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A.  Informes Gerais:
A Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Coopera vas,
Professora Dr.ª Ta ane Tagino Comin, deu início à reunião extraordinária,
jus ficando a necessidade de finalização do ponto de pauta sobre os indicadores
do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior). Então, foram
apresentados os pontos de pauta:

1) Discussão dos resultados das avaliações dos indicadores do SINAES feitas pelo
NDE e CPA;
2) O que ocorrer.

Antes de iniciar o primeiro ponto de pauta, Ta ane apresentou informes sobre
encaminhamentos de demandas da úl mas reunião de Colegiado, apresentando
a numeração dos o cios e processos eletrônicos rela vos à recondução da
coordenadora de curso à função, atualizações da composição do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) e do Colegiado e criação do Núcleo Ar culador de Projetos e
Ações em Gestão de Coopera vas. Informou também que teve acesso aos
relatórios das avaliações de reconhecimento de dois cursos do IF Baiano: Análise
e Desenvolvimento de Sistemas do Campus Guanambi, datado de março de dois
mil e dezesseis e Bacharelado em Engenharia Agronômica do Campus Bom Jesus
da Lapa, emi do em novembro de dois mil e dezenove. Relatou que antes de
outubro de dois mil e dezessete o Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação Presencial e a Distância do SINAES teve outras versões que diferem
em alguns indicadores da versão atual, portanto para fins de comparação
u lizariam o relatório de Bom Jesus da Lapa para nortear a discussão do primeiro
ponto de pauta.

 

B. Ordem do dia 

1) Discussão dos resultados das avaliações dos indicadores do SINAES feitas pelo NDE e CPA

A Professora e Coordenadora do Curso Tatiane iniciou a apresentação pela Dimensão 1 (Organização
Didático-Pedagógica) do Instrumento do SINAES, retomando e aprofundando os indicadores 1.1 e 1.2,
debatidos no final da última reunião e então, seguindo sequencialmente até o último indicador desta
primeira dimensão, cujas discussões e deliberações seguem elencadas a seguir, sendo indicadas entre
parênteses as notas resultantes das autoavaliações do curso aplicadas pela Comissão Própria de
Avaliação (CPA) nos dois últimos anos, bem como o conceito dado em análise recente do NDE.  

1.1) Políticas institucionais no âmbito do curso
(Notas: CPA 2018 = 3,69 | CPA 2019 = 3,96 | NDE 2020 = 3)

Esse indicador trata das políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa (quando for o caso),
questionando se estão implantadas no âmbito do curso e claramente voltadas para a promoção de
oportunidades de aprendizagens alinhadas ao perfil do egresso, adotando-se práticas comprovadamente
exitosas ou inovadoras para a sua revisão. Tatiane questionou a respeito do que seriam práticas exitosas
e inovadoras e quais seriam as formas efetivas de comprová-las. Trouxe também uma sinalização feita
pelo Professor Davi, a respeito da baixa quantidade de projetos de pesquisa e extensão no âmbito do
curso. Pontuou que o Campus Bom Jesus da Lapa obteve nota 4,0, a partir de análise que pontuou o
nivelamento, os grupos de pesquisa, monitoria, tutoria e projetos de extensão.

1.2) Objetivos do curso
(Notas: CPA 2018 = 4,11 | CPA 2019 = 4,39 | NDE 2020 = 4)

Por meio desse indicador é avaliado se os objetivos do curso, constantes no PPC, estão implementados,



considerando o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular, o contexto educacional,
características locais e regionais e novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao
curso. Tatiane preguntou o que poderia ser entendido como novas práticas emergentes e sinalizou que
considera de grande importância as reuniões de planejamento semestrais, quando coletivamente são
elaborados os planos de ensino para o semestre letivo, dada a articulação entre os componentes e a
construção de propostas interdisciplinares relacionadas, sobretudo, ao contexto local e regional, que tal
iniciativa proporciona. O Colegiado sinalizou que as propostas de ensino e dos Seminários Integradores
podem contribuir com a avaliação positiva desse indicador. Contudo, é preciso aprimorar as formas de
registro. Atualmente as atividades interdisciplinares constam nos planos de ensino, mas podem ser
registradas em projetos de ensino, pesquisa e extensão, além da criação de portfólios, murais
fotográficos, e publicação em redes sociais, como o Instagram. Abordou-se também a importância de
promover ações relacionadas aos egressos, a exemplo de encontros periódicos.  Ficou decidido que o
Núcleo Articulador de Projetos e Ações em Gestão de Cooperativas (NAPAGC) poderá se encarregar
dessa atividade futuramente.

1.3) Perfil profissional do egresso
(Notas: CPA 2018 = 4,08 | CPA 2019 = 4,08 | NDE 2020 = 4)

Esse indicador trata do perfil do egresso constante no PPC, avaliando se está de acordo com as DCN
(quando houver), se expressa as competências a serem desenvolvidas pelo discente e se as articula com
as necessidades locais e regionais, sendo ampliado em função de novas demandas apresentadas pelo
mundo do trabalho. Tatiane disse que o Campus Bom Jesus da Lapa obteve média 4,0, semelhante às
avaliações feitas pelo NDE e CPA e considerou que é possível tentar a nota máxima, dados todos os
esforços de articulação com o contexto local e o mundo do trabalho, que vêm sendo empreendidos no
curso.

1.4) Estrutura curricular
(Notas: CPA 2018 = 4,11 | CPA 2019 = 3,91 | NDE 2020 = 4)

Neste indicador verifica-se se a estrutura curricular, constante no PPC e implementada, considera a
flexibilidade, a interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica, a compatibilidade da carga horária
total, se evidencia a articulação da teoria com a prática, se a oferta da disciplina de LIBRAS e
mecanismos de familiarização com a modalidade à distância (quando for o caso), explicita claramente a
articulação entre componentes curriculares no percurso de formação e apresenta elementos
comprovadamente inovadores. Sobre esse aspecto, Tatiane considerou relevante o esforço do NDE para
reorganizar a oferta dos componentes curriculares em cada semestre, pensando na articulação e diálogo
entre eles, com o cuidado de tornar mais coeso o desenvolvimento das atividades pedagógicas de cada
período. Pontuou que isso poderia ser colocado como uma prática inovadora.

1.5) Conteúdos curriculares
(Notas: CPA 2018 = 3,86 | CPA 2019 = 3,95 | NDE 2020 = 4)

Através desse indicador, exige-se que os conteúdos curriculares, constantes no PPC, promovam o
efetivo desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando a atualização da área, a
adequação das cargas horárias, a adequação da bibliografia, a acessibilidade metodológica, a abordagem
de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de
educação das relações ético-raciais e o ensino da cultura afro-brasileira, africana e indígena, diferenciam
o curso dentro da área profissional e induz o contato com conhecimento recente e inovador. Tatiane
chamou a atenção para a acessibilidade metodológica, reforçando junto aos docentes a importância das
adaptações para o estudante cego, Fernando. Falou também que os conteúdos mencionados no indicador
não apenas aparecem como transversais ao longo do curso, como constam na ementa de componentes
curriculares como os Seminários Integradores, Fundamentos Socioantropológicos e Legislação Sanitária
e Ambiental. Contudo, questionou como avaliar se o curso se diferencia dentro da área profissional e
induz o contato com conhecimento recente e inovador. Disse que buscará os PPC de outros cursos de
Gestão de Cooperativas para analisar a questão e destacar o que o curso ofertado pelo Campus Serrinha



tem feito de diferente e contextualizado com o regional. Alguns docentes pontuaram que há disciplinas
no PPC como Tecnologias Sociais e Agroecologia que já atenderiam este objetivo.

1.6) Metodologia
(Notas: CPA 2018 = 3,86 | CPA 2019 = 4,02 | NDE 2020 = 3)

Esse indicador considera se a metodologia atende ao desenvolvimento dos conteúdos, às estratégias de
aprendizagem, ao contínuo acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica, à
autonomia do discente, coaduna-se com práticas pedagógicas que estimulam a ação discente em uma
relação teoria-prática, e é claramente inovadora e embasa em recursos que proporcionam aprendizagens
diferenciadas dentro da área. Tatiane citou que na avaliação do Campus Bom Jesus da Lapa, a comissão
avaliadora considerou que as práticas pedagógicas são tradicionais, por estarem pautadas em grupos de
pesquisa, extensão, visitas técnicas e campos demonstrativos. Tatiane também pontuou que o curso de
Cooperativas tem práticas metodológicas inovadoras e citou como exemplo avaliações realizadas em
forma de teatro e por meio de criação de canal no Youtube.    

1.7) Estágio curricular supervisionado
(Nota: NDE 2020 = 4 | Indicador não incluído nos questionários da CPA em 2018 e 2019)

Nesse indicador avalia-se se o estágio curricular supervisionado está institucionalizado e contempla
carga horária adequada, orientação cuja relação orientador/aluno seja compatível com as atividades,
coordenação, supervisão, existência de convênios, estratégias para gestão da integração entre ensino e
mundo do trabalho, considerando as competências previstas no perfil do egresso, e interlocução
institucionalizada a IES com os ambientes de estágio, gerando insumos pra atualização das práticas de
estágio. Tatiane apresentou a lista de documentos que deverá ser providenciada e comprovada e Márcio,
Coordenador de Estágio do Campus, falou de trâmites e de algumas ações e parcerias que estavam
sendo encaminhadas/firmadas, antes da interrupção das atividades presenciais em razão do COVID-19.
Fazendo um adendo, Tatiane disse que, quando as aulas retornarem, pretende se reunir com as três
turmas para discutir os indicadores, tal como está sendo feito pelo Colegiado do Curso, pois os
estudantes precisam estar a par do que será avaliado. Chamou a atenção também para a baixa atividade
do Diretório Acadêmico, ressaltando a importância da atividade estudantil. Foi pontuado que os
estudantes precisam ser estimulados a uma postura de autogestão para que construam essa história de
mobilização estudantil, para a qual parece faltar referenciais e orientações.

1.10) Atividades complementares
(Notas: CPA 2018 = 3,52 | CPA 2019 = 3,65 | NDE 2020 = 4)

Através desse indicador, é verificado se as atividades complementares estão institucionalizadas e
consideram a carga horária, a diversidade de atividades e de formas de aproveitamento, a aderência à
formação geral e específica do discente, constante no PPC, e a existência de mecanismos
comprovadamente exitosos ou inovadores na sua regulação, gestão e aproveitamento. Tatiane sugeriu
que os docentes aproveitem esse período de atividades presenciais suspensas para entrar em contato
com os respectivos tutorados da turma 2018.1, e fazer o agendamento de reunião via webconferência, na
qual deve ser feito o levantamento das atividades complementares realizadas, bem como a
contabilização e registro da carga horária, em formulário próprio, a ser encaminhado pela Coordenação
de curso. O colegiado aderiu à proposta e terá um prazo de 10 dias para devolver as informações à
coordenadora. Tatiane pontuou também que, caso os estudantes ainda não tenham computado a carga
horária necessária, podem ser orientados a buscar diversos cursos que estão sendo ofertados online.

1.11) Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)
(Notas: CPA 2018 = 3,67 | CPA 2019 = 3,98 | NDE 2020 = 3)

Esse indicador avalia se o Trabalho de Conclusão de Curso está institucionalizado e considera carga
horária, formas de apresentação, orientação e coordenação, a divulgação de manuais atualizados de
apoio à produção dos trabalhos e a disponibilização dos TCC em repositórios institucionais próprios,
acessíveis pela internet. Tatiane sinalizou que, possivelmente não teremos TCC concluídos quando da



avaliação do curso, mas disse que, para além da prerrogativa de serem divulgados pelo Pergamum,
poderíamos organizar o site, de modo a inserir um link na página do curso, com todos os TCC por
turma, considerando que já seria uma forma de demonstrar as estratégias adotadas para a
disponibilização dos mesmos.

1.12) Apoio ao discente
(Notas: CPA 2018 = 3,44 | CPA 2019 = 3,39 | NDE 2020 = 4)

O apoio ao discente contempla ações de acolhimento e permanência, acessibilidade metodológica e
instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios
remunerados, apoio psicopedagógico, participação em centros acadêmicos ou intercâmbios nacionais e
internacionais e promove outras ações comprovadamente exitosas e inovadoras. Tatiane apresentou os
documentos solicitados, referentes a esse indicador, e disse que sugeriu aos Núcleos, como o NEABI e
NAPNE, que criem portfólios de todas as atividades promovidas. Sobre a monitoria, disse que ainda não
tivemos nenhuma, no âmbito do curso e que está aguardando a liberação de edital pela Reitoria, para
que o Campus possa criar um edital interno. Sobre a Tutoria, disse que as atividades de produção do
relatório semestral não tiveram continuidade; que solicitou ao Diretor da DGTI a incorporação dos
trâmites da Tutoria no SUAP; que precisamos pensar em estratégias emergenciais para o repasse das
informações e construção dos referidos relatórios, solicitando a Karolyny que dê os devidos
encaminhamentos.

1.13) Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa
(Notas: CPA 2018 = 3,76 | CPA 2019 = 4,02 | NDE 2020 = 4)

Sobre esse indicador, define-se que é avaliado se a gestão do curso é realizada considerando a
autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas como insumo para aprimoramento
contínuo do planejamento do curso, com evidência da apropriação dos resultados pela comunidade
acadêmica e existência de processo de autoavaliação periódica do curso. Tatiane falou das avaliações
realizadas pela CPA, mas chamou a atenção para a nota extremamente baixa obtida pelo Campus Bom
Jesus da Lapa (2,0), sob a justificativa de nunca ter havido uma avaliação externa in loco. Discutiu-se
sobre quais avaliações poderiam se encaixar nessa definição, sem chegar a um denominador comum.
Ficou decido que maiores informações serão buscadas junto ao Campus Bom Jesus da Lapa, para que
possamos compreender e adotar as providências cabíveis.

1.16) Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem
(Notas: CPA 2018 = 2,85 | CPA 2019 = 2,78 | NDE 2020 = 3)

Para a obtenção do conceito máximo neste indicador é avaliado se as tecnologias de informação e
comunicação adotadas no processo de ensino-aprendizagem permitem a execução do projeto
pedagógico do curso, garantem a acessibilidade digital e comunicacional, promovem a interatividade
entre docentes, discentes e tutores, asseguram o acesso a materiais ou recursos didáticos a qualquer hora
e lugar e possibilitam experiências diferenciadas de aprendizagens baseadas em seu uso. Tatiane falou
do único Laboratório de Informática do Campus, disponível para aulas e uso geral dos discentes. Disse
que Leandro garantiu a organização de outro espaço com computadores e Internet, no prédio
administrativo, para acesso e uso geral dos discentes dos cursos superiores. Disse que no Campus Bom
Jesus da Lapa a comissão avaliou negativamente o fato de não ter ficado evidente experiências
diferenciadas de aprendizagem baseadas no uso de tecnologias. Sugeriu que verifiquemos junto ao
Campus se foram passadas orientações mais detalhadas.

1.19)    Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem
(Notas: CPA 2018 = 3,56 | CPA 2019 = 3,41 | NDE 2020 = 4)

O indicador 1.19 exige que os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, utilizados nos
processos de ensino-aprendizagem, atendam à concepção do curso definida no PPC, permitindo o
desenvolvimento e autonomia do discente de forma contínua e efetiva, e resultam em informações
sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que garantam sua natureza formativa,



sendo adotadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem em função das avaliações realizadas.
Tatiane apresentou a lista de documentos indicada pela Reitoria para a comprovação documental deste
indicador na avaliação do MEC e indicou preocupação sobre o cuidado na sistematização de registros
das ações para melhoria da aprendizagem a partir das avaliações. Indicou que uma possibilidade seria
fazer um levantamento, a partir dos diários de turma, identificando quais discentes reprovaram em
disciplinas. Posteriormente, apresentar essa informação em reunião do Colegiado, para que, juntos,
todos possam pensar em estratégias para mitigar possíveis tendências à repetição de reprovações.
Acrescentou que incluir ações voltadas para os futuros egressos também é fundamental e recordou que
recentemente o IF Baiano lançou o “Portal de Egressos”, como uma das estratégias para o Programa de
Acompanhamento de Egressos (PAE), que visa retroalimentar as políticas de ensino, pesquisa e
extensão dos cursos da instituição, permitindo avaliar a eficiência e eficácia dos serviços educacionais, a
adequação das matrizes curriculares, a identificação do perfil profissional dos egressos e a análise da
inserção dos ex-alunos no mundo do trabalho.

1.20) Número de vagas
(Notas: CPA 2018 = 4,19 | CPA 2019 = 4,07 | NDE 2020 = 1)

Para este indicador, avalia-se se o número de vagas para o curso está fundamentado em estudos
periódicos, quantitativos e qualitativos, e em pesquisas com a comunidade acadêmica, que comprovam
sua adequação à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura física e tecnológica para o
ensino e a pesquisa (quando for o caso). Tatiane justificou a nota baixíssima dada pelo NDE pelo fato de
não haver relatório de estudo de demanda para o curso superior de Gestão de Cooperativas anexado ao
processo de criação do curso. Explicou que somente existe relatório para cursos técnicos, e que também
não há ata formal para a audiência pública realizada à época com a comunidade, as únicas
comprovações são recortes de blogs locais que comentaram o fato.  

Finalizada a discussão do indicador supracitado, Tatiane recordou que embora a Dimensão 1 tenha vinte
e quatro indicadores, o curso de Gestão de Cooperativas será avaliado em apenas catorze, pois os outros
dez não se aplicam a cursos de Tecnologia. Na sequência, após quatro horas de reunião ininterruptas, o
Colegiado entrou em comum acordo que seria melhor interrompê-la e retomar em nova data. Assim, os
dezoito indicadores restantes (das Dimensões 2 e 3 do SINAES), e outras demandas que vierem a surgir,
serão os pontos de pauta para a continuação da reunião agendada para o dia três de abril, sexta-feira, às
catorze horas, novamente via webconferência.

A reunião foi finalizada às dezoito horas e dez minutos e não havendo nada mais a tratar, eu, Tatiane
Tagino Comin, auxiliada pelas precisas anotações da Técnica em Assuntos Educacionais Karolyny,
lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.
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