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Dicionário de Dados  
Elaborado em: 28/12/2021 

Cursos ofertados de graduação 
 

 

Título: Cursos ofertados 

 

Descrição: Informações sobre os cursos de graduação, estruturados por grau, 
modalidade e campus/polo UAB, ofertados pelo Instituto Federal da Bahia 

 

URI: https://dadosabertos.ifba.edu.br/dataset/curso-ofertados-de-graduação 
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Descrição dos Campos/ 
 

* Dados de preenchimento não obrigatórios no momento do registro da manifestação. 
** Dado não obrigatório uma vez que a pesquisa de satisfação não é de resposta obrigatório. 

 

COLUNA DESCRIÇÃO 
Campus Unidade educacional onde os cursos são ofertados 

Eixo  é um mecanismo de caracterização, definido pelo MEC, resultante do agrupamento de 

cursos técnicos e tecnológicos conforme suas características científicas e tecnológicas 

Habilitação é a aquisição do direito legal para o exercício da profissão na qual se formou. 

Atuação representa as diversas possibilidades de nichos de mercado onde o profissional poderá 

exercer suas atividades 

Concomitante No curso concomitante, a/o estudante cursa somente o Curso Técnico no IFBA. 

A duração mínima é de 1,5 ano. Para esse curso, é necessário estar matriculado/a no 

Ensino Médio em outra instituição até a data da matrícula no IFBA. 

 

Integrado Nos cursos integrados, o/a estudante cursa o Ensino Médio e o Curso Técnico ao mesmo 

tempo. A duração mínima é de 3 ou 4 anos, a depender do curso.O/A candidato/a deverá 

ter o Ensino Fundamental concluído até a data da matrícula. 

 

Subsequente  Nos cursos subsequentes, o/a estudante cursa somente o Curso Técnico. A duração 

mínima é de 2 anos. O/A candidato/a deve ter concluído o Ensino Médio ou concluí-lo 

até a data da matrícula 

 

Proeja Os cursos do Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) consistem em cursos 

integrados para quem tem a partir de 18 anos. Os cursos Proeja possuem seleção 

específica em cada campus 

 
 


