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CONTEXTUALIZAÇÃO
Instituição:

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, com sede na cidade de Salvador, está situada à Av. Reitor
Miguel  Calmon  s/n,  Canela,  em  prédio  próprio  e  com  registro  em  cartório  com  o  CNPJ  -
15.180.714/0001-04. A mantida, também Universidade Federal da Bahia - UFBA, é uma autarquia, com
autonomia  administrativa,  patrimonial,  financeira  e  didático-científica,  está  no  mesmo  endereço  da
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Instituição:

mantenedora e desde 2010 tem como representante legal a Profª Drª Dora Leal Rosa. A UFBA foi criada
pelo Decreto lei N. 9.155, de 08 de abril de 1946, no governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra, com o
nome de Universidade da Bahia.  Em 1968, pelo Decreto nº  62.241, de 8 de fevereiro de 1968, foi
reestruturada. De acordo com o PDI, para o período de 2004-2008 e prorrogado para o período que vai
até  2014,  a  missão  da  UFBA está  expressa  nos  seguintes  princípios: “A  promoção  da  excelência
acadêmica, nas ciências, artes e humanidades. O respeito à diversidade intelectual, artística, institucional
e política. A busca de mecanismos de promoção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
A  gestão  democrática,  transparente  e  descentralizada.  A  igualdade  de  condições  de  acesso  e
permanência.  A  valorização  e  promoção  do  desenvolvimento  de  pessoas.  O  compromisso  com a
democracia  e  a  justiça  social”  (p.9).  O  referido  documento  destaca  metas  para  a  graduação,
pós-graduação e pesquisa e para a extensão. A cidade de Salvador, primeira capital do Brasil, situada na
microrregião homônima, é uma metrópole com mais de 2,6 milhões de habitantes, sendo o município
mais populoso da região Nordeste e a terceira mais populosa do Brasil. A região metropolitana, possui
3.574.804 habitantes (IBGE/2010),o que a torna a terceira mais populosa do Nordeste, sétima do Brasil e
uma das 120 maiores do mundo. Salvador é sede de empresas regionais, nacionais e internacionais, com
destaque para o ramo da construção civil e petroquímica. Salvador foi também identificada como Roma
Negra e "Meca da Negritude", por ser uma metrópole cuja maior parte da população é negra, com fortes
elementos simbólicos e religiosos africanos. Marcada pelo sincretismo religioso, com inúmeras igrejas e
terreiros de candomblé, a cidade é a mais desenvolvida do Estado devido a sua histórica participação
comercial e industrial. A participação da agropecuária na economia é inexpressível devido à inexistência
de  territórios rurais dentro  do  município.Apesar  de  ser  a  capital  mais  rica  do  Nordeste  e  entre  as
primeiras do Brasil, alguns indicadores relativizam essa riqueza - há uma grande desigualdade social e
econômica. O IDH é levemente maior que o do Brasil, mas pode se reduzir a níveis da África ou se
elevar a níveis da Europa, dependendo do bairro ou região da cidade considerados. A UFBA mantém
inúmeras ações assistenciais nos hospitais universitários, atividades permanentes de extensão; atividades
de consultoria e representação da UFBA em órgãos externos; assessoria e consultoria a órgãos públicos e
empresas; atividades dos museus universitários; atividades de espaços culturais, diversos tipos de eventos
locais, estaduais e nacionais promovidos ou abrigados pela universidade; atividades de grupos artísticos,
dentre outros. A UFBA, além dos campi localizados em Salvador, conta com 2 campi avançados no
interior (Barreiras e Vitoria da Conquista). A IES conta com aproximadamente 32 mil alunos distribuídos
em mais de 50 cursos de graduação, mais de 40 cursos de Mestrado, Mestrados Profissionais e cursos de
Doutorado.Ao longo dos sua existência, a UFBA conquistou o reconhecimento social como importante
instituição de ensino do Estado da Bahia. Seu papel fundamental está expresso nos dados que mostram
que a grande maioria dos profissionais que atuam nas IES públicas e privadas no Estado é egressa dos
seus cursos de  graduação  e  de  pós-graduação.A IES se  diferencia  das demais  no  que  se  refere  à
consolidação de pesquisas e de extensão,aspecto reforçado por meio de entrevistas com os professores e
análise da produção.

Curso:

O curso de Ciências Sociais - Bacharelado, ora analisado, funciona no campus São Lázaro, junto aos
demais cursos da área de humanidades. A autorização do curso de Ciências Sociais da UFBA ocorreu
com o Decreto lei n. 421 de 11 de maio de 1938, junto de outros cursos - filosofia, matemática, física,
química história natural, geografia e história, letras clássicas, letras neolatinas, letras anglogermânicas,
pedagogia – no âmbito da Faculdade de Filosofia da Bahia, e a publicação referente ao funcionamento do
curso, ocorreu no governo de Getúlio Vargas e foi assinada pelo então Ministro da Educação Gustavo
Capanema, em 20 de outubro de 1942, com o Decreto 10.664. Essa informação mostra que o curso de
Ciências  Sociais,  criado  alguns  anos  antes  da  implantação  da  Universidade  da  Bahia,  foi  a  ela
incorporado. O reconhecimento do curso ocorreu com o Decreto Nº 17206 de 21.11.1944. O curso é
diurno, funciona prioritariamente no período matutino, embora algumas disciplinas ocorram no período
vespertino. O curso é semestral e anualmente são oferecidas 120 vagas, 60 vagas no 1º semestre e 60 no
2º semestre. Essas vagas estão distribuídas da seguinte forma: 24 são destinados aos alunos que fizeram o
Bacharelado Interdisciplinar, implementado na UFBA a partir de 2010. As outras 96 vagas são destinadas
aos alunos que buscam a licenciatura e/ou bacharelado. O bacharelado, por sua vez, conta com 3 áreas:
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Curso:

antropologia, sociologia e ciência  política. Em 2008, conforme Relatório do Enade/INEP, o CPC do
curso foi 2. Com carga horária total de 2675 Horas, o período mínimo para a integralização é de 7
semestres e  o  máximo  é  de  14  semestres.  O curso  conta  com 505  alunos,  dos quais  46  estão  no
bacharelado. Os alunos contam com bolsas de estudo institucionais assim distribuídas: 19 dentro do
Programa Permanecer,  40 bolsas de  iniciação científica  com financiamento de  instituições fomento,
outros 6 alunos são voluntários em projetos de pesquisa. Os temas desenvolvidos nos diferentes projetos
de  pesquisa  têm  aderência  com  a  questões  locais  e  regionais.  A  carga  horária  das  atividades
complementares de 100 horas considera a presença em congressos, seminários, encontros científicos e
profissionais,  cursos,  oficinas,  monitorias,  extensão e  participação em pesquisa.  A coordenadora  do
curso, Profa. Dra Maria Salete Souza de Amorim, é graduada em Ciências Sociais (PUC-SP), Mestre em
Ciências Sociais: Sociologia Política (PUC-SP) e Doutora em Ciência Política (UFRS). A coordenadora
tem mais de dez anos de experiência no magistério superior, ingressou na IES por meio de concurso
público como professora adjunta. Seu regime de trabalho é de 40h semanais com Dedicação Exclusiva
(DE) e a jornada é distribuída entre atividades de ensino, pesquisa e coordenaçao.O curso de Ciências
Sociais conta com 48 docentes, dos quais, 23 são pós-doutores, 21 doutores, 4 mestres, 1 especialista e 1
graduado. Assim, 91,6% dos professores são doutores ou pós-doutores. Dos 48 professores efetivos do
curso, 46 (95,8%) tem como regime de trabalho 40 horas com Dedicação Exclusiva (DE) e dois são 40
horas sem DE.  Não há  dados sobre  a  experiência  profissional do  corpo  docente,  mas,  74,5% dos
docentes tem mais de 5 anos de experiência de magistério superior. O colegiado do curso de Ciências
Sociais funciona às sextas-feira das 9:00 às 13:00h. O NDE doi criado pela Portaria 004/2012, Direção
da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e está em conformidade com a Resolução CONAES nº01
de 17/06/2010. O tempo médio de permanência do corpo docente no curso é de 205,29 meses (17 anos) -
há profissionais que ingressaram recentemente, por meio de concursos públicos e docentes que estão em
fase de aposentadoria.

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO
Síntese da ação preliminar à avaliação:

O curso de Ciências Sociais, bacharelado, presencial,  objeto de avaliação para fins de renovação de
reconhecimento de curso, não apresentou divergência quanto ao endereço de visita e aquele que consta
no ofício de designação. Foram analisados o PDI, PPC, relatórios da CPA e demais relatórios da IES. O
PDI apresentado foi elaborado para o período de 2004-2008 e, em reunião do Conselho Universitário, foi
prorrogado para o período que vai até 2014, conforme Ata apresentada pela coordenadora do curso. Em
2008 o Colegiado do curso aprovou a reforma curricular expressa no PPC do curso. No entanto, esse
PPC contempla tanto o bacharelado como a licenciatura, aspecto que foi tratado junto aos professores do
NDE. O PPC foi inserido no sistema e-mec no dia 24 de abril de 2012 apresenta um único projeto
pedagógico para licenciatura e bacharelado, divergindo da orientação do MEC. A comissão de avaliação
foi designada para avaliar o curso de Ciências Socias, Bacharelado. Esta Comissão entende que o curso
de Ciências Sociais - licenciatura, deve ser objeto de outra avaliação. No sistema e-mec, preenchido pela
IES, não há registro sobre o CPC do curso. A pesquisa realizada pela Comissão de Avaliação verificou
que no ENADE de 2008 o curso teve CPC 2. Não há registro de justificativa para tal nota e não foi
inserido no sistema um plano de ação para sanar os problemas. Os resultados do ENADE realizado em
2011 ainda não foram divulgados. O PPC analisado, elaborado em 2008, está em curso junto com o PPC
anterior,  aspecto que  gera  algumas dificuldades para  o acompanhamento do alunado,  sobretudo em
relação a  realização do TCC. Segundo a  coordenadora há alguns alunos que não se formaram pelo
currículo anterior porque ainda não concluiram o TCC.

 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo
initerrupto do docente
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com o curso

ALTINO BONFIM DE
OLIVEIRA JUNIOR

Doutorado Integral Estatutário 384 Mês(es)

ALVINO OLIVEIRA
SANCHES FILHO

Doutorado Integral Estatutário 66 Mês(es)

ANA ALICE ALCANTARA
COSTA

Doutorado Integral Estatutário 360 Mês(es)

Antonio Da Silva Camara Doutorado Integral Estatutário 384 Mês(es)

Antonio Jorge Fonseca
Sanches De Almeida

Doutorado Integral Estatutário 120 Mês(es)

Antonio Santos Oliveira Doutorado Integral Estatutário 164 Mês(es)

Armando Avena Filho Especialização Horista Estatutário 300 Mês(es)

CARLOS ALBERTO
CAROSO SOARES

Doutorado Integral Estatutário 360 Mês(es)

CARLOS ALBERTO
ETCHEVARNE

Doutorado Integral Estatutário 204 Mês(es)

CECILIA ANNE
MCCALLUM

Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es)

CECILIA MARIA
BACELLAR
SARDENBERG

Doutorado Integral Estatutário 348 Mês(es)

CINTIA BEATRIZ
MULLER

Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

CLOVES LUIZ PEREIRA
OLIVEIRA

Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

CLOVIS ROBERTO
ZIMMERMANN

Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

Eduardo Paes Machado Doutorado Integral Estatutário 348 Mês(es)

ELENA CALVO
GONZALEZ

Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

FATIMA REGINA GOMES
TAVARES

Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es)

Geraldo Ramos Soares Mestrado Integral Estatutário 372 Mês(es)

Iara Maria De Almeida
Souza

Doutorado Integral Estatutário 180 Mês(es)

Iracema Brandao Guimaraes Doutorado Integral Estatutário 432 Mês(es)

Israel De Oliveira Pinheiro Doutorado Integral Estatutário 348 Mês(es)

JAIR BATISTA DA SILVA Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

JOCELIO TELES DOS
SANTOS

Doutorado Integral Estatutário 240 Mês(es)

Jorge Luiz Bezerra Novoa Doutorado Integral Estatutário 252 Mês(es)

Lidia Maria Pires Soares
Cardel

Doutorado Integral Estatutário 204 Mês(es)

LIVIO SANSONE Doutorado Integral Estatutário 120 Mês(es)

LUIS NICOLAU PARES Doutorado Integral Estatutário 96 Mês(es)
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LUIZ CLAUDIO
LOURENCO

Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es)

Marco Tromboni De Souza
Nascimento

Mestrado Integral Estatutário 192 Mês(es)

Maria Da Graca Druck De
Faria

Doutorado Integral Estatutário 228 Mês(es)

Maria Gabriela Hita Doutorado Integral Estatutário 204 Mês(es)

Mariangela Moreira
Nascimento

Mestrado Integral Estatutário 180 Mês(es)

MARIA ROSARIO
GONCALVES DE
CARVALHO

Doutorado Integral Estatutário 420 Mês(es)

MARIA SALETE SOUZA
DE AMORIM

Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

Maria Victoria Espinheira
Gonzalez

Doutorado Integral Estatutário 204 Mês(es)

Miriam Cristina Marcilio Doutorado Integral Estatutário 216 Mês(es)

Neuza Maria De Oliveira Mestrado Integral Estatutário 216 Mês(es)

NUBIA BENTO
RODRIGUES

Doutorado Integral Estatutário 180 Mês(es)

ORDEP JOSE TRINDADE
SERRA

Doutorado Integral Estatutário 348 Mês(es)

Paula Cristina Da Silva Doutorado Integral Estatutário 204 Mês(es)

Paulo Cesar Borges Alves Doutorado Integral Estatutário 420 Mês(es)

Paulo Fabio Dantas Neto Doutorado Integral Estatutário 180 Mês(es)

ROSELENE CASSIA DE
ALENCAR SILVA

Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

Ruthy Nadia Laniado Doutorado Integral Estatutário 372 Mês(es)

Sergio Elisio Araujo Alves
Peixoto

Mestrado Integral Estatutário 396 Mês(es)

URPI MONTOYA
URIARTE

Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

VALDEMAR FERREIRA
DE ARAUJO FILHO

Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es)

YOLANDA PESCE
PARADELLA

Graduação Integral Estatutário 300 Mês(es)

 

CATEGORIAS AVALIADAS
Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais,
quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

1.1.

Contexto educacional
3

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 4
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais,
quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

1.3. Objetivos do curso 3

1.4. Perfil profissional do egresso 3

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a
extensão, caso estejam contempladas no PPC)

4

1.6. Conteúdos curriculares 3

1.7. Metodologia 3

1.8. Estágio curricular supervisionado   NSA para cursos que não contemplam estágio
no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não
preveem a obrigatoriedade de estágio supervisionado

NSA

Justificativa para conceito NSA: O indicador não se aplica, o PPC não menciona sobre a
obrigatoriedade do estágio

1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não contemplam atividades
complementares no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas
diretrizes não preveem a obrigatoriedade de atividades complementares

3

1.10. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   NSA para cursos que não contemplam
TCC no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não
preveem a obrigatoriedade de TCC

3

1.11. Apoio ao discente 3

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 3

1.13. Atividades de tutoria   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos a
distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do
curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de dezembro de 2004

NSA

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-
aprendizagem

4

1.15. Material didático institucional   NSA para cursos presenciais que não contemplam
material didático institucional no PPC, obrigatório para cursos a distância (Para fins de
autorização, considerar o material didático disponibilizado para o primeiro ano do
curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

NSA

1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   NSA para cursos
presenciais que não contemplam mecanismos de interação entre docentes, tutores e
estudantes no PPC, obrigatório para cursos a distância

NSA

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 3

1.18. Número de vagas   (Para os cursos de Medicina, considerar também como critério
de análise: disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e
centro de saúde, com capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à
matricula total prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos na (s) unidade (s)
hospitalar (es) própria (s) ou conveniada (s) para cada vaga oferecida no vestibular do
curso, resultando em um egresso treinado em urgência e emergência; atendimento
primário e secundário capaz de diagnosticar e tratar as principais doenças e apto a
referir casos que necessitem cuidados especializados)

3

1.19.

Integração com as redes públicas de ensino

 

NSA
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais,
quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

Obrigatório para as Licenciaturas, NSA para os demais que não contemplam
integração com as redes públicas de ensino no PPC

Justificativa para conceito NSA: O curso avaliado é Bacharelado na modalidade presencial.

1.20. Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS   Obrigatório para o
curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam integração com o
sistema local e regional de saúde e o SUS no PPC

NSA

1.21. Ensino na área de saúde   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
demais cursos 

NSA

1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para
os demais cursos  

NSA

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

A análise da organização didático-pedagógica considerou os seguintes documentos: PDI, PPC, DCNs, as
informações preenchidas pela IES no formulário e-mec e também as reuniões com a coordenação do
curso, com os professores que integram o NDE, com o grupo de professores e com o grupo de alunos que
participou da reunião com a Comissão de Avaliação do curso de Ciências Sociais - bacharelado. O PPC
foi objeto de diálogo uma vez que o mesmo contempla bacharelado e licenciatura. Há integração entre as
3  áreas  das  Ciências  Sociais  (Antropologia,  Ciência  Política  e  Sociologia),  com  os  cursos  de
pós-graduação referentes a  essas áreas e,  ainda,  com os núcleos e  grupos de  estudos.  As políticas
voltadas para pesquisa e extensão estão explicitadas no desenvolvimento do curso. Os objetivos e o perfil
do egresso delineados para o curso estão adequados ao previsto nas DCNs. Quanto à estrutura curricular
o curso de Ciências Sociais nomeia 4 habilitações que foram entendidas pela esta Comissão como áreas
de concentração. Além das áreas das Ciências Sociais, o PPC destaca a licenciatura que não é objeto
desta avaliação. Além da matriz curricular apresentada no PPC, elaborada em 2008, vigora a matriz
curricular anterior. Em reunião com a coordenação esta Comissão foi informada sobre a existência de um
passivo de alunos da matriz curricular anterior. esse aspecto tem gerado algumas dificuldades práticas,
sobretudo em relação aos alunos que ainda não concluiram o TCC. O currículo do curso atende à carga
horária mínima exigida nas DCNs. O período mínimo para integralização do curso é de 7 semestres e o
máximo de 14 semestres. LIBRAS não está contemplada no rol das disciplinas optativas. O TCC, na
forma de monografia, se desenvolve no âmbito de 2 atividades semestrais, combinadas com prática de
pesquisa e com a orientação de um professor. O PPC não dispõe sobre a obrigatoriedade dos estágios. As
100 horas de atividades complementares são desenvolvidas por meio de seminários, oficinas, encontros
científicos,  congressos,  curos,  monitorias,  atividades  de  extensão.  Para  sua  validação  as  atividades
complementares devem ser submetidas ao Colegiado do curso. A IES conta com um núcleo de apoio ao
docente - NAE - que tem foco nas questões administrativas. A avaliação ensino-aprendizagem seguem as
normas institucionais, com atenção ao Regulamento do Ensino de Graduação. Os alunos tem acesso a
laboratórios de informática, há disponibilidade de filmes e imagens articulados aos núcleos de pesquisa e
atividades de  extensão.  O número de  vagas disponibilizadas está  adequado a  demanda e  no último
processo seletivo havia 2,6 candidatos por vagas.

Conceito da Dimensão 1

3.2

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do
Curso, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória.

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE 3

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 4

2.3. Experiência do (a) coordenador (a) do curso em cursos a distância   (Indicador
específico para cursos a distância)

NSA

about:blank
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2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a)
coordenador (a)

3

2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso    NSA para cursos a distância,
obrigatório para cursos presenciais

5

2.6. Carga horária de coordenação de curso   NSA para cursos presenciais, obrigatório
para cursos a distância

NSA

Justificativa para conceito NSA: O curso de Ciências Sociais - bacharelado, é presencial.

2.7. Titulação do corpo docente do curso    (Para fins de autorização, considerar os
docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)

5

2.8. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores   (Para fins de
autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou
dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

5

2.9. Regime de trabalho do corpo docente do curso   (Para fins de autorização,
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)     (Para os cursos de Medicina, os
critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 50%
Conceito 2 – maior ou igual a 50% e menor que 60% Conceito 3 – maior ou igual a
60% e menor que 70% Conceito 4 – maior ou igual a 70% e menor que 80% Conceito
5 – maior ou igual a 80%)

5

2.10. Experiência profissional do corpo docente (Para fins de autorização, considerar
os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)   NSA para egressos de cursos de licenciatura     (Para os
cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira:
Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a
40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e
menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor
que 70% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo
menos, 5 anos)

5

2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica (para fins de
autorização, considerar os docentes previstos para os dois primeiros anos do curso)  
Obrigatório para cursos de licenciatura, NSA para os demais

NSA

Justificativa para conceito NSA: O curso avaliado é de Bacharelado na modalidade
presencial.

2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente    (Para fins de autorização,
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   (Para os cursos de Medicina, os
critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40%
possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e menor que 50% possui,
pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e menor que 60% possui, pelo
menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor que 70% possui, pelo
menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos)  

5

2.13.

Relação entre o número de docentes e o número de estudantes

 

NSA
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NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância (relação entre o
número de docentes e o número de estudantes equivalente 40h em dedicação à
EAD)

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 4

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica    (Para fins de autorização,
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

5

2.16. Titulação e formação do corpo de tutores do curso     (Para fins de autorização,
considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros
anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para
cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária
total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004 

NSA

2.17. Experiência do corpo de tutores em educação a distância   (Para fins de
autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou
dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais.
Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20%
da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria
4.059/2004

NSA

2.18. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante   NSA para
cursos presenciais. Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que
ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme
Portaria 4.059/2004 

NSA

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica   Obrigatório
para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos 

NSA

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   Obrigatório para o curso de
Medicina, NSA para os demais cursos  

NSA

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

A análise que segue tem como referência o PPC, os dados lançados pela IES no e-mec e a documentação
comprobatória apresentada. O NDE foi criado e instalado recentemente e sua composição contempla os
3 departamentos do curso. A coordenadora do curso assumiu o cargo recentemente e tem experiência no
magistério superior , seu regime de trabalho é dedicação exclusiva (DE). Dos 48 professores, 91,6% são
doutores ou pós-doutores e 95,8% têm como regime de trabalho 40 horas com DE. Quanto a experiência
profissional dos docentes, a coordenadora fez um levantamento e identificou que grande parte deles
desenvolveu atividades profissionais correlatas a natureza de sua formação, explicitada em assessorias,
consultorias, planejamento, tanto para entidades governamentais como não-governamentais. Como essa
informação não está registrada no sistema e-mec, o cálculo do indicador ficou prejudicado. O relato não
contempla a experiência dos docentes no exercício da educação básica, uma vez que o curso avaliado é
bacharelado, modalidade presencial. O corpo docente tem experiência relevante no magistério superior -
mais de 70% dos professores tem mais de 5 anos de atuação. O colegiado do curso, com representação
de docentes dos 3 departamentos, tem reuniões semanais, em horário diferente das aulas e, até pouco
tempo, as discussões pertinentes ao NDE ocorriam nessa instância. O colegiado conta com representante
discente. A produção científica dos professores é excelente, em qualidade e quantidade. Há 19 grupos de
pesquisa com registro no CNPq e, também, núcleos de estudos de caráter interdisciplinar, laboratório de
estudo em segurança  pública,  cidadania  e  solidariedade,  centro  de  recursos humanos.  Há,  ainda,  o
laboratório  de  investigação  em  desigualdades  sociais,  com financiamento  da  FAPESB.  A  Revista
Caderno CRH foi recomendada pela área de Sociologia da Capes para internacionalização. Os docentes
atuam na  pós-graduação stricto  sensu,  mestrado e  doutorado (Ciências Sociais e  Antropologia).  Há
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trabalhos de cooperação em projetos com instituições internacionais, envolvendo troca de pesquisadores
e discentes (CAPES/COFECUB e Collete Méchin - Universidade de Estrasburgo). Há parceria com o
Departamento de Antropologia da Universidade de Manchester, e representatividade na CLACSO. O
curso e seus professores e discentes participam de projetos de extensão por meio do Núcleo de Estensão
da FFCH. Os docentes têm bolsa de produtividade do CNPq, envolvendo alunos da graduação, mestrado
e doutorado.

Conceito da Dimensão 2

4.5

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA - Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes
Curriculares Nacionais, quando houver, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e
Documentação Comprobatória.

3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI   (Para fins de
autorização, considerar os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral do
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

3

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 3

3.3. Sala de professores (Para fins de autorização, considerar a sala de professores
implantada para os docentes do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos,
se bacharelados/licenciaturas)   NSA para IES que possui gabinetes de trabalho para
100% dos docentes do curso

3

3.4. Salas de aula    (Para fins de autorização, considerar as salas de aula implantadas
para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)

3

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática    (Para fins de autorização,
considerar os laboratórios de informática implantados para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

3

3.6. Bibliografia básica  (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia
básica disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)     Nos cursos que possuem acervo virtual (pelo menos 1
título virtual por unidade curricular), a proporção de alunos por exemplar físico passam
a figurar da seguinte maneira para os conceitos 3, 4 e 5:   Conceito 3 – 13 a 19 vagas
anuais Conceito 4 – de 6 a 13 vagas anuais Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais)

3

3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, considerar o acervo da
bibliografia complementar disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

3

3.8. Periódicos especializados (Para fins de autorização, considerar os periódicos
relativos às áreas do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas. Para fins de autorização, os critérios de análise passam a
figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 3 títulos Conceito 2 – maior ou
igual a 3 e menor que 6 Conceito 3 – maior ou igual a 6 e menor que 9 Conceito 4 –
maior ou igual a 9 e menor que 12 Conceito 5 – maior ou igual a 12)

3

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade   NSA para cursos que não
utilizam laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os
laboratórios didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância,
verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos   Para Pedagogia é
obrigatório verificar a brinquedoteca

4

3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade   NSA para cursos que não4
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utilizam laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os
laboratórios didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância,
verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos Para Pedagogia é
obrigatório verificar a brinquedoteca

3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços     NSA para cursos que não
utilizam laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os
laboratórios didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância,
verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos   Para Pedagogia é
obrigatório verificar a brinquedoteca

NSA

Justificativa para conceito NSA: Não há laboratórios didáticos especializados - trata-se de
um bacharelado.

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)  
NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância

NSA

Justificativa para conceito NSA: O curso é presencial.

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório para cursos de
direito (presencial e a distância), NSA para os demais cursos  

NSA

Justificativa para conceito NSA: Trata-se de curso de Ciências Sociais - bacharelado.

3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e mediação  
Obrigatório para cursos de direito (presencial e a distância), NSA para os demais
cursos 

NSA

Justificativa para conceito NSA: Trata-se de curso de Ciências Sociais - bacharelado.

3.15. Unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial   Obrigatório para o
curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam unidades
hospitalares de ensino e complexo assistencial no PPC

NSA

Justificativa para conceito NSA: Trata-se de curso de Ciências Sociais - bacharelado.

3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para o curso de Medicina,
NSA para os demais cursos 

NSA

Justificativa para conceito NSA: Trata-se de curso de Ciências Sociais - bacharelado.

3.17. Biotérios   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que
não contemplam biotério no PPC

NSA

Justificativa para conceito NSA: Trata-se de curso de Ciências Sociais - bacharelado.

3.18. Laboratórios de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
demais cursos que não contemplam laboratórios de ensino no PPC 

NSA

Justificativa para conceito NSA: Trata-se de curso de Ciências Sociais - bacharelado.

3.19. Laboratórios de habilidades   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
demais cursos que não contemplam laboratórios de habilidades no PPC 

NSA

Justificativa para conceito NSA: Trata-se de curso de Ciências Sociais - bacharelado.

3.20. Protocolos de experimentos   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
demais cursos que não contemplam protocolos de experimentos no PPC 

NSA

Justificativa para conceito NSA: Trata-se de curso de Ciências Sociais - bacharelado.

3.21. Comitê de ética em pesquisa   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
demais cursos que não contemplam comitê de ética em pesquisa no PPC 

NSA
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Justificativa para conceito NSA: Trata-se de curso de Ciências Sociais - bacharelado.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

Os aspectos abordados, e relativos à infraestrutura, levaram em consideração os documentos PDI, PPC,
formulário eletrônico preenchido pela IES e documentação comprobatória. Foram realizadas reuniões
com docentes e  discentes do curso e  os indicadores referentes a  infraestrutura  foram discutidos.  A
Comissão  realizou  visita  às  dependências  do  curso  para  verificar  in  loco  as  condições  para  seu
funcionamento. Os professores têm gabinetes de trabalho alocados nos núcleos de estudo e pesquisa por
eles integrados (Núcleo de Estudos em Ciências Sociais e Saúde, Cor da Bahia, Núcleo de Estudos
Ambientais e Rurais, Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Substâncias Psicoativas, Laboratório de
Estudos em Segurança Pública, Cidadania e Solidariedade, Núcleo de Estudos Interdisciplinar da Mulher
(NEIM), Laboratório de Investigação em Desigualdades Sociais e  o Centro de Recursos Humanos -
CRH). Esses núcleos têm autonomia em relação ao curso e interagem com outros cursos da FFCH e
alguns  deles,  como  o  CRH e  o  NEIM  são  orgãos  complementares  para  formação  acadêmica.  A
coordenação tem sala própria e conta com funcionários suficientes para o atendimento aos professores e
alunos. As salas de aula são amplas, mas não climatizadas, aspecto destacado pelos alunos em reunião
com a  Comissão.  O  mobiliário  é  cômodo.  Algumas  dessas  salas  contam com TV instalada  e  há
disponibilidade de material multimídia quando solicitado pelo professor. Há 4 auditórios e uma sala de
conferências.  Os alunos contam com 1  laboratório  de  informática,  com 30 computadores ligados à
internet, com livre acesso. Há computadores nos núcleos que são utilizados pelos alunos bolsistas. A
biblioteca  está  em processo reforma.  Conta  com 1 bibliotecária  chefe  e  outras 4  bibliotecárias e  3
auxiliares de biblioteca. A biblioteca funciona no período diurno e o acesso ao acervo é fechado. Há 12
terminais para consulta local, ligados à internet, há uma sala de leitura com mesas para trabalho em
grupo. O número de exemplares da bibliografia  básica e complementar é suficiente. Em relação aos
periódicos, além dos números disponibilizados fisicamente, há a possibilidade de acessar o Portal da
Capes. A biblioteca conta com e-books. Cabe destacar que os laboratórios acima citados, ainda que
autônomos, podem ser vistos como laboratórios específicos do curso, contribuindo para a integração
entre  a  graduação e  a  pós-graduação com o desenvolvimento de pesquisa e  extensão. Esse aspecto
fortalace a formação acadêmica dos alunos. Um dos blocos de salas de aula conta com elevador para
acesso de alunos com dificuldades de locomoção. Há rampas nos diferentes blocos e grande parte dos
banheiros está adequado a alunos com dificuldades de locomoção. Os espaços para convivência dos
alunos  são  precários  e  o  campus não  conta  com restaurante  ou  cantina,  aspecto  que  também foi
enfatizado pelos alunos.

Conceito da Dimensão 3

3.2

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que não têm
Diretrizes Curriculares Nacionais

Sim

Justificativa para conceito Sim: null

Critério de análise:

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução CNE/CP N°
01 de 17 de junho de 2004)

Sim

Critério de análise:

A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que
dizem respeito  aos afrodescendentes estão inclusas nas disciplinas e  atividades curriculares do
curso? 
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A Educaçao das Relações Étnico-Raciais, assim como o tratamento de questões e temáticas
que dizem respeito aos afrodescendentes estao inclusas nas disciplinas e diversas atividades
curriculares do curso.

4.3. Titulação do corpo docente (Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996) Não

Critério de análise:

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação? 

O Curso de Ciências Sociais possui 48 docentes, sendo que apenas 1 docente não possui
formaçao em pós-graduação.

4.4. Núcleo Docente Estruturante (NDE)  (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010) Sim

Critério de análise:

O NDE atende à normativa pertinente?

O NDE  instituído  pela  Portaria  no.  0004/2012  da  Direção da  Faculdade  de Filosofia  e
Ciências Humanas, está em conformidade com a Resolução Conaes no.01 de 17 de junho de
2010.

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria Normativa N°
12/2006)

NSA

Justificativa para conceito NSA: O Curso Avaliado é de Bacharelado na modalidade
presencial.

Critério de análise:

A  denominação  do  curso  está  adequada  ao  Catálogo  Nacional  dos  Cursos Superiores  de
Tecnologia?

4.6. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria
N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP N°3,18/12/2002)

NSA

Justificativa para conceito NSA: O Curso avaliado é de Bacharelado na modalidade
presencial.

Critério de análise:

Desconsiderando a carga horária do estágio profissional supervisionado e do Trabalho de Conclusão
de Curso – TCC, caso estes estejam previstos, o curso possui carga horária igual ou superior ao
estabelecido no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia?

4.7.

Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas Resolução
CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N°
04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002
(Licenciaturas). Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 (Pedagogia)

 

Sim

Justificativa para conceito Sim: null

Critério de análise:

O curso atende à carga horária mínima em horas estabelecidas nas resoluções?

4.8.

Tempo de integralização Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado,
Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado,
Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas)

Sim
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Justificativa para conceito Sim: null

Critério de análise:

O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?

4.9. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida  (Dec.
N° 5.296/2004, com prazo de implantação das condições até dezembro de 2008) 

Sim

Critério de análise:

A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida? 

Os prédios visitados, onde estão as salas de aula, laboratórios, centros de estudo e núcleos de
pesquisa apresentam condições satisfatórias para o acsso de pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida. Contam com elevadores, banheiros adaptados e rampas de acesso.

4.10. Disciplina obrigatória/optativa de Libras  (Dec. N° 5.626/2005) Não

Critério de análise:

O PPC prevê  a  inserção  de  Libras na  estrutura  curricular  do  curso  (obrigatória  ou  optativa,
depende do curso)? 

O PPC não prevê a disciplina de Libras como optativa. Na reunião com o NDE e a comissão
de  avaliação  in  loco,  foi  informado  que  desde  2009,  a  disciplina  de  Libras  compõe  o
currículo do curso, como disciplina optativa.

4.11. Prevalência de Avaliação Presencial para EAD  (Dec. N° 5622/2005 art. 4 inciso
II, § 2) 

NSA

Justificativa para conceito NSA: O Curso avaliado é Bacharelado na modalidade
presencial.

Critério de análise:

Os resultados dos exames presenciais prevalecem sobre os demais resultados obtidos em quaisquer
outras formas de avaliação a distância?

4.12. Informações Acadêmicas  (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada
pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010,  publicada em 29/12/2010) 

Sim

Critério de análise:

As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e virtual? 

As informações acadêmicas do Curso estão disponibilizadas na forma impressa e virtual.

4.13. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto
Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) 

Sim

Critério de análise:

Há integração da  educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal,  contínuo e
permanente? 

Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e
permanente.  O curso  conta  com o  Núcleo  Interdisciplinar  de  Agroecologia  e  Rede  que
articula o ensino a pesquisa e extensão.

DISPOSIÇÕES LEGAIS

Quanto aos requisitos legais e normativos, o Curso de Ciências Sociais da UFBA apresentou o PPC
coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais; em várias disciplinas referencia-se a Educação das
Relações  Étnico-Raciais  e  o  tratamento  de  questões  e  temáticas  que  dizem  respeito  aos
afrodescendentes; 95% do corpo docente do curso é composto por doutores e pós-doutores, apenas um
professor tem graduação; o NDE instituído pela Portaria no. 0004/2012 da Direção da Faculdade de
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais,
quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

Filosofia e Ciências Humanas, está em conformidade com a Resolução no.01 de 17 de junho de 2010. A
comissão  de  avaliação,  constatou  que  o  Curso  atende  a  carga  horária  mínima,  em horas  –  para
Bacharelados, conforme a Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). O
tempo de integralização do Curso, está de acordo com a Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação,
Bacharelado, Presencial).
O PPC não prevê a disciplina de Libras como optativa,na reunião com os professores que participam do
NDE e a comissão de avaliação in loco, foi informado que desde 2009, a disciplina de Libras, compõe o
currículo do curso, como disciplina optativa.
As informações acadêmicas do Curso estão disponibilizadas na forma impressa e virtual para todos os
discentes,docentes e técnico-administrativos.
Há  integração  da  educação  ambiental  às  disciplinas  do  curso  de  modo  transversal,  contínuo  e
permanente.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final:

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

Esta comissão, ao realizar as ações preliminares de avaliação, as considerações sobre cada uma das três
dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais, todas integrantes deste relatório.  E,  por considerar,
também as Diretrizes Curriculares Nacionais dispostas na legislação vigente, nas diretrizes da Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES e neste instrumento de avaliação, atribuiu os
seguintes conceitos por Dimensão:

DIMENSÃO CONCEITO
Dimensão 1 3.2
Dimensão 2 4.5
Dimensão 3 3.2

Esses  conceitos  se  justificam pelos  seguintes  aspectos:  Dimensão  1  -  Há  um único  PPC  para  o
bacharelado e a licenciatura; o PPC destaca a oferta de 4 habilitações - antropologia, ciência política,
sociologia e licenciatura, aspecto que não é contemplado nas DCNs; não há oferta de LIBRAS como
disciplina optativa; o núcleo de apoio ao aluno tem foco apenas nas questões administrativas; não foram
explicitadas ações decorrentes da avaliação do curso - ENADE. Dimensão 2 - O NDE foi constituído
recentemente  e  ainda  não  há  plano  de  ação;  é  a  primeira  experiência  de  gestão  acadêmica  da
coordenadora e, a coordenação foi assumida recentemente. Dimensão 3 - Nem todos os professores tem
gabinetes de trabalho; as salas de aula não são climatizadas; os espaços de convivência são precários e
não existe cantina no campus; o espaço de estudo para os alunos na biblioteca é precário e há solicitação
para que o acervo seja atualizado e complementado.

Em relação aos itens regulatórios dispostos na  legislação  vigente,  nas diretrizes da  CONAES,  esta
comissão observou que o curso de Ciências Sociais - Bacharelado, da Universidade Federal da Bahia
cumpre os dispositivos legais. Em razão do acima exposto, o curso de Ciências Sociais - Bacharelado -
UFBA, configura um conceito final MUITO BOM.

CONCEITO FINAL

4
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