores

2.1) Núcleo Docente Estruturante – NDE e 2.3) Atuação do coordenador e conceito quatro para os

indicadores: 2.4) Regime de trabalho do coordenador de curso; 2.6) Regime de trabalho do corpo docente do

curso; 2.7) Experiência profissional do docente; 2.9) Experiência no exercício da docência superior; 2.12)

Atuação do colegiado de curso ou equivalente. Apenas o indicador 2.5) Corpo docente: titulação obteve

conceito 3, enquanto o conceito 2 foi atribuído para o item 2.16) Produção científica, cultural, artística ou

tecnológica, por julgarem que poucos docentes já estão atuando ativamente em grupos de pesquisa, mas

sinalizaram que seria necessário conferir a partir do currículo lattes atualizado e das comprovações das

atividades desenvolvidas. Algumas das outras principais ponderações sobre a dimensão dois estão descritas a

seguir. Para o indicador 2.1) incluir na documentação comprobatória o cronograma de reuniões do NDE,

recordando que de acordo com o Regulamento do NDE, apenas uma reunião por semestre é obrigatória, e

incluir também, como sugeriu a Prof.ª Ginalva, um plano de trabalho listando as funções do NDE. O indicador

2.7) gerou debate se para a obtenção do conceito máximo seria necessário que todos os docentes tivessem

experiência fora da docência e qual seria o meio de comprovação convencionado pelo MEC. Os docentes

prosseguiram com a discussão da Dimensão 3 – Infraestrutura (Peso: 30) que consiste em dezoito indicadores,

porém nove deles não se aplicam ao curso: 3.9) Laboratórios didáticos de formação específica; 3.10)

Laboratórios de ensino para a área de saúde; 3.11) Laboratórios de habilidades; 3.12) Unidades hospitalares e

complexo assistencial conveniados; 3.13) Biotérios; 3.14) Processo de controle de produção ou distribuição

de material didático (logística); 3.15) Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação,

conciliação, mediação e atividades jurídicas reais; 3.17) Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA);

3.18) Ambientes profissionais vinculados ao curso. Dos nove indicadores restantes desta terceira dimensão do

SINAES, nenhum recebeu conceito cinco ou quatro do NDE e apenas um deles obteve conceito 3 que foi o

3.2) Espaço de trabalho para o coordenador. Foi atribuído conceito 2 para os indicadores: 3.1) Espaço de

trabalho para docentes em tempo integral; 3.3) Sala coletiva de professores; 3.4) Salas de aula; 3.8)

Laboratórios didáticos de formação básica, enquanto o conceito mínimo (um) foi recebido pelos itens: 3.5)

Acesso dos alunos a equipamentos de informática; 3.6) Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC); 3.7)

Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) e 3.16) Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Sobre

este último (3.16) a Prof.ª Tatiane indicou que a CGES havia sinalizado que ainda não estava implementado no



âmbito do IFBaiano, embora já constasse no plano de ação dois mil e dezoito. A Prof.ª Márcia indicou que a

entidade “parceira” para avaliação de projetos via comitê de ética é a Universidade Estadual de Feira de

Santana (UEFS). O NDE concluiu que infraestrutura é o grande “gargalo” para o reconhecimento do curso,

pois ainda há muitos indicadores a serem melhorados. Finalizada a avaliação das três dimensões, a Prof.ª

Tatiane calculou a média ponderada atribuindo os pesos às médias aritméticas parciais das dimensões e o

resultado foi 3,1, ou seja, pela análise do NDE o curso receberia conceito três, o que o aprovaria no

reconhecimento, porém com a nota mínima necessária.

Encaminhamentos: Novamente a coordenadora Tatiane ficou responsável por elaborar a planilha com os

indicadores das dimensões discutidas, 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.

2. Análise da viabilidade da permanência do Prof. Davi no Colegiado do curso
A reunião prosseguiu com a discussão do segundo ponto de pauta, que versava sobre a possibilidade de

permanência do Prof. Davi no Colegiado com fins de concluir a orientação das alunas Elisabeth e Silvaneide,

apesar do mesmo estar em cooperação técnica com o Campus Catu. Para avaliar a questão, do ponto de

vista da legalidade, os membros do NDE consultaram o Regulamento do Colegiado do curso que cita no inciso

III do artigo terceiro que só pode integrar o Colegiado os docentes que ministrarem disciplinas em qualquer

semestre do curso e segundo o Regulamento Geral de Trabalho de Conclusão de Curso do IF Baiano (Art. 5º,

I, a) para ser orientador de TCC é preciso ser professor do curso, ou seja, ministrar disciplinas. Assim, o NDE

concluiu que formalmente a única forma da permanência no Colegiado ter respaldo legal seria com o docente

ministrando alguma disciplina no curso e que uma possibilidade seria que o docente dividisse a carga horária de

Estágio ou outra disciplina ministrada por colegas próximos.

Encaminhamentos: Neste contexto, a coordenadora Tatiane indicou que consultará informalmente o docente
e que levará a pauta ao Colegiado do curso, para então responder formalmente via socialização da ata de
reunião.

3. Possibilidades viáveis para a curricularização da extensão (demanda PNE/2014)
A Prof.ª Tatiane relatou que desde dois mil e dezoito busca maiores orientações com a CGES, porém as ex-
coordenadoras Amanda e Louise indicaram que ainda estava sendo pensada a forma de implantar no IF
Baiano a demanda do Plano Nacional de Educação e que apenas em dezembro de dois mil e dezenove teve
novas orientações da atual coordenadora, Adaílde, e que a Reitoria redigiu um guia e uma cartilha para a
curricularização da extensão, além de uma minuta disponível no sistema Opina do IF Baiano até o dia treze de
março. Os membros do NDE ao verem os indicativos da cartilha e do guia sugeriram como encaminhamento
que durante a visita da PROEN, agendada para os dias dezenove e vinte de março, seja consultada a real
viabilidade de alterar o PPC neste momento de proximidade de avaliação do curso pelo MEC e, em caso
afirmativo, insistir para que sejam dirimidas as inúmeras dúvidas apontada sobre qual a melhor forma de
garantir cento e setenta e duas horas, equivalente aos dez por cento da carga horária total do curso, na forma
de atividades de extensão, se haveria a possibilidade de aproveitar as disciplinas de Seminário Integrador I, II,
III e IV e atentar ao fato que modificar algumas disciplinas impactará em alteração das cargas horárias de
outras disciplinas e na carga horária semestral docente.

Encaminhamentos: A Prof.ª Tatiane se comprometeu a enviar a cartilha e o guia sobre curricularização da
extensão, por e-mail, para leitura minuciosa pelos membros do NDE para retomarem esta demanda quando
for oportuno.

4. Programação do cronograma de assessoramento pedagógico da Reitoria
O quarto ponto de pauta consistiu na apresentação do cronograma enviado via sistema SUAP para a



Coordenação do cronograma da visita da PROEN/CGES ao Campus e foram mostrados os principais
documentos solicitados como comprobatórios para cada indicador.

5. O que ocorrer
Não houveram pautas adicionais para serem inclusas no tópico “O que ocorrer”, então a reunião foi finalizada

às onze horas e trinta minutos.

Não havendo nada mais a tratar, eu, Tatiane Tagino Comin, auxiliada por anotações realizadas pela professora

Márcia Eliana Martins, lavrei a presente ata, com que após lida e achada conforme, segue assinada pelos

presentes. Serrinha, doze de março de dois mil e vinte.
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