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Missão

Fortalecer e assessorar a gestão, bem como propor medidas para a
racionalização das ações de controle no sentido de contribuir para a
garantia da legalidade, da moralidade e da probidade dos atos da
administração do Instituto Federal de Alagoas – Ifal.
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POR QUE A AUDINT REALIZOU ESSE TRABALHO?

A realização deste trabalho de Auditoria na avaliação
dos controles internos implementados nas atividades
do Ensino Remoto Emergencial para o Ensino
Superior no Ifal trata de um esforço analítico em
produzir informação com a finalidade de agregar valor
a gestão, seja: no cumprimento dos seus objetivos
(eficácia); nos seus impactos mais duradouros e
abrangentes em termos de públicos e dimensões
sociais alcançados (efetividade), e; nos custos
condizentes com a escala e complexidade da
intervenção (eficiência).
Nesse contexto, também foram avaliados os controles
internos, a dimensão transparência e o nível de
adequação da gestão de riscos pelos ambientes
organizacionais relacionados à temática desta ação.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA
AUDINT?

Da análise realizada pela Audint, foi possível identificar
a oportunidade de avançar na avaliação dos
processos pela gestão e na utilização das informações
destas avaliações enquanto ferramenta de
planejamento estratégico e tático, assim como não
identificamos a utilização de metodologia com base
em riscos no planejamento.
Com relação ao cumprimento dos requisitos de
transparência, ficou evidente o esforço da instituição
em garantir informações objetivas e de fácil acesso à
comunidade acadêmica, a partir da criação de um
espaço específico para o período de atividades
remotas, no entanto, os espaços digitais ainda não
estão plenamente supridos das informações
essenciais sobre os cursos.
Foi possível concluir, ainda, que a seleção de
discentes aptos/as a receber o auxílio conectividade
poderia ser mais eficiente e mais próxima da meta
estabelecida no PDI.

QUAIS RECOMENDAÇÕES DEVERÃO SER
ADOTADAS?

As recomendações desta Auditoria, dispostas ao final
de cada constatação, decorrem da análise das
informações disponibilizadas, e serão monitoradas em
trabalhos futuros.
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
Audint – Auditoria Interna
CH – Carga horária
COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, ou
Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway
Covid-19 – Doença do coronavírus
CPA – Comissão Própria de Avaliação
CS – Conselho Superior
DAA – Departamento de Apoio Acadêmico
Degrad – Departamento de Graduação
ERE – Ensino Remoto Emergencial
Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
Ifal – Instituto Federal de Alagoas
ISO –  International Organization for Standardization (Organização Internacional de
Normalização)
LAI – Lei de Acesso à Informação
MEC – Ministério de Educação
Napne – Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais
Especiais
NDE – Núcleo Docente Estruturante
PAE – Política de Assistência Estudantil
Paint – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
Peipe – Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito dos Estudantes do Ifal
PDI  – Plano de Desenvolvimento Institucional
PPC – Projeto Pedagógico de Curso
Proen – Pró-Reitoria de Ensino
Sigaa – Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas
SSO – Serviço Social
TCC – Trabalho de Conclusão de Curso
TCU – Tribunal de Contas da União
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1 INTRODUÇÃO

Trata-se do Relatório de Avaliação das Atividades de Ensino Superior do Ifal.

A avaliação do objeto finalístico, recorrente nas atividades da Auditoria Interna da
instituição, se justifica frente ao papel dos Institutos Federais como delineadores de
caminhos para o desenvolvimento local e regional através da oferta de Educação
Profissional e Tecnológica. Essa Política Pública desenvolvimentista é ofertada, em
Alagoas, pelo Ifal.

Cabe registrar que este foi o primeiro trabalho da Auditoria Interna no processo
Ensino Superior do Ifal, além disso, o cenário desta avaliação é único em razão da
conjuntura: desde março de 20201, as atividades presenciais do Ifal foram
suspensas, em razão da pandemia mundial da Covid-19. Em razão disso, a
instituição replanejou suas atividades para adequar-se ao momento, adotando
medidas de proteção e enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente
do novo coronavírus2. A partir de 31/08/2020, por meio do ensino remoto
emergencial, de forma gradual e de acordo com as diretrizes aprovadas na
Resolução nº 50/2020 do Conselho Superior da instituição, as atividades de ensino
retornaram. Assim, a linha de atuação deste trabalho consiste na emissão de opinião
sobre a gestão dessas atividades, sobre os controles implementados e sobre os
resultados atingidos na retomada do Ensino Superior de forma remota e
emergencial.

No novo cenário, o trabalho realizado pela Auditoria Interna do Ifal buscou avaliar a
eficácia, eficiência e efetividade dos controles internos finalísticos do Ifal, a fim de
contribuir para o aperfeiçoamento destes e, por consequência, impactar na gestão
dos recursos utilizados e na busca pelos melhores resultados. Ressalta-se que não
foram analisados os documentos dos discentes atendidos pela Política de
Assistência Estudantil (PAE), ou os pagamentos realizados, a disponibilização de
equipamentos (tablets, notebooks, smartphones, etc), as condições de uso e as
respectivas prestações de contas. Tal análise poderá acontecer em trabalhos de
auditoria futuros, com esse escopo específico.

O trabalho orientou-se no sentido de responder às seguintes questões e
subquestões de auditoria:

1 O Ifal disponibiliza em seu site na internet as informações referentes ao
desenvolvimento das atividades acadêmicas por meio do Ensino Remoto
Emergencial, como: normativos, calendário acadêmico e outros?

1.1  As informações são suficientes, acessíveis e atualizadas?

2 As ações e atividades desenvolvidas por meio do Ensino Remoto Emergencial
atendem ao processo ensino-aprendizagem?

2

https://www2.ifal.edu.br/medidas-administrativas-de-combate-ao-coronavirus/portarias-publicadas-pel
a-reitoria

1 Portaria nº 1303, de 19 de março de 2020

https://www2.ifal.edu.br/medidas-administrativas-de-combate-ao-coronavirus/portarias-publicadas-pela-reitoria
https://www2.ifal.edu.br/medidas-administrativas-de-combate-ao-coronavirus/portarias-publicadas-pela-reitoria


3 O Ifal está acompanhando os indicadores e metas para avaliação da efetividade
do Ensino Remoto Emergencial previstas na Resolução nº 50/2020?

3.1 Os critérios elencados no Capítulo VI da Resolução nº 50/2020 estão
sendo executados, acompanhados e avaliados?

4 Quais medidas o Ifal implementou para garantir a permanência e o êxito dos/as
discentes no período de Ensino Remoto Emergencial?

4.1 Os auxílios foram garantidos aos/às discentes de baixa renda?
4.2 Os auxílios foram ampliados/reduzidos/suspensos (quanto ao valor e ao
quantitativo de discentes atendidos/as)?
4.3 Como se deu o planejamento e execução (edital, valores de auxílios,
período de concessão) da assistência estudantil?

5 Existem medidas formais implementadas para os controles internos administrativos
e mitigação dos riscos envolvidos?

5.1. Os riscos relativos ao Ensino Remoto Emergencial foram mapeados?
5.2. As medidas implementadas para mitigação dos riscos são suficientes e
efetivas ?

1.1 Benefícios Esperados

No desenvolvimento deste trabalho a Audint busca contribuir, no âmbito
organizacional, com a melhoria da governança e controles internos implantados pela
gestão para a mitigação dos riscos envolvidos na parte finalística da instituição –
proporcionando assim, a racionalização dos recursos públicos e o atingimento dos
objetivos no período do Ensino Remoto Emergencial.

Espera-se, ainda, avaliar a efetividade das ações desenvolvidas; verificar a
execução, acompanhamento e avaliação dos indicadores de desempenho; como
também, a transparência na disponibilização das informações, emitindo as devidas
recomendações, caso se façam necessárias – o que contribuirá para o fomento do
efetivo Controle Social das atividades executadas na fase do Ensino Remoto
Emergencial no Ifal e para o atingimento dos objetivos institucionais.
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2 RESULTADOS DOS EXAMES

De acordo com o que foi apresentado na seção anterior, este relatório foi norteado
com o propósito de buscar respostas para as questões e subquestões de auditoria e
resultou nas seguintes análises:

● Pró-Reitoria de Ensino

1. Possibilidade de avanço na disponibilização das informações no site

Em visita à área de Ensino do site institucional3, a fim de analisar a transparência
das informações na comunicação com a comunidade acadêmica no período do
Ensino Remoto Emergencial (ERE) sob os aspectos da observância da publicidade
como preceito geral; da divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações; da utilização de meios de comunicação
viabilizados pela tecnologia da informação; do fomento ao desenvolvimento da
cultura de transparência na administração pública; e do desenvolvimento do controle
social da administração pública, conforme previsto na Lei nº 12.527/2011 - Lei de
Acesso à Informação (LAI), foi possível verificar que as informações sobre os cursos
superiores no Ifal estão disponibilizadas de forma objetiva e acessível nos links dos
cursos, no entanto, há insuficiência e desatualização de informações básicas como:
calendários acadêmico, componentes curriculares dos cursos, quantidade de vagas
dos cursos, turno dos cursos, dentre outras.

Quanto às informações específicas do ERE, o Ifal lançou uma página virtual com
orientações e informações para a comunidade acadêmica. O acesso à página é feito
a partir do próprio site do Ifal e pode ser facilmente identificado, uma vez que o
banner está na página inicial em formato acessível4.

Em reunião realizada entre a Auditoria Interna e a equipe da Pró-Reitoria de Ensino
(Proen) - em formato remoto, no dia 27/09/2021 - a fim de complementar
informações, foi indicado pelos gestores que:

● Duas semanas antes da realização da reunião, foi iniciado trabalho de
avaliação e reestruturação das áreas da Graduação no site institucional. O
Chefe de Departamento de Graduação apresentou modelo que será adotado
buscando maior transparência das informações. O pré-teste foi realizado com
a página do curso Tecnológico de Alimentos do Campus Maceió5. A página
apresentada contém as informações: apresentação do curso, perfil do

5

https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio/ensino/cursos/superior/tecnologia-em-alimentos/tec
nologia-em-alimentos

4

https://www2.ifal.edu.br/noticias/confira-as-atualizacoes-da-pagina-voltada-ao-ensino-remoto-do-ifal/vi
ew

3 https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/ensino/cursos
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egresso, informações sobre coordenação (identificação e contato da
coordenação), informações básicas (campus, área de concentração do curso,
nível do curso, modalidade, quantidade de vagas do curso, carga horária
total, frequência mínima exigida, formas de acesso, turno, conceito preliminar
do curso e conceito Enade), componentes curriculares e docentes de cada
semestre, documentos (atos regulatórios, matriz curricular, PPC, atas de
reuniões) e informações gerais (calendário acadêmico, composição do
colegiado, composição do NDE, estágios, TCC, atividades complementares,
etc).

Diante da informação de que o processo de atualização/inserção de informações
sobre os cursos superiores no site institucional está em fase de execução,
reforçamos a recomendação da implantação do modelo apresentado pela Proen em
todos os cursos.

O atendimento à recomendação trará como benefício, o atendimento às diretrizes da
Lei de Acesso à Informação, bem como ao Acórdão nº 8.131/2019 – TCU – 1ª
Câmara, no qual o órgão de Controle Externo estabelece que se

adote medidas para que as informações publicadas em seus portais
na rede mundial de computadores atendam aos atributos de
primariedade, integralidade, atualidade, disponibilidade,
autenticidade e granularidade, em conformidade com a Lei
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Nesse sentido o maior objetivo da recomendação é, portanto, uma maior
participação do/a cidadão/ã no efetivo controle social.

Manifestação da Gestão

Informamos que desde o ano passado, 2021, que a Pró-reitoria de Ensino – Proen,
junto ao seu Departamento de Graduação – Degrad, tem atualizado as páginas dos
cursos de graduação do Ifal. Conforme pastas compartilhadas com a Audint
(<https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0AMJzVmzm_adhUk9PVA>), cada
campus com curso(s) de graduação do Ifal tem uma pasta, onde é possível
encontrar as sub-pastas de todos os cursos. Dentro das pastas dos cursos é
possível encontrar outras sub-pastas para compartilhamento dos conteúdos de
atualização do Site Ifal. Essas pastas foram compartilhadas desde o primeiro
semestre de 2021 com os coordenadores de cursos, para prosseguir a atualização.
Seguem os links dos cursos que têm suas páginas atualizadas no site do Ifal:
Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, Campus Maceió:

30/03/2022 13:43 Memorando Eletrônico - SIPAC
https://sipac.ifal.edu.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronic
o.jsf?idMemorandoEletronico=1277615 ⅖

<https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio/ensino/cursos/superior/tecnologia-em-
alimentos>.
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Curso Bacharelado em Administração Pública, Diread:
<https://www2.ifal.edu.br/campus/ead/ensino/cursos/superior/bacharelado-em-
administracao-publica>.

Curso Bacharelado em Sistemas de Informação, Campus Arapiraca:
<https://www2.ifal.edu.br/campus/arapiraca/ensino/cursos/superior/bacharelado-em-
sistemas-de-informacao>.

Curso de Licenciatura em Letras, Campus Arapiraca:
<https://www2.ifal.edu.br/campus/arapiraca/ensino/cursos/superior/licenciatura-em-
letras-portugues>.

Curso de Licenciatura em Física, Campus Piranhas:
<https://www2.ifal.edu.br/campus/piranhas/ensino/cursos/superior/licenciatura-em-
fisica>.

Curso Bacharelado em Química Industrial, Campus Penedo:
<https://www2.ifal.edu.br/campus/penedo/ensino/cursos/superior/bacharelado-em-
quimica-industrial>.

O Degrad/Proen tem acompanhado de forma permanente as coordenações dos
cursos de graduação, priorizando não apenas o repasse das informações para
participação do/a cidadão/ã no efetivo controle social, bem como, por conta dos
processos abertos junto ao MEC para reconhecimento e renovação de
reconhecimento, que abrangem todos os cursos ofertados pela instituição. Dentre os
cursos, quatro deles estão com suas páginas em processo de finalização para
publicização: Bacharelado em Engenharia Elétrica, Campus Palmeira dos Índios;
Licenciatura em Física, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em
Hotelaria, ambos do Campus Maceió. O prazo de atualização para os demais cursos
é o primeiro semestre de 2022.

Análise da Auditoria

Diante da manifestação da gestão, que evidenciou que algumas providências foram
iniciadas, acatamos parcialmente, e mantemos a recomendação, a qual continuará
em monitoramento. Após a atualização integral das páginas de todos os cursos de
Graduação, consideraremos a recomendação integralmente acatada.

2. Ações e atividades desenvolvidas no Ensino Remoto Emergencial previstas
na Resolução nº 50/2020

Por meio do Memorando Eletrônico nº 113/2021 - REIT-PROEN, a Proen informou à
Auditoria Interna que:

Com a Resolução nº 50/2020, a Proen orientou a realização de
momentos de ambientação e acolhimento às/aos estudantes. Por
exemplo, nos dias 26 e 27 de agosto de 2020, a Proen realizou a
Semana de Acolhimento ao Discente, com o objetivo de promover
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atividades formativas e informativas para as/os estudantes do Ifal,
além de debater sobre o papel das/os docentes e das/os alunos para
a efetividade do processo de ensino-aprendizagem no contexto atual
de suspensão de atividades em razão da pandemia do Covid-19.
Assim como a Proen, todos os campi do instituto realizaram e estão
realizando suas atividades de ambientação e acolhimento antes do
início de cada período letivo.

Foi possível observar evidências de realização dos eventos em registros
encaminhados pela Proen e em notícias veiculadas no site institucional.

A Proen informou ainda que

Os Cursos de Graduação seguiram a Resolução nº 50/2020 na
identificação, organização e planejamento dos componentes
curriculares ofertados no ERE. Seguindo essa Resolução, as/os
professoras/es foram consultadas/os pelas/os Coordenadoras/es de
Graduação, presidentes dos Colegiados. Os/as professores/as
justificaram e apresentaram os componentes possíveis para o ERE e
os Colegiados dos Cursos decidiram sobre a oferta ou não de cada
componente. A orientação encaminhada a todos os Colegiados foi de
registro dessas decisões em Ata de Reunião. Conforme informação
dos/das Coordenadores/as de Graduação, os registros foram
realizados dessa forma. Os comprovantes são de posse dos
colegiados, nos campi e serão apresentados nos processos de
avaliação do MEC para Reconhecimento ou Renovação de
Reconhecimento de Curso, que são nove (9) cursos no total para
este ano de 2021, que vão precisar apresentar essas atas para as
Comissões de Avaliação do MEC.

Todas as decisões relativas ao ERE foram apreciadas pelos
Colegiados dos Cursos de Graduação, assim como os respectivos
Planos de Atividades para os casos de inviabilidade de oferta nos
moldes do ERE. Pelas informações recebidas durante o ERE, os
componentes curriculares de natureza prática, que precisam da
presencialidade ficaram suspensos e serão retomados quando
houver a liberação para atividades presenciais, mesmo que de forma
reduzida.

Como evidências foram encaminhadas as atas do Curso de Tecnologia em
Alimentos do Campus Maceió. A fim de promover a transparência e garantir as
condições para o controle social, reforçamos a recomendação da disponibilização
destas atas na área de cada curso no site institucional. Como, em reunião com a
Proen, foi informado que esta é uma informação que constará no novo modelo de
página, manteremos a recomendação para monitoramento.

Quanto aos casos de cancelamento, suspensão ou antecipação de componentes
curriculares no período de Ensino Remoto Emergencial para os cursos de
graduação do Ifal, a Proen publicou normativo específico em 23 de dezembro de
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2020, a Instrução Normativa n º 1/2020 – PROEN6. Em consulta ao Sigaa foi
possível verificar que o relatório de Alunos com trancamento em um determinado
componente curricular7 não faz distinção entre componentes curriculares dos cursos
da Educação Básica e dos cursos superiores. Recomendamos que este controle,
para que seja mais efetivo nas informações geradas, indiquem apenas os
trancamentos da graduação, quando a consulta se der nesse módulo. Como
benefício, os gestores da área terão dados mais específicos que auxiliarão a mapear
onde estão a maior parte dos casos de trancamentos, a fim de identificar as causas
e propor soluções para garantir a permanência e êxito destes/as discentes.

Foi informado, ainda, pela Proen que

O registro dos momentos síncronos e assíncronos são efetivados
nos diários de classe de cada componente curricular/turma pelo
docente responsável, sob a supervisão e acompanhamento das
equipes de ensino dos campi e colegiados dos cursos. Quanto à
questão específica da frequência, a orientação institucional foi com
base nos artigos 23, 24, 25 e 26 da Res. 50/2020, ou seja: com a
participação/frequência das/os estudantes sendo computado a partir
da realização das atividades propostas, síncronas ou assíncronas,
conforme orientação prevista no item 2.17 do Parecer CNE 5/2020,
respeitando o plano de atividades do componente curricular; esse
registro através do SIGAA; após correção das atividades propostas,
conforme metodologias e recursos tecnológicos previstos no plano
de atividades do componente curricular; e com as aulas
interdisciplinares são registradas por todas/os as/os docentes
envolvidos.

Alguns cursos de graduação utilizam simuladores virtuais ou
ferramentas tecnológicas específicas e inerentes à própria profissão
(...) O acompanhamento e a avaliação da efetividade do uso dessas
ferramentas tecnológicas mais específicas têm se dado através das
coordenações e colegiados de curso. Segundo relato dos
Coordenadores de Graduação, o resultado é mais positivo do que
negativo. Algumas dessas ferramentas exigem memória ampliada
dos equipamentos tecnológicos (computadores ou celulares). Os/as
professores/as têm sido orientados a realizarem pesquisas
diretamente com as/os estudantes para análise e posterior decisão
junto aos colegiados, sobre a continuidade do uso desses softwares.
Mas, ainda segundo relato dos Coordenadores de Graduação, a
grande maioria das ferramentas tecnológicas utilizadas contribuem
de forma significativa para o ERE e têm aprovação dos seus
colegiados.

Para a implementação do ERE, a Proen ofertou formação em serviço
para possibilitar às/aos docentes a aquisição dos conhecimentos em
torno do uso das tecnologias digitais. Uma dessas formações,
coordenada pelo Degrad, tratou das Ferramentas tecnológicas para

7 https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/graduacao/relatorios/discente/seleciona_trancamentos_componente.jsf

6 https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/ensino/legislacao-e-normas/instrucao-normativa-n-1-2020-proen-degrad-23-12.pdf
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atividades educacionais, atendendo a uma procura de mais de
duzentos e setenta (270) docentes. O curso procurou contextualizar
a ambiência formativa dentro do ciberespaço, o grande desafio do
ERE, e detalhar, especialmente, uma plataforma virtual de
aprendizagem com diversas ferramentas importantes, intuitivas e
gratuitas, disponibilizadas às/aos docentes e discentes através do
seu e-mail institucional do Google: o G. Suítes for Education.(...)
Segundo avaliação realizada pela Proen, os resultados de
aprendizados foram muito satisfatórios. 84% dos 136 cursistas que
responderam a um questionário avaliativo sobre o curso obtiveram
um bom conhecimento dessas ferramentas. Partes do curso foram
reproduzidas em vários campi, pelos próprios cursistas participantes,
de forma que muitos docentes do Ifal aprenderam a utilizar essas
ferramentas tecnológicas. Por isso, no ERE, a grande maioria de
professores têm utilizado o SIGAA para registro acadêmico e o
Google Classroom, do G. Suítes for Education, como Ambiente
Virtual de Aprendizagem para a maioria das atividades,
especialmente para registro e compartilhamento dos vídeos dos
momentos síncronos.

Tais medidas estão de acordo com o que delimita a Resolução nº 50/2020.

Manifestação da Gestão

A gestão manifestou que “O item 2, do Relatório Preliminar Audint, que trata das
‘Ações e atividades desenvolvidas no Ensino Remoto Emergencial previstas na
Resolução no 50/2020’, não apresentou recomendações.”

Análise da Auditoria

Apesar da gestão ter indicado que não houve recomendação no item, destacamos
que conforme o presente Relatório, as recomendações estão apresentadas no 4º
parágrafo,

Como evidências foram encaminhadas as atas do Curso de
Tecnologia em Alimentos do Campus Maceió. A fim de promover a
transparência e garantir as condições para o controle social,
reforçamos a recomendação da disponibilização destas atas na
área de cada curso no site institucional. Como, em reunião com a
Proen, foi informado que esta é uma informação que constará no
novo modelo de página, manteremos a recomendação para
monitoramento.

E, no 5º paragráfo,

Quanto aos casos de cancelamento, suspensão ou antecipação de
componentes curriculares no período de Ensino Remoto Emergencial
para os cursos de graduação do Ifal, a Proen publicou normativo
específico em 23 de dezembro de 2020, a Instrução Normativa n º
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1/2020 – PROEN8. Em consulta ao Sigaa foi possível verificar que o
relatório de Alunos com trancamento em um determinado
componente curricular9 não faz distinção entre componentes
curriculares dos cursos da Educação Básica e dos cursos superiores.
Recomendamos que este controle, para que seja mais efetivo
nas informações geradas, indiquem apenas os trancamentos da
graduação, quando a consulta se der nesse módulo.

Dessa forma, mantemos as recomendações e as monitoraremos, até que a gestão
encaminhe evidências que comprovem o seu atendimento.

3. Possibilidade de avanço no acompanhamento dos indicadores e metas para
avaliação da efetividade do Ensino Remoto Emergencial previstas na
Resolução nº 50/2020

Em reunião realizada entre a Auditoria Interna e a Proen, os gestores do Ensino
informaram que

● O acompanhamento realizado pela Pró-Reitoria de Ensino e o Departamento
de Graduação durante o ERE foi realizado em reuniões junto aos chefes de
departamento e coordenadores dos campi. Os campi realizaram as
avaliações e à Proen foram levadas questões que precisavam de atuação
sistêmica, a exemplo da necessidade de ajustes na Resolução nº 50/2020,
após indicação dos campi.

Foi informado, também, por meio do Memorando Eletrônico nº 113/2021 -
REIT-PROEN que

A Proen e seus respectivos departamentos têm acompanhado todos
os cursos do Ifal, em todos os níveis de ensino, colocando-se à
disposição para esclarecimentos e através de reuniões diversas e
relatórios enviados pelos campi, informando à Pró-reitoria de Ensino,
desde o início do ERE em 2020, tudo com respeito à conectividade
da/o estudante; à acessibilidade das/os estudantes com
necessidades específicas; à efetividade do processo de
ensino-aprendizagem; e à percepção das/os estudantes acerca do
êxito nas atividades deste período, conforme previsto no Art. 37, da
Resolução no 50/2020.
Importante ressaltar que os seis (06) campi que ofertam Cursos de
Graduação: Maceió, Satuba, Marechal Deodoro, Palmeira dos Índios,
Piranhas e Arapiraca apresentam relatórios únicos com as
informações que envolvem os cursos da Educação Básica e os
cursos da Graduação, apresentados a Audint na fase de avaliação e
auditoria da Educação Básica, sobre o acompanhamento do Ensino
Remoto Emergencial – ERE.

Em análise aos relatórios e planilhas de avaliação do ERE de cada campus,
percebe-se que não foi adotado um modelo de avaliação padronizado nem foram

9 https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/graduacao/relatorios/discente/seleciona_trancamentos_componente.jsf

8 https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/ensino/legislacao-e-normas/instrucao-normativa-n-1-2020-proen-degrad-23-12.pdf
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definidos critérios/indicadores comuns. A despeito de os gestores terem indicado
que houve preferência por avaliações realizadas em cada campus de forma singular,
esta Auditoria Interna entende que a avaliação da política pública é um instrumento
importante para a melhoria da eficiência do gasto público, da qualidade da gestão e
do controle social sobre a efetividade da ação da gestão, e por isso não deve ficar
restrita aos níveis operacionais e táticos da instituição.

Assim, recomendamos que, na busca por viabilizar as melhores práticas e buscando
a alocação racional de recursos, a fim de relacionar as ações imediatas ao alcance
de resultados futuros, a Proen estabeleça a avaliação do desempenho enquanto
ferramenta estratégica de perseguição dos objetivos estabelecidos, consolidando as
informações e relacionando-as com seu mapa de riscos e com o Plano de
Desenvolvimento Institucional.

Manifestação da Gestão

Neste item, encontramos recomendação para o estabelecimento de avaliação de
desempenho enquanto ferramenta estratégica de busca dos objetivos determinados,
especialmente nos relacionados com o mapa de riscos e com o Plano de
Desenvolvimento Institucional. Conforme relatado no ano passado à Audint, a Proen
e seus respectivos departamentos têm acompanhado todos os cursos do Ifal, em
todos os níveis de ensino, colocando-se à disposição para esclarecimentos
pertinentes. O acompanhamento evidencia-se na necessidade de atualização da
Resolução n°50/2020, que culminou na Resolução no 57 / 2021, de 29 de dezembro
de 2021, que atualizou as Diretrizes Institucionais para o Ensino Remoto
Emergencial, tendo em vista a persistência dos efeitos da pandemia da COVID-19,
no âmbito do Ifal. No Capítulo VII dessa resolução, Art. 38, ficou estabelecido que o
ERE deverá ser acompanhado e avaliado, ao final de cada período letivo, por meio
de Comissão Própria de Avaliação por campi, com vistas a contribuir para os ajustes
necessários ao redirecionamento e/ou readaptação a esse contexto atípico de
pandemia.

Análise da Auditoria

Mantemos a recomendação uma vez que as informações, a nível macro, após
avaliação precisam ser consolidadas, relacionando-as com o mapa de riscos da
Proen e com o Plano de Desenvolvimento Institucional com vistas à perseguição dos
objetivos e metas.

4. Limitações na execução da Política de Assistência Estudantil que busca a
garantia da permanência e do êxito dos/as discentes no período de Ensino
Remoto Emergencial

Com relação ao Programa de Assistência Estudantil, especialmente o Auxílio
Conectividade, em reunião realizada com a Auditoria Interna, a Pró-Reitora de
Ensino destacou que a realidade de exclusão digital de diversos alunos dificultou
tanto a participação destes no Edital, como no próprio acesso às aulas e que nos
casos em que os alunos residiam em áreas em que não havia acesso à internet,
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houve a disponibilização de materiais concretos (impressos) que eram levados
semanalmente à residência dos alunos por servidores dos campi e depois eram
buscados. Com relação aos editais, houve outras chamadas e a otimização de
outros editais que já haviam sido abertos antes da pandemia, mas ainda assim, no
contexto pandêmico e num cenário de desigualdade, nem sempre foi possível
atender integralmente a comunidade acadêmica. A gestora informou que a demanda
era de cerca de 10.000 discentes e foram atingidos/as cerca de 5.000 discentes.

Foram encaminhadas, ainda, informações via Memorando Eletrônico nº 113/2021 -
REIT-PROEN:

Sobre o acompanhamento de estudantes, informamos que a Política de Assistência
Estudantil do Ifal prevê no Art. 62, inciso II, que compete à/ao estudante
selecionada/o possuir, mensalmente, frequência mínima de 75% no cômputo geral
dos componentes curriculares.
Entretanto, com o Ensino Remoto Emergencial, o acompanhamento da frequência de
estudantes beneficiados por programas de bolsas/auxílios da Assistência Estudantil
(AE) é realizado pela Gestão da AE de cada campus em conjunto com as
respectivas equipes de ensino (dirigentes de ensino e coordenações de cursos), a
partir da entrega das atividades assíncronas. Com isso, o Termo de Compromisso
assinado pelo/a estudante ao final do processo de seleção dos editais de bolsas e
auxílios da AE também foi alterado, para que os/as estudantes estejam cientes. Além
disso, antes do desligamento do programa, a Gestão da AE tenta entrar em contato
com o/a estudante para identificar o motivo da não entrega das atividades
assíncronas. Esse contato também pode ser realizado a partir da identificação de
estudantes que não estão acessando o sistema.

Em trabalho realizado junto aos campi (como pode ser visto nos tópicos a seguir),
identificou-se a existência de alguns/as discentes assistidos/as que foram
reprovados também por falta. Não fica claro, nas ferramentas consultadas e nos
documentos analisados, como se deu a atuação das áreas para, em conjunto,
atuarem estrategicamente a fim de buscar a permanência e o êxito dos/as discentes
- sobretudo os/as mais vulneráveis. Não localizamos, por exemplo, no Sigaa, que é
a ferramenta de controle das informações acadêmicas, se há relatório de
acompanhamento da assistência estudantil, com acompanhamento dos/as discentes
assistidos e quais as ações desenvolvidas para garantir sua permanência no Ifal.

Recomendamos, portanto, a adoção de controle (pelo Sigaa ou ferramenta
semelhante) a fim de que os/as discentes que apresentam maior vulnerabilidade -
assistidos/as ou não por auxílio - sejam acompanhados/as durante todo o período,
identificando as fragilidades e indicando as ações adotadas para que tenham um
melhor desempenho acadêmico. É sabido que o pagamento de auxílios são ações
imediatas, e que o desafio de garantir a permanência e êxito perpassa por diversos
aspectos que exigem diversas ações diferentes. O próprio Plano Estratégico
Institucional de Permanência e Êxito dos Estudantes do Ifal (PEIPE)10 aponta que

10

https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/ensino/legislacao-e-normas/arquivos-legislacao/departamento-de-articulacao-de-en
sino/peipee-plano-estrategico-institucional-de-permanencia-e-exito-dos-estudantes-do-ifal-2016-2.pdf
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Enquanto instituição de ensino público, o IFAL recebe, em maior
número, estudantes oriundos da rede pública de um Estado que
apresenta, conforme dados do IDEB (2014), o índice mais baixo do
Brasil nas duas etapas do ensino fundamental. Dessa forma, esses
estudantes encontram dificuldades de constituir sua trajetória
formativa com êxito dentro do Instituto, devido notadamente à
defasagem de conhecimento/reconhecimento de conteúdos
essenciais em Língua Portuguesa e Matemática, para o
acompanhamento das atividades acadêmicas que perfazem sua
formação. Como resultante desse quadro, são registrados índices
consideráveis de retenção e evasão nos cursos técnicos de nossa
instituição. Essa situação se reproduz quando estendida ao
ensino superior numa dimensão ampliada, pois traz
consequências que fragilizam a permanência e o êxito dos
estudantes nesse nível de ensino. (grifo nosso)

O PEIPE traz, ainda, algumas ações de intervenção para enfrentar os desafios que
foram apontados como causa das evasões e retenções no diagnóstico realizado à
época e que podem ser aliados ao planejamento atual. O benefício pretendido com a
implementação desta recomendação é o alcance do objetivo 2 do PDI, qual seja:
“Assegurar aos discentes condições de permanência e conclusão com êxito.” Este
benefício, em termos não monetários, tende a alcançar uma importância
considerável, quando levados em conta os Índices de Eficiência Acadêmica e o nível
de resultados entregues à sociedade.

Manifestação de Gestão

Com respeito à recomendação de adoção de controle, pelo Sigaa ou ferramenta
semelhante, a fim de que os/as discentes que apresentam maior vulnerabilidade -
assistidos/as ou não por auxílio - sejam acompanhados/as durante todo o período,
identificando as fragilidades e indicando as ações adotadas para que tenham um
melhor desempenho acadêmico, informamos que a Assistência Estudantil (AE)
segue as orientações do Ensino no que diz respeito ao controle da frequência dos
estudantes. Entretanto, a fragilidade do sistema de controle e acompanhamento da
frequência estudantil correlacionada com estudantes beneficiados pela AE já havia
sido identificada pela Diretoria de Políticas Estudantis. Por este motivo, está em fase
de elaboração, em conjunto com a empresa responsável pelo sistema acadêmico
utilizado pelo Ifal, proposta de melhorias no módulo da AE. Segue lista com algumas
funcionalidades propostas:
1. Módulo para todas as áreas da AE (psicologia, nutrição, serviço social, saúde)
com emissão de relatório integrado acerca dos atendimentos e perfil dos estudantes
2. Cadastro único para a AE
3. Perfis de profissionais das áreas com acesso à parte acadêmico dos estudantes
4. Geração de QR code para acesso ao refeitório
5. Seleção por sistema de pontos, o que dará mais transparência e celeridade ao
processo
6. Área (aba) para: I. inscrição e acompanhamento de status; II. Solicitação de
renovação de bolsas e auxílios
7. Homologação e cadastro de estudantes no Sipac
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8. Integração entre as partes acadêmica e de emissão da folha de pagamento
Ao ser incluído no sistema acadêmico as etapas de acesso aos programas da AE,
bem como de atendimento e acompanhamento estudantil, sejam em programas
universais ou de seleção, espera-se dirimir as fragilidades identificadas.

Análise da Auditoria

Diante da manifestação da gestão, mantemos a recomendação, a qual continuará
em monitoramento até que seja evidenciada a implementação das ações indicadas.

5. Informações quanto ao planejamento baseado em riscos

Em relação ao planejamento baseado em riscos, identificou-se no Mapa de Riscos
institucional11, a indicação de riscos relacionados aos achados deste trabalho, para
os quais, no entanto, foram definidas ações preventivas e/ou de contingência, dos
quais destacamos:

1. Risco: Redução da quantidade de alunos beneficiados com bolsas da
Assistência Estudantil.
Ação: Planejamento de alternativas para encaminhamento das demandas
dos estudantes; Diagnóstico, junto aos Campi, de vagas ociosas em
decorrência de evasão estudantil para redistribuição entre os estudantes que
permanecem nos Campi, matriculados e que efetivamente atendam os
critérios de recebimento da bolsa.

2. Risco: Baixo índice de execução das ações do PEIPE.
Ação: Realização de levantamento, junto aos campi, das ações do Peipe;
Monitoramento das ações do Peipe através de instrumentos e pelo geplanes;
Atualizar o Peipe.

3. Risco: Não atingir ao percentual mínimo solicitado pelo TCU/MEC de
estudantes matriculados classificados de acordo com a renda familiar per
capita.
Ação: Criação de mecanismos para viabilizar/otimizar a inserção de
informações sobre renda familiar per capita de acordo com a renda familiar
per capita.

4. Risco: Redução da Eficiência Acadêmica.
Ação: Intensificação de ações das equipes pedagógicas nos campi voltadas
aos programas de apoio pedagógico aos estudantes, propostos pelo PEIPE;
Investimento nas ações da assistência estudantil, com o fortalecimento dos
NAPNEs Proposição de ações que possam a dar mais segurança à atuação
dos campi, no acompanhamento e oferta de cursos; Levantamento de
demandas regionais de formação profissional para oferta de cursos
articulados às demandas

Recomendamos que no próximo relatório de gestão de riscos, sejam identificadas as
ações que foram implementadas e os riscos que foram controlados ou que de fato

11

https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/prestacao-de-contas/arquivos-prestacao-de-contas/Mapa-Riscos-E
strategicos.pdf
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se concretizaram e, nesse último caso, quais as ações adotadas para correção da
situação. O benefício dessa recomendação, em termos não monetários, tende a
alcançar uma importância considerável, quando levada em conta a integridade, a
transparência, o controle social e o nível de resultados entregue à sociedade.

Manifestação da Gestão

Neste item, foi recomendado que no próximo relatório de gestão de riscos, a Proen
identifique as ações que foram implementadas e os riscos que foram controlados ou
que de fato se concretizaram e, nesse último caso, quais as ações foram adotadas
para correção da situação. Reconhecemos a importância dessa recomendação e
informamos que no momento oportuno a consideraremos.

Análise da Auditoria

Diante da manifestação da gestão, mantemos a recomendação para que a Proen
identifique as ações que foram implementadas e os riscos que foram controlados ou
que de fato se concretizaram e, nesse último caso, quais as ações foram adotadas
para a correção da situação.

● Campus Piranhas

1. Possibilidade de avanço na disponibilização das informações no site

A fim de analisar a transparência das informações institucionais, sob os aspectos: da
observância da publicidade como preceito geral; da divulgação de informações de
interesse público, independentemente de solicitações; da utilização de meios de
comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; do fomento ao
desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; e do
desenvolvimento do controle social da administração pública, conforme previsto na
Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI), foram avaliadas as
informações disponibilizadas no site institucional do Campus Piranhas. Foi possível
verificar que as informações relativas aos cursos superiores estão disponibilizadas
de forma objetiva, acessível e atualizada nos links dos cursos Bacharelado em
Engenharia Agronômica12 e Licenciatura em Física13.

Também estão disponibilizadas informações sobre o Ensino Remoto Emergencial
(ERE), em página própria14, onde estão reunidas orientações e informações para a
comunidade acadêmica, em razão da pandemia da Covid-19, como informações
sobre Assistência Estudantil15 e sobre o calendário acadêmico durante o ERE16, por
exemplo. O acesso à página é feito a partir do próprio site do Ifal e pode ser

16 https://www2.ifal.edu.br/campus/piranhas/ensino/calendario-academico.
15 https://www2.ifal.edu.br/campus/piranhas/editais/2020
14 https://www2.ifal.edu.br/noticias/confira-as-atualizacoes-da-pagina-voltada-ao-ensino-remoto-do-ifal/view
13 https://www2.ifal.edu.br/campus/piranhas/ensino/cursos/superior/licenciatura-em-fisica
12 https://www2.ifal.edu.br/campus/piranhas/ensino/cursos/superior/bacharelado-em-engenharia-agronomica
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facilmente identificado, uma vez que o banner está na página inicial em formato
acessível.

A fim de coletarmos informações mais específicas, foi proposta a realização de
reuniões entre a equipe de Auditoria envolvida neste trabalho e os gestores da área
auditada. Assim, em reunião realizada remotamente pela plataforma meet, no dia
27/09/2021, houve indicação da Proen sobre a perspectiva de padronização das
páginas dos cursos superiores. Na ocasião, para exemplificar o resultado que se
espera, o Chefe do Departamento de Graduação (Degrad) apresentou a página do
curso de Alimentos17 do Campus Maceió que servirá como modelo. A página
apresenta informações completas e objetivas o que deve permitir um melhor acesso
da comunidade acadêmica às informações.

Ainda sobre a disponibilização de informações no site, em reunião realizada no dia
05/10/2021, com o Chefe de Departamento de Ensino e Coordenadores dos cursos
Superiores do Campus, foi informado que há alguns dias a Proen de fato
encaminhou, oficialmente, documento indicando quais informações devem ser
organizadas no espaço que deve ser formatado no site. Foi relatado também, na
mesma reunião, que, em 2019, o curso de Engenharia Agronômica foi avaliado pelo
MEC e obteve nota máxima e que, parte dessa boa avaliação considerou a
disponibilização/organização das informações no site; no entanto, em 2020, com a
atualização do site institucional do Ifal, diversas informações que constavam no
espaço dos Cursos de Graduação foram deletadas sem que os coordenadores dos
cursos tenham sido alertados. O coordenador do curso de Engenharia Agronômica
explicou que, desde então, foi informado aos gestores do Campus e à Degrad sobre
a importância de melhorar o layout do site. Como resultado das solicitações foi
criado um grupo de trabalho na Degrad para, de forma sistêmica, construir um layout
padronizado e mais completo para disponibilização de informações sobre o Ensino
Superior no site do Ifal.

Assim, entendendo que o processo de atualização do espaço de comunicação está
em fase de adequação/construção, reforçamos a recomendação da implantação do
modelo apresentado pela Proen em todos os cursos.

O atendimento à recomendação trará como benefício, o atendimento às diretrizes da
Lei de Acesso à Informação, bem como ao Acórdão nº 8.131/2019 – TCU – 1ª
Câmara, no qual o órgão de Controle Externo estabelece que se

adote medidas para que as informações publicadas em seus portais
na rede mundial de computadores atendam aos atributos de
primariedade, integralidade, atualidade, disponibilidade,
autenticidade e granularidade, em conformidade com a Lei
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Nesse sentido o maior objetivo da recomendação é, portanto, uma maior
participação do/a cidadão/ã no efetivo controle social.

17

https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio/ensino/cursos/superior/tecnologia-em-alimentos/tecnologia-em-alimentos
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2. Possibilidade de avanço nas ações e atividades desenvolvidas no Ensino
Remoto Emergencial previstas na Resolução nº 50/2020

Por meio do Memorando Eletrônico nº 26/2021 - PIR-DPTACA, o Campus Piranhas
informou que:

● foi realizada a Semana de Ambientação/Integração com os/as estudantes;
● Não houve indicação de impossibilidade de oferta de nenhum

disciplina, todas foram ofertadas no ano letivo;
● Não houve utilização de simuladores, preferindo, os docentes,

trabalharem com produção e indicação de vídeos com situações
práticas. Utilizamos a plataforma do Google Sala de Aula e o SIGAA,
tendo os/as estudantes recebido formação inicial para sua utilização;

● Os momentos síncronos foram disponibilizados, tanto no ambiente de
sala de aulas do google, quanto no SIGAA;

● Não foram identificados/as estudantes sem possibilidade de mediação
tecnológica na graduação;

● Não houve identificação de estudantes com necessidades de
acompanhamento pelo NAPNE na graduação

● O acompanhamento da CH está sendo feita através de tabelas
compartilhadas pelas coordenações de cursos junto aos/às docentes, a
fim de garantir, no mínimo 20% de momentos síncronos, e mínimo de
40% do turno, além do cadastro no diário, através do SIGAA. Além
disto, mantemos (Departamento e/ou Colegiados de Curso) contato
com os/as docentes para avaliações periódicas e com os/as
estudantes.

Tais medidas estão de acordo com o que delimita a Resolução nº 50/2020.

Em visita às turmas virtuais dos componentes curriculares foi possível identificar que
estão disponibilizadas informações de acesso e visualização às aulas síncronas, às
ementas, materiais de suporte, indicação de bibliografia, orientações sobre
avaliações, dentre outras informações. Não foi identificado nenhum material ou
informação na turma virtual da disciplina Geometria Plana e Espacial (turma 2020.1
mas indicando como ‘aberta’ atualmente, com 36 alunos/as matriculados/as e
apenas 16 com nota registrada. Em análise do diário, não há registro de frequência
ou registro de conteúdo nele). Ao abrir o espaço virtual da turma, é possível ver a
orientação conforme figura 1, abaixo.
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Figura 01. Página da Turma Virtual de Geometria Plana e Espacial

Fonte: Sigaa

Recomendamos que seja apurado junto ao docente responsável pelo componente
curricular o que de fato aconteceu para que o espaço da turma virtual no Sigaa e o
diário da turma não tenha as informações necessárias e/ou sobre a consolidação
desta. A recomendação visa garantir que os/as discentes matriculados/as na
disciplina tenham acesso às informações e que os gestores de ensino possam
acompanhar desempenho, frequência e dificuldades no decorrer da disciplina para
que seja possível a atuação concomitante e tempestiva no desempenho dos/as
discentes.

3. Possibilidade de avanço no acompanhamento dos indicadores e metas para
avaliação da efetividade do Ensino Remoto Emergencial previstas na
Resolução nº 50/2020

O Campus disponibilizou à Auditoria Interna o documento “Relatório ERE 2020.1
Campus Piranhas” e o “Anexo IV – Planilha de Acompanhamento para Relatório de
Avaliação Processual”, que apresenta informações consolidadas por turma. No
documento não foi detalhado: datas da aplicação da avaliação; quantidade de
participantes das avaliações; quantidade de estudantes por turma que tiveram
acesso às atividades; alcance do auxílio conectividade; se e quanto do acesso foi
mediado ou não por tecnologias digitais; as condições e possíveis dificuldades de
acesso, com vistas à adoção de medidas compatíveis para garantir a equidade;
disponibilidade de material adaptado às/aos estudantes atendidas/os pelo Napne; os
resultados da aprendizagem das/os estudantes neste período, em relação ao
atendimento dos objetivos e expectativas previstos nos planos de atividades dos
componentes curriculares, de forma que sejam identificados os saberes e as
possíveis lacunas no processo; informações relativas a questões representadas em
formulário específico, para avaliar o ponto de vista das/os estudantes sobre a
realização das atividades não presenciais.

O próprio documento, num formato consolidado, traz informações que, sem uma
análise mais detalhada, podem indicar contradições, uma vez que os/as discentes
de algumas turmas indicaram a qualidade da conexão como satisfatória, mas as
mesmas turmas informaram que, por diversas causas, conseguiram acessar apenas
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parcialmente às atividades. Nesse caso, o ideal seria detalhar as informações
indicando qualitativamente também, como se deram as manifestações dos/das
discentes que participaram do processo avaliativo, além do uso de indicadores que
podem auxiliar os gestores a planejarem quais áreas avançaram bem ou precisam
de maior alocação de recursos para o alcance dos objetivos.

O Campus também encaminhou vídeo com gravação de reunião para avaliação do
ERE ocorrida no dia 19/11/2020. A reunião tratou do Ensino remoto em todas as
modalidades. Houve relatos de professores do nível superior que indicaram que:

● as turmas do superior (deu aula no 3º semestre) foram muito tranquilas (13:00
do vídeo);

● houve baixa participação dos/as alunos/as nas aulas, apesar de terem
recebido material e ferramentas (17:00 do vídeo).

Além disso, também foi possível verificar em atas de reuniões ocorridas em outubro
(Colegiado de Curso Superior Bacharelado em Engenharia Agronômica) e em
dezembro (Colegiado do Curso Superior em Licenciatura em Física) que:

● houve melhor adaptação ao ERE por parte dos alunos oriundos do Ensino
Técnico do próprio Ifal em comparação com alunos oriundos de outras
instituições;

● existiram dificuldades de um modo em geral quanto a entrega de atividades e
participação, entretanto a avaliação foi positiva;

● as principais queixas são sobre o Sigaa, uma vez que o mesmo apresentou
em diversas vezes problemas de acesso e envio de atividades;

● tem sido positiva a relação dos alunos com o professor, que todos estão
aprendendo nessa situação atípica de ensino, se adaptando à novas
tecnologias;

● foi aplicada também a didática de sala invertida, com seminários
apresentados pelos alunos simulando uma atividade de aula dada por eles,
tendo sido bastante proveitoso esse processo de ensino-aprendizagem;

● o relato dos/as alunos/as abordou mais sobre as dificuldades que estão tendo
no dia a dia, com problemas de acesso a internet em casa, as relações
pessoais em suas respectivas casas, onde a presença de parentes (pais e
irmãos) acaba atrapalhando os momentos síncronos. Além disso,
comentaram sobre o excesso de atividades que estão tendo em algumas
disciplinas, mas que no geral, o ERE está sendo recebido de forma positiva
pelos alunos;

● os/as estudantes pediram mudanças na forma modular do ensino remoto, e
que um mês apenas para dar uma disciplina era muito pouco tempo e que
seria interessante diluir em mais tempo.
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Tais informações impactaram o planejamento das turmas que se seguiram, com
reajustes de horários e do formato de oferta dos componentes curriculares.

Em reunião realizada entre a Auditoria Interna e os gestores do Ensino Superior do
Campus Piranhas, o Chefe de Departamento de Ensino destacou que foram
realizadas diversas reuniões, tanto com os próprios servidores do Campus como
com outros campi e com a Proen, a fim de discutir as dificuldades e buscar
alternativas para superá-las. O gestor indicou que, apesar da Proen ter dado
autonomia aos campi em suas avaliações e decisões, não impondo um modelo
único de avaliação, esta sempre acompanhou os processos.

No campus, o modelo de avaliação adotado foi o anexo consolidado a partir de
reuniões e consultas a docentes e discentes, tendo havido adequações a cada
modalidade, considerando as diferenças entre os atores de cada uma. Foi relatado,
no entanto, que não houve a participação de todos/as os/as docentes e discentes e,
atualmente, a metodologia está sendo aperfeiçoada. O coordenador do curso de
Engenharia Agronômica explicou que os processos no ERE foram avaliados nas
reuniões de colegiado, espaço em que há representação dos/as docentes e
discentes, o que permitiu uma participação democrática, tanto na avaliação em si
como nas decisões. O coordenador do curso de Licenciatura em Física destacou
que houve a necessidade de adaptação dos/as discentes e docentes na realização
das atividades, nos modelos de avaliação e na própria gestão do curso. No curso de
Física, houve a necessidade de ajustes, por exemplo, no período de oferta das
disciplinas, além de outras adaptações, a partir das avaliações realizadas nas
reuniões de colegiado de curso, buscando garantir a manutenção da qualidade do
Ensino.

A partir da análise das informações sobre a avaliação do ERE no Ensino Superior do
Campus, avaliou-se que é recomendável que os documentos de avaliação
apresentem informações mais completas e detalhadas, uma vez que devem servir
de ferramenta de planejamento institucional para a Proen e para os órgãos de
governança do Ifal, além de ser parâmetro para ajustes no planejamento e revisão
ou não de ferramentas e modelos adotados pelo Campus, ou seja, o objetivo é que
seja um documento de avaliação de fato da Política Pública. Além disso,
recomendamos que seja uma prática contínua, conforme delimita o art. 38, da
Resolução nº 50/CS/2020, sendo, portanto, observados os prazos para cada
avaliação.

Foram analisados ainda os relatórios 2020-2021 da Comissão Própria de Avaliação
(CPA)18, em que os resultados apontaram:

No curso de Licenciatura em Física, como foi implantado em 2019, esse foi um
diagnóstico inicial. Houve a participação de 13 docentes (92,85% da população) e 31
discentes (75,6% da população).

18

https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissoes-permanentes/comissao-propria-de-avaliaca
o/relatorios/relatorios-de-avaliacao-de-cursos
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● Na autoavaliação, os/as discentes apontaram como aspectos a serem
desenvolvidos: a aprendizagem dos conteúdos abordados nos componentes
curriculares e a busca de aprofundamento nas bibliografias e leituras
complementares sugeridas pelos professores. Já os/as docentes avaliaram a
necessidade de desenvolvimento do aspecto discussão dos resultados das
avaliações de aprendizagem (trabalhos, provas, etc).

● Ainda na autoavaliação do curso de Licenciatura em Física, os indicadores de
percepção da atuação de órgãos representativos foram os que apontaram
maior necessidade de avanços, uma vez que foi indicada a necessidade de
desenvolver os itens: representatividade, atuação e periodicidade de reunião
do colegiado; implantação do estágio curricular, atividades complementares e
do TCC e repercussão das ações voltadas para os estudantes do curso em
sua permanência na instituição; e, ainda, a necessidade de de melhorar o
item: acompanhamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) na
consolidação e na atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

● Quanto à organização político-pedagógica, foram apontados como aspectos a
serem desenvolvidos: a promoção da vivência da realidade escolar por meio
do estágio curricular supervisionado; a promoção da relação entre teoria e
prática pelo estágio curricular supervisionado; a institucionalização de
atividades complementares considerando a carga horária, a diversidade e os
tipos de aproveitamento e a institucionalização do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) considerando a carga horária e as formas de apresentação,
orientação e coordenação.

● Com relação à infraestrutura, os aspectos em que há necessidade de
desenvolvimento são os relativos à: garantia de acesso físico com instalações
e recursos tecnológicos, no caso de títulos virtuais e atendimento às
necessidades dos cursos no caso dos laboratórios didáticos de formação
específica.

Como sugestões de melhoria, a comissão indicou:

● Criar estratégias de suporte e consultas que procurem estimular os/as
discentes na busca de leituras e materiais complementares ao conteúdo
ministrado nas aulas;

● Promover momentos que envolvam troca de experiências com os professores
como forma de melhorar o desempenho do aluno;

● Ações de conscientização da importância do protagonismo do aluno de curso
superior nesse momento de ER;

● Realizar reuniões com os alunos, não apenas com os representantes, para
tratar dos encaminhamentos das disciplinas, professores, aulas remotas,
deficiências entre outros pontos considerado importantes pelos estudantes;

● Acompanhamento constante da coordenação junto aos professores,
representantes de turma para identificar os alunos que apresentam
dificuldades pessoais, de conectividade, aprendizagem e/ou evasão;
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● Orientar os/as docentes para tentar fazer sempre o feedback com as turmas
após o término dos conteúdos;

● Orientar os docentes para tentar fazer sempre o feedback com as turmas
após a realização das avaliações;

● Ampliar, no âmbito dos cursos, a divulgação sobre a existência, composição
vigente e a atuação dos órgãos Colegiados e NDE, assim como onde
encontrar informações no portal do ifal e no SIGAA;

● Na medida do possível, informar a comunidade acadêmica acerca das ações
do NDE e Colegiado em prol do curso (calendário de reuniões, pautas
discutidas, pontos deliberados, demandas atendidas, feedback das reuniões,
entre outros);

● Comunicar periodicamente e de forma sistêmica e setorialmente sobre a
tomada de decisões do NDE e o nível de cumprimento e acompanhamento do
PPC;

● Realizar reuniões cíclicas com os gestores de ES, coordenação pedagógica,
assistência estudantil, para discutir ações estratégicas para ampliar as
possibilidades de permanência e êxito dos estudantes, principalmente nesse
período de ER;

● Realizar reuniões cíclicas com os/as discentes para divulgar e dialogar sobre
as ações de permanência e êxito desenvolvidas pela gestão do campus,
unidades acadêmicas de ensino e de assistência estudantil;

● Cobrar maior participação da representação discente, no Colegiado, e que se
expresse, em nome das turmas do curso, apresentando os anseios e queixas
mais pertinentes entre os estudantes para que medidas possam ser sugeridas
e efetivadas;

● Realizar reuniões com os coordenadores de estágio, estudantes e docentes
para tratar sobre a institucionalização dos estágios atendendo à
regulamentação do ifal e PPC do curso;

● Realizar reuniões com o NDE e colegiado do curso para acompanhar/discutir
como está sendo feito a articulação entre o currículo do curso e os aspectos
básico da educação que estão previstos no PPC para a realização do período
de estágio;

● Realizar reuniões com o NDE, colegiado e os professores orientadores para
acompanhar e discutir a institucionalização, o planejamento e o
desenvolvimento do TCC, estágio supervisionado e atividades
complementares no âmbito do curso;

● Priorizar a manutenção e adequações dos laboratórios e outros espaços às
necessidades dos cursos de graduação ofertados;

● Acompanhar e realizar junto ao NDE a atualização periódica dos acervos
bibliográficos do curso e verificar eventuais pendências quanto ao quantitativo
de livros, em consonância com os Projetos Pedagógicos de Curso – PPC;

● Retornar com o acesso à biblioteca virtual.

Quanto ao curso de Engenharia Agronômica, foi o primeiro diagnóstico
pós-avaliação externa para reconhecimento de curso, realizada presencialmente in
loco, pela Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior do MEC, em 2019,
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no qual conquistou nota máxima no processo. Houve a participação de 26 docentes
(83% da população) e 80 discentes (58% da população) na avaliação.

● Na autoavaliação, os/as discentes apontaram como aspecto a ser
desenvolvido: a busca de aprofundamento nas bibliografias e leituras
complementares sugeridas pelos professores. Já os docentes apontaram a
integração entre a teoria e a prática o aspecto que pode ser melhor
desenvolvido.

● Quanto à atuação dos órgãos representativos do curso, a avaliação indicou
que pode ser melhor desenvolvida a implantação da prática profissional, dos
projetos integradores e do TCC, constantes no PPC.

● Com relação à infraestrutura, o aspecto em que há necessidade de
desenvolvimento é a garantia de acesso físico com instalações e recursos
tecnológicos, no caso de títulos virtuais.

Como sugestões de melhoria, a comissão recomendou:

● Apresentação de experimentos/vídeos aulas para introduzir conteúdos;
● Incentivar o uso de livros digitais;
● Incentivar a prática extensiva de modo a complementar os conteúdos

abordados no processo de ensino dado em sala de aula;
● Incentivar a criação de incubadoras/empresas júnior na área de atuação do

egresso;
● Rever como estão sendo implementadas a prática profissional: projetos

integradores, programas de estágios e TCC seguindo o constante no PPC do
curso;

● Retornar com o acesso à biblioteca virtual.

Recomendamos que o campus utilize, também, o diagnóstico realizado pela CPA e
as recomendações emitidas como ferramentas de planejamento de suas ações a fim
de atingir os objetivos.

Como benefício da implementação da recomendação, pretende-se que, a partir de
uma avaliação mais detalhada, o Campus possa planejar as atividades seguintes a
partir de informações mais precisas, identificando quais áreas apresentam maior
risco de não atingimento dos objetivos e que, por isso, devem ser investidos mais
recursos.
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4. Limitações na execução da Política de Assistência Estudantil que busca a
garantia da permanência e do êxito dos/as discentes no período de Ensino
Remoto Emergencial

Quanto às medidas implementadas para garantir a permanência e o êxito dos/as
discentes no período de Ensino Remoto Emergencial, foram analisadas as medidas
estabelecidas pelos editais abaixo indicados e os resultados obtidos

● Edital Nº 07/2020/DG - Ifal Campus Piranhas Seleção para o Auxílio
Conectividade e Projeto Alunos Conectados

● Edital Nº 06/2020 / DG / Ifal – Campus Piranhas - Processo de Seleção para o
Programa de Monitoria Remunerada e Voluntária19

● Edital Nº 04/2020 – DAA/SSO/Ifal-Piranhas Seleção para o Programa de
Auxílio Permanência para Estudantes do Ensino Médio e Superior

Os principais aspectos analisados foram: acessibilidade na oferta dos programas e
impacto no resultado dos/as discentes que tiveram suas solicitações
deferidas/indeferidas.

O edital nº 07/2020/DG - Ifal Campus Piranhas20 tratou do auxílio conectividade em
duas modalidades:

I – 49 concessões de auxílio financeiro de R$ 70,00 (setenta reais) mensais,
para ser utilizado na contratação de serviço de acesso à internet fixa ou móvel,
tais como: aquisição de chip de celulares, pacote de dados, acesso via rádio ou
banda larga, entre outros que se adequem à realidade da/o estudante, - em
casos específicos em que o valor de R$ 70,00 (setenta reais) seja insuficiente
para a contratação de serviço de internet local, o auxílio poderá ser de até R$
150,00 (cento e cinquenta reais). e;

II – 49 disponibilizações de equipamento para acesso à internet, mediante
doação ou concessão de auxílio financeiro para aquisição de equipamento para
conexão com a internet, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) concedido em
parcela única.

O edital estabeleceu que poderão ser contempladas/os com o Projeto Alunos
Conectados os estudantes regularmente matriculadas/os em cursos presenciais de
nível médio - nas formas, integrado e subsequente - e de nível superior, em
condições de vulnerabilidade socioeconômica, com renda per capita até meio salário
mínimo vigente, que atualmente não estão recebendo bolsas ou auxílio da
assistência estudantil e que para a inscrição o aluno deveria preencher o
Questionário Socioeconômico do Auxílio Conectividade/Projeto Alunos Conectados,
disponível em link específico e encaminhar, junto com os documentos
comprobatórios, via e-mail ao campus, assim como o próprio pedido de recurso e a
assinatura do termo de compromisso o edital indicou apenas o formato digital.

20 https://www2.ifal.edu.br/campus/piranhas/editais/arquivos/edital-7-2020-aux-conectividade.pdf
19 https://www2.ifal.edu.br/campus/piranhas/editais/arquivos/EDITALDEMONITORIAERE1.pdf
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Dentre os/as discentes do Ensino Superior, 08 deles foram atendidos apenas com o
Auxílio Conectividade e 18 tiveram as solicitações indeferidas. Em análise ao
resultado final do Edital 21 identificou-se que foram indeferidas diversas inscrições de
discentes do Ensino Superior, a maior parte deles porque “Não enviou
documentação obrigatória” ou “Envio de documentação incompleta”. Considerando
que o auxílio conectividade tem por finalidade proporcionar às/aos estudantes sem
condições de acesso à internet, meios para manutenção do vínculo institucional,
propiciando a comunicação, orientação e interação de forma remota, para atender
situação emergencial em razão da pandemia da Covid-19 e suas repercussões, com
o intuito de reduzir o distanciamento entre as/os estudantes e o Ifal, a causa de parte
dos alunos não terem conseguido encaminhar os documentos comprobatórios no
prazo pode ter sido a própria dificuldade de acesso à internet. Em reunião com os
gestores do campus, houve a confirmação de que o momento de distanciamento
social e em que muitos/as desses/as discentes sequer estavam em Piranhas, as
dificuldades quanto ao recebimento dos documentos foi um grande desafio. O Chefe
de Departamento explicou que houve a prorrogação do prazo e coleta dos
documentos no campus mas, ainda assim, não foi possível atender 100%.

Com relação a Seleção para o Programa de Monitoria Remunerada e Voluntária,
apesar do Edital ter ofertado 02 vagas para a Graduação: 01 para a disciplina
Hidráulica e 01 para a disciplina de Agrometrologia, o resultado final22 publicado no
site indicou que não houve inscritos na seleção. No entanto, em reunião realizada
com os gestores do Campus, foi informado que as vagas foram preenchidas por
alunas voluntárias e que estas não participaram da seleção já eram bolsistas em
outros projetos que não podiam acumular. Recomendamos, contudo, que esta
informação seja disponibilizada no site no espaço em que há o resultado da seleção
para monitoria.

Quanto ao Edital Nº 04/2020 – DAA/SSO/Ifal-Piranhas Seleção para o Programa de
Auxílio Permanência para Estudantes do Ensino Médio e Superior23, que tem por
finalidade possibilitar condições para o acesso, a permanência com qualidade e a
conclusão com êxito das/os estudantes regularmente matriculados/as e está
diretamente relacionado ao Objetivo Estratégico 02 do Ifal: Assegurar aos/às
discentes condições de permanência e conclusão com êxito, houve a oferta de 200
(duzentas) vagas para o Auxílio Permanência (PAuP) no valor de R$ 130,00 para
todos/as os/as estudantes beneficiados/as, ficando a cargo do/a profissional de
Serviço Social o aumento deste valor, considerando a ocorrência simultânea de duas
ou mais situações emergenciais, conforme Art. 3º, e a dotação orçamentária do
campus e, ainda, que essas vagas seriam distribuídas da seguinte maneira: 100
(cem) vagas para novos alunos dos 1º anos e 100 (cem) vagas para os demais
alunos. O resultado final24 foi publicado no site do Ifal, no entanto, da análise do
resultado identificou-se que das 231 inscrições totais, apenas 106 foram deferidas.
Dentre os/as alunos/as do Ensino Superior do Campus, 32 deles tiveram suas
inscrições deferidas e 27 foram indeferidas.

24 https://www2.ifal.edu.br/campus/piranhas/editais/arquivos/ResultadofinalPAUP2020.pdf

23 https://www2.ifal.edu.br/campus/piranhas/editais/arquivos/edital-pae-2020-aux-permanencia-provisorio.pdf

22 https://www2.ifal.edu.br/campus/piranhas/editais/arquivos/RESULTADO_MONITORIA_2020.1.pdf
21 https://www2.ifal.edu.br/campus/piranhas/editais/arquivos/RESULTADOfinal2etapaversofinal.pdf
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O Quadro 01 apresenta a relação de discentes que solicitaram algum dos auxílios
analisados por este trabalho e indicado acima, bem como indica o resultado da
solicitação e o desempenho acadêmico.

Quadro 01. Discentes que solicitaram algum auxílio e o respectivo resultado
Nome CPF Curso PAuP Conectividade Desempenho  Acadêmico

em 2020

A. da
S. B.

128******88 Licenciatura
em Física

Deferido Indeferido Reprovado em 5
componentes. Em dois
deles por média e falta.
Aprovado em 2
componentes.

A. C.
da P. S.

90******45 Engenharia
Agronômica

Indeferido Aprovada em todas as 24
disciplinas que curso em
2020.

A. L. A.
S.

84******84 Licenciatura
em Física

Deferido
após
recurso

Indeferido Reprovado em 5
componentes. Em dois
deles por média e falta.
Aprovado em 1 componente
e matriculada em 1
componente.

A. A. F.
S.

126******40 Engenharia
Agronômica

Deferido Aprovada em todos os
componentes curriculares
em 2020.

A. M.
dos S.

12******63 Engenharia
Agronômica

Indeferido Aprovada em todos os
componentes curriculares
em 2020.

B. B.M. 57******80 Licenciatura
em Física

Indeferido Aprovada em 12
componentes. Reprovada
em 01 componente
curricular.

C.S. Da
S.

12******94 Engenharia
Agronômica

Tablet do Ifal +
R$ 70,00

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

C. E. P.
de S.

75******63 Engenharia
Agronômica

Indeferido Aprovado em 01
componente curricular e
reprovado em 06
componentes curriculares,
em 01 deles por média e
falta.

C. M.
de L. S.

31******99 Engenharia
agronômica

Deferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

C. S.A. 96******95 Licenciatura
em Física

Deferido
após
recurso

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.
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Nome CPF Curso PAuP Conectividade Desempenho  Acadêmico
em 2020

C. M. F.
M.

68******44 Engenharia
Agronômica

Inscrição
cancelada

Matriculado em dois
componentes, reprovado
nos dois.

D. C.
dos S.

12******77 Licenciatura
em Física

Indeferido Aprovado em 03
componentes curriculares,
reprovado em 08
componentes curriculares,
em 04 deles por média e
falta.

D. F.
De L.

10******70 Engenharia
Agronômica

Indeferido Aprovada em todos os
componentes curriculares
em 2020.

D. S. L.
P.

72******38 Licenciatura
em Física

Deferido
após
recurso

Reprovado em 05
componentes, aprovado em
01 componente e
matriculado em 01.

E. D.
Da S.

77*******01 Licenciatura
em Física

Indeferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

E. dos
S. S.

13******08 Engenharia
Agronômica

Indeferido Indeferido Trancado

E. K.
de S. V.
R.

13******01 Engenharia
Agronômica

Indeferido Aprovado em 15
componentes curriculares,
02 componentes trancados
e reprovado em 01
componente curricular.

E. M.
de S.

61******09 Engenharia
Agronômica

Deferido
após
recurso

09 reprovações, 01
componente trancado e 07
aprovações

E. A.
De S.

10******22 Engenharia
Agronômica

Indeferido Aprovado em 15
componentes curriculares e
reprovado em 01
componente curricular.

E. M.G.
S.

76******79 Engenharia
Agronômica

Inscrição
cancelada

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

E. J.
dos S.
J.

71******04 Engenharia
Agronômica

Indeferido Tablet do Ifal +
R$ 70,00

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

É. A. S. 11******86 Engenharia
Agronômica

Deferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.
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Nome CPF Curso PAuP Conectividade Desempenho  Acadêmico
em 2020

E. L.
dos S.

13******33 Engenharia
Agronômica

Deferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

F.F.D. 70******55 Engenharia
Agronômica

Indeferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

F.F. dos
S.

70******70 Engenharia
Agronômica

Deferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

G.R. D. 88******39 Licenciatura
em Física

Indeferido Trancada

G. A.
de M.

13******09 Engenharia
Agronômica

Deferido
após
recurso

Indeferido Aprovado em 12 disciplinas,
03 reprovações e 01
componente cancelado.

I.A. A.
de M.

54******73 Engenharia
Agronômica

Inscrição
cancelada

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

I. M. G. 12******95 Engenharia
Agronômica

Deferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

I. R. T. 13******430 Engenharia
Agronômica

Deferido
após
recurso

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

I. L. A. 11******31 Engenharia
Agronômica

Tablet do Ifal +
R$ 70,00

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

I.A. Da
S.

18******46 Licenciatura
em Física

Indeferido Aprovado em 09
componentes curriculares,
reprovado em 02
componentes, em 01 deles
por média e falta.

J. H. de
S. L.

11******03 Licenciatura
em Física

Indeferido Aprovado em 01
componente curricular e
reprovado em 05
componentes curriculares,
em 02 deles por média e
falta.

J. C. N.
L.

93*******93 Engenharia
Agronômica

Indeferido Aprovado em 07
componentes curriculares e
reprovado em 07
componentes, em 02 deles
por média e falta.

32



Nome CPF Curso PAuP Conectividade Desempenho  Acadêmico
em 2020

J. S. M. 12******26 Licenciatura
em Física

Deferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

J. S.
dos S.

12******48 Engenharia
Agronômica

Inscrição
cancelada

07 aprovações e 10
reprovações, sendo que 03
deles foram por média e
faltas

J. R. S.
De S.

80*******35 Engenharia
Agronômica

Indeferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

J. O.
dos S.

14******01 Licenciatura
em Física

Indeferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

J. A. M.
S.

13******50 Engenharia
Agronômica

Indeferido Tablet do Ifal +
R$ 70,00

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

J. C. P.
De M.

66******11 Engenharia
Agronômica

Indeferido Aprovado em 11
componentes curriculares,
reprovado em 04
componentes curriculares.

J. L. I. 41******09 Engenharia
Agronômica

Deferido Aprovado em 02
componentes e reprovado
em 05 componentes

J. F. S. 12******70 Licenciatura
em Física

Deferido Reprovado em 06
componentes e aprovada
em 03 componentes.

J. C. F.
da C.

17******14 Engenharia
Agronômica

Inscrição
cancelada

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

J. V. P.
de A.

69******29 Engenharia
Agronômica

Deferido
após
recurso

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

J. F. De
P. J.

79******80 Indeferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

J. M.
de O.

53******00 Engenharia
Agronômica

Deferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

K. K.V.
M.

12******82 Engenharia
Agronômica

Deferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.
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Nome CPF Curso PAuP Conectividade Desempenho  Acadêmico
em 2020

K. A. G.
C.

12******93 Engenharia
Agronômica

Deferido DCD Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

L.C. da
S. M.

150******59 Licenciatura
em Física

Indeferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

L. M. S.
da S.

118******46 Licenciatura
em Física

Indeferido Indeferido Aprovada em 01
componente curricular e
reprovada em 03
componentes, em 01 deles
por média e falta.

L. C.A.
dos S.

122******90 Engenharia
Agronômica

Indeferido Indeferido Aprovado em 01
componente curricular,
reprovado em 07
componentes, em 01 deles
por média e falta e trancado
em 01 componente
curricular.

L.T. S.
A.

673******69 Engenharia
Agronômica

Indeferido Aprovado em 23
componentes curriculares e
reprovado em 01
componente curricular.

M.P.
dos S.

112******06 Engenharia
Agronômica

Inscrição
cancelada

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

M. E. F. 150******02 Engenharia
Agronômica

Indeferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

M.B.
dos S.

712******50 Licenciatura
em Física

Deferido
após
recurso

Matrícula trancada

M. B.
dos S.

712******31 Engenharia
Agronômica

Deferido
após
recurso

Matrícula trancada

M. A.
B. G.

134******85 Engenharia
Agronômica

Deferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

M. C. P. 123******14 Engenharia
Agronômica

Deferido
após
recurso

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

M. C. V.
L.

122******21 Engenharia
Agronômica

Indeferido Aprovada em 01
componente curricular e
reprovada em 06
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componentes, em 02 deles
por média e falta.

Nome CPF Curso PAuP Conectividade Desempenho  Acadêmico
em 2020

M. C. V.
da S.

831******22 Licenciatura
em Física

Deferido Reprovado em 05
componentes e aprovado
em 01 componente.

M. C.
da S.

614******39 Engenharia
Agronômica

Indeferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

M. C.
S. B.

807******63 Engenharia
Agronômica

Indeferido Aprovado em 07
componentes, reprovado em
07 componentes e 02
componentes trancados.

M. F. F. 113******60 Engenharia
Agronômica

Inscrição
cancelada

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

M. da
S.

139******44 Licenciatura
em Física

Indeferido Tablet do Ifal +
chip de 40
Gigas mensais

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

M. M.
S.B.

137******88 Engenharia
Agronômica

Indeferido Aprovada em 15
componentes e reprovada
em 1 componente por média
e falta.

M. R.
dos S.

123******98 Licenciatura
em Física

Indeferido Indeferido Aprovada em 01
componente curricular e
reprovada em 06
componentes, em 01 deles
por média e falta.

N. T. J. 411******83 Engenharia
Agronômica

Indeferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

P. L. R. 713******68 Engenharia
Agronômica

Deferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.1 e trancado em
2020.2

R. V. G.
de M.

759******09 Engenharia
Agronômica

Deferido Aprovado em 10
componentes e reprovado
em 05 componentes, sendo
um deles por média e falta.

R. L. V.
da S.

111******90 Engenharia
Agronômica

Inscrição
cancelada

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

R. B. V. 132******86 Engenharia Deferido Reprovada em 15
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Agronômica após
recurso

componentes, 06 deles por
média e falta e aprovada em
01 componente.

Nome CPF Curso PAuP Conectividade Desempenho  Acadêmico
em 2020

R. L. 794******39 Engenharia
Agronômica

Deferido
após
recurso

Reprovado em 01
componente, aprovado em
14 componentes.

S. M.
S.

850******31 Engenharia
Agronômica

Indeferido Indeferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

S. M.de
M.

113******77 Engenharia
Agronômica

Indeferido Tablet do Ifal +
chip de 40
Gigas mensais

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

S. M.
da S.

654******79 Licenciatura
em Física

Indeferido Tablet do Ifal +
chip de 40
Gigas mensais

Trancado

T. O. N. 111******03 Licenciatura
em Física

Deferido Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

T. S. de
F.

127******97 Engenharia
Agronômica

Inscrição
cancelada

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

V. B. M. 129******71 Engenharia
Agronômica

Indeferido Tablet + R$
70,00

Aprovado em todos os
componentes curriculares
em 2020.

W. G.
da S.

138******92 Licenciatura
em Física

Deferido Aprovado em 03
componentes e reprovado
em 03 componentes.

Y. N.
dos S.
S.

461******80 Licenciatura
em Física

Deferido
após
recurso

Reprovada em 06
componentes e aprovada
em apenas 01

Fonte: Resultado final dos editais no site e Histórico disponível no Sigaa25

Analisando o desempenho dos/as discentes atendidos pela Assistência Estudantil,
foi possível constatar que dos/as assistidos/as com o auxílio conectividade 01
trancou a matrícula em 2020 e todos/as os/as demais foram aprovados em todas os
componentes curriculares cursados. Com relação ao Programa de Auxílio
Permanência, 50% dos/as discentes assistidos/as foram aprovados/as em todas as
disciplinas que cursaram, 40% apresentaram reprovação de componentes
curriculares, sendo que 28% dos/as assistidos/as foram reprovados/as em mais da
metade das disciplinas cursadas - em diversos casos, por média e falta.
Identificou-se ainda que 0,9% dos/das discentes assistidos/as trancaram matrícula

25 https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/ensino/discente/busca.jsf
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em 2020. Dentre os/as discentes que tiveram indeferidas as solicitações de auxílio,
50% reprovaram em algum componente curricular, 35% destes em mais da metade
dos componentes curriculares matriculados; 40% foram aprovados/as em todos os
componentes e 10% trancaram as matrículas. Tal resultado demonstra a importância
desta política no resultado acadêmico e permanência dos/as discentes.

Recomendamos a adoção de outras estratégias a fim de que os/as discentes que
apresentam maior vulnerabilidade sejam acompanhados durante todo o período
para que tenham um melhor desempenho acadêmico. É sabido que o pagamento
de auxílios são ações imediatas, e que o desafio de garantir a permanência e êxito
perpassa por diversos aspectos que exigem diversas ações diferentes. O próprio
Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito dos Estudantes do Ifal
(PEIPE)26 aponta que

Enquanto instituição de ensino público, o IFAL recebe, em maior
número, estudantes oriundos da rede pública de um Estado que
apresenta, conforme dados do IDEB (2014), o índice mais baixo do
Brasil nas duas etapas do ensino fundamental. Dessa forma, esses
estudantes encontram dificuldades de constituir sua trajetória
formativa com êxito dentro do Instituto, devido notadamente à
defasagem de conhecimento/reconhecimento de conteúdos
essenciais em Língua Portuguesa e Matemática, para o
acompanhamento das atividades acadêmicas que perfazem sua
formação. Como resultante desse quadro, são registrados índices
consideráveis de retenção e evasão nos cursos técnicos de nossa
instituição. Essa situação se reproduz quando estendida ao
ensino superior numa dimensão ampliada, pois traz
consequências que fragilizam a permanência e o êxito dos
estudantes nesse nível de ensino. (grifo nosso)

O PEIPE traz algumas ações de intervenção para enfrentar os desafios que foram
apontados como causa das evasões e retenções no diagnóstico realizado à época e
que podem ser aliados ao planejamento atual. O benefício pretendido com a
implementação desta recomendação é o alcance do objetivo 2 do PDI, qual seja:
“Assegurar aos discentes condições de permanência e conclusão com êxito.” Este
benefício, em termos não monetários, tende a alcançar uma importância
considerável, quando levados em conta os Índices de Eficiência Acadêmica e o nível
de resultados entregues à sociedade.

5. Informações quanto ao planejamento baseado em riscos

Por meio do Memorando nº 06/2010/DCE/CCE/IFAL, o Campus Piranhas informou
que

Embora não formalizado um mapa de riscos sugerido no relatório
dessa Audint, durante planejamento e discussões realizados com
coordenações, docentes, assistência estudantil e estudantes,

26

https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/ensino/legislacao-e-normas/arquivos-legislacao/departamento-de-articulacao-de-en
sino/peipee-plano-estrategico-institucional-de-permanencia-e-exito-dos-estudantes-do-ifal-2016-2.pdf
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indiretamente trabalhamos com as possibilidades de riscos que se
apresentariam durante o ano letivo de 2020. Para tanto, em função
da solicitação e das discussões, elaboramos um mapa formal de
riscos para esse ano letivo de 2020.

Assim, o campus encaminhou o mapa de riscos relativo ao Ensino referente ao ano
2020 e ao ano 2021. O documento aponta a ação relacionada ao risco, suas causas
e consequências, além de avaliar cada um quanto à probabilidade e impacto e
indicar a resposta, o responsável e as ações preventivas ou de contingência.

Diante da realização do planejamento baseado em riscos, nos moldes da IN nº
01/2019, que disciplina que

Art. 3º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão
implementar, manter, monitorar e revisar os controles internos da
gestão, tendo por base a identificação, a avaliação e o
gerenciamento de riscos que possam impactar a consecução dos
objetivos estabelecidos pelo Poder Público. Os controles internos
da gestão se constituem na primeira linha (ou camada) de defesa
das organizações públicas para propiciar o alcance de seus
objetivos. Esses controles são operados por todos os agentes
públicos responsáveis pela condução de atividades e tarefas, no
âmbito dos macroprocessos finalísticos e de apoio dos órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal. A definição e a
operacionalização dos controles internos devem levar em conta os
riscos que se pretende mitigar, tendo em vista os objetivos das
organizações públicas. Assim, tendo em vista os objetivos
estabelecidos pelos órgãos e entidades da administração pública,
e os riscos decorrentes de eventos internos ou externos que
possam obstaculizar o alcance desses objetivos, devem ser
posicionados os controles internos mais adequados para mitigar a
probabilidade de ocorrência dos riscos, ou o seu impacto sobre os
objetivos organizacionais.

e do Acórdão nº 6836/2019 - TCU - 1ª Câmara que determina que
1.7.2. proceda à estruturação, sistematização e implementação de
um processo de avaliação de riscos por meio da utilização de
métodos, técnicas e ferramentas de apoio para identificação,
avaliação e implementação de respostas a riscos, seguindo, se
assim preferir, as boas práticas dispostas no COSO - Estrutura
Integrada de Controles Internos, COSO - Gerenciamento de
Riscos Corporativos e ABNT NBR ISO 31.000:2009;
1.7.3. estabeleça políticas e procedimentos de controle para atuar
sobre os riscos, de maneira a contribuir para que os objetivos da
organização sejam alcançados dentro dos padrões estabelecidos,
conforme as boas práticas dispostas no COSO - Estrutura
Integrada de Controles Internos e no COSO - Gerenciamento de
Riscos Corporativos;

Desta forma, realizaremos apenas o monitoramento das ações implementadas e seu
impacto nos resultados.
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● Campus Palmeira dos Índios

1. Não disponibilização tempestiva e atualizada das informações referentes ao
desenvolvimento das atividades acadêmicas por meio do Ensino Remoto
Emergencial no site do Campus

A fim de analisar a transparência das informações institucionais, sob os aspectos: da
observância da publicidade como preceito geral; da divulgação de informações de
interesse público, independentemente de solicitações; da utilização de meios de
comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; do fomento ao
desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; e do
desenvolvimento do controle social da administração pública, conforme previsto na
Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI), foram avaliadas as
informações disponibilizadas no site institucional do Campus Palmeira dos Índios.
Em visita realizada ao site do Campus, no período da realização da auditoria, foram
constatadas informações de fácil acesso referentes ao desenvolvimento das
atividades acadêmicas por meio do Ensino Remoto Emergencial. Nesse contexto
foram observados normativos da Assistência Estudantil sobre auxílios permanência
e conectividade; monitoria e informações sobre a central de estudos remotos.

Na aba Ensino27 observa-se a disponibilização de informações referentes ao ERE de
forma que contempla o que dispõe LAI, no seu art. 8º:

(…) É dever dos órgãos e entidades públicas promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

A fim de coletarmos informações mais específicas, foi proposta a realização de
reunião, no dia 14/09/2021, entre a equipe de Auditoria envolvida neste trabalho e os
gestores da área auditada. Na ocasião, sobre a comunicação institucional, foi
informado pelos gestores que, com a saída da jornalista do campus, as informações
e notícias a serem publicadas no site precisam ser enviadas à Reitoria e, nesse
trâmite, acaba afetando a tempestividade.

Com relação à subquestão de auditoria, que procura analisar se as informações são
suficientes, acessíveis e atualizadas, observou-se que algumas informações
acadêmicas disponibilizadas, conforme a Figura 03, são referentes a períodos
anteriores ao Ensino Remoto Emergencial: as informações referentes ao calendário
acadêmico, por exemplo, datam de 2020, no formato presencial; estão, portanto,
desatualizadas. Ressalta-se que, conforme o Art. 9º da Resolução nº 50/2020, em
virtude da excepcionalidade da pandemia da Covid-19, faz-se necessária a
construção de calendários acadêmicos para o ensino remoto no ano letivo de 2020.

27 https://www2.ifal.edu.br/campus/palmeira
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Figura 02. Calendário Acadêmico do Campus Palmeira dos Índios

Fonte: Site do Campus Palmeira dos ìndios

Destaca-se que a disponibilização de informações insuficientes, intempestivas ou
desatualizadas sobre as atividades desenvolvidas no período do ERE podem
comprometer a governança (quanto ao monitoramento e avaliação da política
pública) e compromete a participação do/a cidadão/ã no efetivo controle social –
além do atendimento à legislação vigente.

Diante do exposto, entende-se pertinente recomendar ao Campus Palmeira dos
Índios que realize a inclusão do calendário acadêmico vigente, bem como as
informações sobre horários de aulas, no site institucional, a fim de atender as
diretrizes da Lei de Acesso à Informação, bem como ao Acórdão nº 8131/2019 –
TCU – 1ª Câmara, no qual o órgão de Controle Externo estabelece que se

adote medidas para que as informações publicadas em seus portais
na rede mundial de computadores atendam aos atributos de
primariedade, integralidade, atualidade, disponibilidade,
autenticidade e granularidade, em conformidade com a Lei
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Com a implementação dessa recomendação espera-se contribuir para o avanço na
transparência nas informações do Campus, garantindo que estas sejam sempre
atualizadas. O benefício dessa recomendação, em termos não monetários, tende a
alcançar relevante importância, quando levados em consideração o fortalecimento
do controle social e o cumprimento da legislação vigente.

2. Informações sobre as ações e atividades desenvolvidas no Ensino Remoto
Emergencial previstas na Resolução nº 50/2020

O Campus Palmeira dos Índios, encaminhou informações sobre o ERE através de
e-mail enviado à Auditoria Interna, indicando que:
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● Foram realizadas atividades de acolhimento/acompanhamento com os
discentes. No ensino superior os discentes são os próprios responsáveis.
Contudo não houve restrição à participação de familiares.

● Na Engenharia Elétrica os componentes curriculares foram registrados nas
atas das reuniões dos colegiados de curso, onde decidiu-se que disciplinas
de laboratórios ficariam suspensas. Na Engenharia Civil o colegiado do curso
deliberou que as disciplinas experimentais ficariam com oferta suspensa,
sendo registrada essa deliberação na ata de reunião. Salvo as componentes
de caráter experimental, houve adesão total dos docentes para oferta das
componentes curriculares de todos os semestres do curso

● Na Engenharia Elétrica os componentes de caráter essencialmente
experimentais tiveram sua oferta suspensa em acordo com o entendimento
do Colegiado do valor formativo da presença do discente nos laboratórios da
instituição, de modo que a não presencial se mostrou inviável. Na Engenharia
Civil os professores de disciplinas de caráter experimental apresentaram suas
justificativas quanto a impossibilidade de execução das mesmas de forma
remota, tendo os membros do colegiados aceitado tais justificativas e
concordado com sua suspensão.

● Na Engenharia Elétrica a utilização de simuladores e plataformas virtuais foi
realizada apenas em caráter complementar nos componentes de cunho
teórico. Por entender o valor formativo das atividades práticas experimentais,
as componentes majoritariamente práticas foram suspensas. Essa decisão
considerou também que o curso ainda está em fase de implementação,
nenhum aluno concluirá o curso até 2023, de modo que os componentes
teóricos poderiam ser adiantados para que os componentes práticos sejam
ofertados mais tarde sem atraso na formação do discente. Na Engenharia
Civil não houve aulas em simuladores.

● Na Engenharia Elétrica os professores são incentivados a utilizar o G Suites
for Education para o contato com os discentes e para disponibilizar todos os
conteúdos, síncronos e assíncronos. Os discentes são incentivados a cobrar
dos docentes que o material seja disponibilizado. Na Engenharia Civil os
professores disponibilizaram as gravações e materiais utilizados nos
momentos assíncronos no SIGAA e no Google Sala de Aula
simultaneamente. Devido, principalmente à facilidade de acesso via
dispositivo móvel (realidade de grande parte dos discentes), o Sigaa tem sido
utilizado apenas para registro acadêmico. A plataforma preferencial para
mediação tecnológica digital tem sido o Google Suites for Education. Na
Engenharia Civil alguns professores utilizam-no para desenvolverem suas
aulas. No curso de Engenharia Elétrica alguns poucos docentes utilizam
canais no Youtube para disponibilizar aulas também.

● Na Engenharia Elétrica muitos discentes, por iniciativa própria, optaram por
trancar o curso de forma compulsória e continuar posteriormente de modo
presencial. Mas houve demanda por soluções além do auxílio conectividade.
Na Engenharia Civil os alunos identificados foram contemplados pelo auxílio
conectividade.

● Engenharia Elétrica: A carga horária está sendo acompanhada formalmente
via registro no Sigaa e informalmente via conversas da coordenação com os
discentes.
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● Quanto ao trancamento, o principal motivo mapeado foi: acreditar que o
ensino remoto supra suas necessidades formativas e não ter tempo para o
curso por precisar trabalhar.

Tais medidas estão de acordo com o que delimita a Resolução nº 50/2020.

Além das informações encaminhadas, em reunião realizada entre a Auditoria e os
gestores do Ensino Superior do Campus Palmeira dos Índios, o Chefe de
Departamento de Ensino Superior destacou que nos cursos superiores as
dificuldades foram menores, uma vez que os/as discentes são adultos/as e
familiarizados/as com as tecnologias. O gestor destacou, ainda, o empenho dos
servidores/as envolvidos/as no processo para o sucesso do ERE, no entanto,
salientou que não foi possível apresentar relatório de avaliação a cada 15 dias,
conforme disposto na Resolução nº 50/2020.

No campus, optou-se pela não modularização no Ensino Superior. O horário do
curso em formato presencial foi colocado da mesma forma no momento on-line; para
os momentos síncronos, portanto, os alunos não saíram da sua rotina, apenas
mudou-se o espaço físico pelo virtual. O gestor informou que respeitou-se o mínimo
e o máximo da porcentagem da carga horária síncrona de cada componente
intercalando com os momentos assíncronos.

De acordo com a Resolução nº 50/2020, há a opção para ministrar aulas pelo SIGAA
e Google Classroom. Em reuniões com os colegiados de curso, o Campus optou
pelo Google Classroom uma vez que proporciona melhor experiência quanto ao
ensino síncrono. O Google Classroom tornou-se o mais viável, inclusive, para
comunicação com as turmas, uma vez que após a ativação do e-mail institucional,
foi possível enviar mensagem para determinado grupo de alunos por componente
curricular. O SIGAA foi utilizado para o registro de frequência, conteúdos, notas e o
registro do link das aulas, estes, também, foram disponibilizados no Google
Classroom. Destaca-se, ainda, que todos os componentes curriculares ofertados
estão consolidados no SIGAA, à exceção dos componentes curriculares de natureza
estritamente práticas, os quais serão ofertados e concluídos quando do retorno às
aulas presenciais. Tal situação foi possível visualizar em consulta ao sistema28 que
indica que permanecem abertas as turmas de 2020 dos componentes curriculares:
Física Experimental I, Hidráulica Experimental, Laboratório de Circuitos Elétricos I,
Laboratório de Circuitos Lógicos, Laboratório de Mecânica dos Solos I, Laboratório
de Mecânica dos Solos II, Materiais de Construção Civil I, Materiais de Construção II,
Química Geral Experimental e Topografia.

Os gestores informaram que algumas ações estão sendo discutidas, a exemplo da
prática profissional nos cursos técnicos integrados, e nos cursos de graduação sobre
a oferta dos componentes curriculares não ofertados no ano letivo 2020.

Quanto à comunicação com os/as discentes, os gestores indicaram que em relação
à comunicação, o SIGAA não apresentou efetividade no período (a publicação de
notícias, e-mails, etc na ferramenta muitas vezes não era visualizada). Foi percebido

28 https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/ensino/turma/busca_turma.jsf
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pelos gestores que, culturalmente, os/as discentes não têm o costume de acessar o
e-mail institucional. O Chefe de Departamento informou, inclusive, que o Campus
elaborou uma pesquisa sobre o retorno dos componentes práticos, esperava-se que
100% respondessem, mas apenas 60% o fizeram. A pesquisa foi divulgada
semanalmente no e-mail institucional, sem sucesso.

3. Limitações no acompanhamento dos indicadores e metas para avaliação da
efetividade do Ensino Remoto Emergencial previstas na Resolução nº 50/2020

O Campus Palmeira dos Índios disponibilizou à Auditoria Interna arquivos que
apresentam informações de avaliação dos cursos de Bacharelado em Engenharia
Elétrica e Engenharia Civil.

Os documentos relativos à avaliação dos cursos estão em formato de planilha e
referem-se à avaliação que os/as docentes realizaram dos/as discentes no período
de 14/09/2020 até 04/12/2020 (Engenharia Civil) e 14/09/2020 a 03/11/2020
(Engenharia Elétrica). As avaliações indicam desempenho acadêmico dos/as
estudantes e há recomendações dos/as docentes de cada componente curricular
para melhorar o desempenho no caso dos/as discentes que não foram bem
avaliados. Há ainda a avaliação realizada pelos/as discentes, em que foram
analisados e respondidas questões sobre: Qualidade da conexão; necessidade de
auxílio; se conseguiu acessar as aulas e atividades; as causas de não acesso;
avaliação geral sobre o ERE; avaliação das disciplinas; sugestões sobre o que pode
ser melhorado.

Ainda sobre avaliação do ERE, o campus Palmeira dos Índios, em e-mail enviado à
Auditoria Interna, informou que o acompanhamento dos estudantes foi realizado com
a ajuda da Coordenação Pedagógica, das coordenações de curso e Coordenação
de Registro Acadêmico do campus com envio de informações sobre os estudantes
que estejam tendo dificuldades ligadas à assistência estudantil ou alterações em
situações de matrícula, como trancamento ou desistência. Os contatos da
Coordenação de Assistência Estudantil e do Setor de Serviço Social também são
usados pelos próprios estudantes para buscar orientações sobre os auxílios
recebidos.

Apesar das informações constantes nas avaliações, não foi possível identificar se
houve consolidação destas em relatórios de planejamento que tenham resultado em
revisão de algum aspecto ou tenha sido subsídio para a tomada de decisão.

De forma complementar, foram analisados ainda os relatórios 2020-2021 da
Comissão Própria de Avaliação (CPA)29, em que os resultados apontaram:

No curso Bacharelado em Engenharia Civil houve a participação de 25 docentes
(83,33% da população) e 73 discentes (32,44% da população).

29

https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissoes-permanentes/comissao-propria-de-avaliaca
o/relatorios/relatorios-de-avaliacao-de-cursos
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● Na autoavaliação, os/as discentes apontaram como aspectos a serem
desenvolvidos: rendimento nas tarefas propostas pelos professores, a
aprendizagem dos conteúdos abordados nos componentes curriculares e a
busca de aprofundamento nas bibliografias e leituras complementares
sugeridas pelos professores. Já os/as docentes avaliaram a necessidade de
desenvolvimento de estratégias para motivar os discentes em relação aos
conteúdos, integração entre teoria e prática, discussão dos resultados das
avaliações de aprendizagem (trabalhos, provas, etc), incentivo à participação
em projetos de ensino, pesquisa e extensão.

● Quanto à coordenação de curso, a maior necessidade de avanços está em:
desenvolvimento do interesse em solucionar os problemas acadêmicos dos
alunos, disponibilidade para receber/atender o discente, atitudes
colaborativas para resolução das demandas do curso, encaminhar soluções
para os problemas surgidos no curso foram os que apontaram maior
necessidade de avanços.

● Ainda na autoavaliação do curso de Engenharia Civil, os indicadores de
percepção da atuação de órgãos representativos, avaliaram a necessidade de
desenvolver os itens: representatividade, atuação e periodicidade de reunião
do colegiado; e, a necessidade de de melhorar o item: acompanhamento do
Núcleo Docente Estruturante (NDE) na consolidação e na atualização do
Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

● Quanto à organização político-pedagógica, foram apontados como aspectos a
serem desenvolvidos: as tecnologias de informação e comunicação no
processo de ensino e aprendizagem permitem a execução do projeto de
curso, acessibilidade digital e comunicacional.

● Com relação à infraestrutura, os aspectos em que há necessidade de
desenvolvimento são os relativos à: salas de aula, laboratórios de informática
ou outro meio de acesso a equipamentos de informática, laboratórios
didáticos de formação básica e formação específica atendem às
necessidades institucionais e do curso quanto à manutenção periódica,
conforto, normas, utilização e segurança, outros.

Como sugestões de melhoria, a comissão indicou:

● Criar estratégias de suporte e consultas que procurem estimular os discentes
na busca de leituras e materiais complementares ao conteúdo ministrado nas
aulas;

● Propor, se ainda não houver, novas formas de conteúdos midiáticos e digitais;
● Promover momentos que envolvam troca de experiências com os professores

como forma de melhorar o desempenho do aluno;
● Ações de conscientização da importância do protagonismo do aluno de curso

superior nesse momento de ER;
● Realizar reuniões com os alunos, não apenas com os representantes, para

tratar dos encaminhamentos das disciplinas, professores, aulas remotas,
deficiências entre outros pontos considerado importantes pelos estudantes;

● Acompanhamento constante da coordenação junto aos professores,
representantes de turma para identificar os alunos que apresentam
dificuldades pessoais, de conectividade, aprendizagem e/ou evasão;
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● Tentar conhecer os interesses de cada aluno;
● Realizar sempre o feedback com as turmas após o término dos conteúdos;
● Realizar sempre o feedback com as turmas após a realização das avaliações;
● Incentivar o desenvolvimento de pesquisas como elemento integrante dos

processos de ensino/aprendizagem na educação superior;
● Propor atividades em que eles alunos demonstrem o conhecimento adquirido

em sala de aula;
● Acompanhar e verificar como está ocorrendo o processo de divulgação de

oferta de vagas em projetos de ensino, pesquisa e de extensão para os
estudantes do curso;

● Propor momentos em que o aluno possa expor um conhecimento que ele
adquiriu com mais facilidade que os outros.

● Divulgar entre os discentes as atribuições da coordenação no âmbito do
curso;

● Disseminar entre os discentes o horário de funcionamento e disponibilidade
da coordenação de curso, principalmente nesse período de ER;

● Divulgar as ações que estão sendo desenvolvidas pela coordenação entre os
estudantes do curso;

● Criar estratégias que possam aumentar o vínculo com os estudantes;
● Realizar reuniões periódicas com os alunos.
● Ampliar, no âmbito dos cursos, a divulgação sobre a existência, composição

vigente e a atuação dos órgãos Colegiados e NDE, assim como onde
encontrar informações no portal do ifal e no SIGAA;

● Na medida do possível, informar a comunidade acadêmica acerca das ações
do NDE e Colegiado em prol do curso (calendário de reuniões, pautas
discutidas, pontos deliberados, demandas atendidas, feedback das reuniões,
entre outros);

● Comunicar periodicamente e de forma sistêmica e setorialmente sobre a
tomada de decisões do NDE e o nível de cumprimento e acompanhamento do
PPC;

● Cobrar maior participação do representante discente, no Colegiado, e que se
expresse, em nome das turmas do curso, apresentando os anseios e queixas
mais pertinentes entre os estudantes para que medidas possam ser sugeridas
e efetivadas.

● Criar políticas de acompanhamento da infraestrutura (materiais, iluminação,
acomodação, segurança, conforto, equipamentos, softwares, aplicativos entre
outros de laboratórios específicos, salas de aulas, espaços de estudo e
bibliotecas setoriais;

● Priorizar as reformas e adequações dos laboratórios e aquisição de
computadores e programas necessários ao curso ofertado;

● Priorizar os processos de manutenção e recuperação de instrumentos e
equipamentos dos laboratórios e a depender da necessidade aquisição de
novos instrumentos/equipamentos.

No curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica houve a participação de 16
docentes (84,21% da população) e 62 discentes (60,8% da população).
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● Na autoavaliação, os/as discentes apontaram como aspectos a serem
desenvolvidos: participação nas atividades desenvolvidas nas aulas,
rendimento nas tarefas propostas pelos professores, a aprendizagem dos
conteúdos abordados nos componentes curriculares e a busca de
aprofundamento nas bibliografias e leituras complementares sugeridas pelos
professores, satisfação geral com o desempenho nos componentes
curriculares. Já os/as docentes avaliaram a necessidade de desenvolvimento
dos aspectos domínio, clareza da linguagem e segurança dos conteúdos
ministrados, estratégia para motivação dos discentes em relação aos
conteúdos, coerência entre os conteúdos ministrados e as avaliações de
aprendizagem, discussão dos resultados das avaliações de aprendizagem
(trabalhos, provas, etc), momentos de debates ideias entre os discentes
acerca dos temas abordados, cumprimento da ementa dos componentes
curriculares. E, ainda, integração entre teoria e prática e incentivo à
participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão. Quanto à
coordenação do curso, avaliaram a necessidade de desenvolver interesse em
solucionar os problemas acadêmicos dos discentes, atitudes colaborativas
para a resolução das demandas do curso.

● Ainda na autoavaliação, os indicadores de percepção da atuação de órgãos
representativos apontaram a necessidade de melhorar o desenvolvimento da
representatividade, atuação e periodicidade de reunião do colegiado e o
acompanhamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) na consolidação e
na atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

● Quanto à organização político-pedagógica, foram apontados como aspecto a
ser desenvolvido a institucionalização do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) considerando a carga horária e as formas de apresentação, orientação
e coordenação. E a melhorar, os convênios e ações que promovam a
integração com a rede pública de ensino e permitam o desenvolvimento, a
execução e  avaliação de estratégias didático-pedagógicas.

● Com relação à infraestrutura, os aspectos em que há necessidade de
desenvolvimento são os relativos à: salas de aula, laboratórios de informática
ou outro meio de acesso a equipamentos de informática, laboratórios
didáticos de formação básica e formação específica atendem às
necessidades institucionais e do curso quanto à manutenção periódica,
conforto, normas, utilização e segurança, outros.

Como sugestões de melhoria, a comissão indicou:

● Incentivar o estudo além da sala virtual e após o retorno das aula presenciais
incentivar o estudo em grupos;

● Propor, se ainda não houver, novas formas de conteúdos midiáticos e digitais;
● Incentivar a inserção de atividades avaliativas diferenciadas;
● Promover momentos que envolvam troca de experiências com os professores;
● Propor estratégias a curto e médio prazo de aulas de reforço e apoio discente;
● Ações de conscientização da importância do protagonismo do aluno nesse

momento de ER;
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● Criar estratégias de suporte e consultas que procurem estimular os discentes
na busca de leituras e materiais complementares ao conteúdo ministrado nas
aulas;

● Acompanhamento constante da coordenação junto aos professores,
representantes de turma para identificar os alunos que apresentam
dificuldades de conectividade, aprendizagem e/ou evasão;

● Realizar reuniões com os alunos, não apenas com os representantes, para
tratar dos encaminhamentos das disciplinas, professores, aulas remotas,
deficiências entre outros pontos considerados importantes pelos estudantes.

● Apresentação de experimentos/vídeos aulas e/ou outras tecnologias para
introduzir conteúdos;

● Tentar conhecer os interesses de cada aluno;
● Realizar sempre o feedback com as turmas após o término dos conteúdos;
● Realizar sempre o feedback com as turmas após a realização das avaliações;
● Continuar a incentivar o uso da bibliografia do componente e dos materiais

complementares como suporte ao conteúdo ministrado nas aulas;
● Incentivar a consulta e uso de livros ou outros conteúdos digitais;
● Incentivar o desenvolvimento de pesquisas como elemento integrante dos

processos de ensino/aprendizagem na educação superior;
● Propor atividades em que eles alunos demonstrem o conhecimento adquirido

em sala de aula;
● Acompanhar e verificar como está ocorrendo o processo de divulgação de

oferta de vagas em projetos de ensino, pesquisa e de extensão para os
estudantes do curso;

● Propor momentos em que o aluno possa expor um conhecimento que ele
adquiriu com mais facilidade que os outros;

● Disseminar entre os discentes o horário de funcionamento da coordenação de
curso, principalmente nesse período de ER;

● Divulgar as ações que estão sendo desenvolvidas pela coordenação entre os
estudantes do curso;

● Realizar reuniões periódicas com os alunos;
● Ampliar, no âmbito dos cursos, a divulgação sobre a existência, composição

vigente e a atuação dos órgãos Colegiados e NDE, assim como onde
encontrar informações no portal do ifal e no SIGAA;

● Na medida do possível, informar a comunidade acadêmica acerca das ações
do NDE e Colegiado em prol do curso (calendário de reuniões, pautas
discutidas, pontos deliberados, demandas atendidas, feedback das reuniões,
entre outros);

● Comunicar periodicamente e de forma sistêmica e setorialmente sobre a
tomada de decisões do NDE e o nível de cumprimento e acompanhamento do
PPC;

● Realizar reuniões sistêmicas/setoriais periódicas para revisão e
acompanhamento das decisões em relação aos objetivos do curso com os
discentes do curso;

● Cobrar maior participação do representante discente, no Colegiado, e que se
expresse, em nome das turmas do curso, apresentando os anseios e queixas
mais pertinentes entre os estudantes para que medidas possam ser sugeridas
e efetivadas.
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● Realizar reuniões com o colegiado e os professores orientadores para discutir
como está sendo planejado e desenvolvido o TCC;

● Realizar reuniões prévias com os alunos e orientadores que estarão aptos a
realizar o TCC, para informar o planejamento, as etapas e como será
desenvolvido o trabalho.

● Realizar reuniões acadêmicas abordando as experiências de sucesso e
incentivando as aulas mais práticas e lúdicas;

● Aprimorar a comunicação no sentido de informar, de forma regular, sobre a
oferta/viabilidade de estágios (coordenação de estágios), assim como ampliar
parcerias com empresas e outras instituições/órgãos nesse sentido;

● Manter a divulgação dos produtos ou resultados dos projetos de pesquisas
desenvolvidos pelos docentes, discentes e os grupos de pesquisa.

● Ampliar, no âmbito do curso, a divulgação sobre a existência, composição
vigente e a atuação dos órgãos Colegiados, assim como onde encontrar
informações no site e no SIGAA;

● Na medida do possível, informar a comunidade acadêmica do curso acerca
das ações do NDE e Colegiado em prol do curso (calendário de reuniões,
pautas discutidas, pontos deliberados, feedback das reuniões, entre outros).

● Repassar para a gestão do Campus a necessidade de se criar, quando não
houver, ou otimizar os espaços para uso dos recursos tecnológicos
necessários à aprendizagem;

● Criar políticas de acompanhamento dos processos de manutenção e
adequação de laboratórios, salas de aulas, espaços de trabalho e bibliotecas
de acordo com a necessidade do curso;

● Priorizar a manutenção e adequações dos laboratórios e outros espaços às
necessidades dos cursos de graduação ofertados;

● Acompanhar e realizar junto ao NDE a atualização periódica dos acervos
bibliográficos do curso e verificar eventuais pendências quanto ao quantitativo
de livros, em consonância com os Projetos Pedagógicos de Curso – PPC;

● Retornar com o acesso à biblioteca virtual;
● Realizar reuniões com os docentes para identificar as limitações observadas e

discutir possíveis soluções quanto aos espaços de trabalho e sala coletiva;

Recomenda-se a utilização das informações derivadas das avaliações no
planejamento das ações e o aperfeiçoamento contínuo dos cursos de Graduação.
Destaque-se que, conforme publicação da Casa Civil

Seguindo as melhores referências internacionais, as avaliações de
políticas públicas devem ser executadas em caráter permanente e
integradas ao ciclo de políticas públicas, que envolve também o
planejamento, a execução e o controle orçamentário e financeiro. Só
com a efetiva utilização dos resultados das avaliações na adoção de
medidas de melhoria na execução das políticas públicas e no
processo orçamentário e financeiro, que os princípios de eficiência,
efetividade e eficácia serão aplicados.

Como benefício da implementação da recomendação, pretende-se que, a partir de
uma avaliação mais detalhada, o Campus possa planejar as atividades seguintes a
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partir de informações mais precisas, identificando quais áreas apresentam maior
risco de não atingimento dos objetivos e que, por isso, devem ser investidos mais
recursos

4. Quais medidas o Ifal implementou para garantir a permanência e o êxito dos
discentes no período de Ensino Remoto Emergencial?

Quanto às medidas implementadas para garantir a permanência e o êxito dos/as
discentes no período de ERE, foram analisadas as estabelecidas pelos editais
abaixo indicados e os resultados obtidos

● Edital Nº 03/2020/CAE - Ifal/Campus Palmeira - Seleção para o Auxílio
Conectividade e Projeto Alunos Conectados30

● Edital Nº 01/2020 - DG/Ifal – Campus Palmeira - Processo de Seleção para o
Programa de Monitoria Remunerada e Voluntária31

● Edital Nº 02/2020 – DG/Ifal-Palmeira - Seleção para o Programa de Auxílio
Permanência para Estudantes do Ensino Médio e Superior32

O edital nº 03/2020/CAE - Ifal Campus Palmeira tratou do auxílio conectividade em
duas modalidades:

I - 585 concessões de auxílio financeiro de R$ 70,00 (setenta reais) mensais,
para ser utilizado na contratação de serviço de acesso à internet fixa ou móvel,
tais como: aquisição de chip de celulares, pacote de dados, acesso via rádio ou
banda larga, entre outros que se adequem à realidade da/o estudante, - em
casos específicos em que o valor de R$ 70,00 (setenta reais) seja insuficiente
para a contratação de serviço de internet local, o auxílio poderá ser de até R$
150,00 (cento e cinquenta reais). e;

II – 585 disponibilizações de equipamento para acesso à internet, mediante
doação ou concessão de auxílio financeiro para aquisição de equipamento para
conexão com a internet, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) concedido em
parcela única.

O edital estabeleceu que poderão ser contempladas/os com o Projeto Alunos
Conectados estudantes regularmente matriculadas/os em cursos presenciais de
nível médio - nas formas, integrado e subsequente - e de nível superior, em
condições de vulnerabilidade socioeconômica, com renda per capita até meio salário
mínimo vigente, que atualmente não estão recebendo bolsas ou auxílio da
assistência estudantil e que para a inscrição o aluno deveria preencher o
Questionário Socioeconômico do Auxílio Conectividade/Projeto Alunos Conectados,
disponível em link específico e encaminhar, junto com os documentos
comprobatórios, via e-mail ao campus, assim como o próprio pedido de recurso e a
assinatura do termo de compromisso o edital indicou apenas o formato digital.

32 file:///C:/Users/maril/Downloads/PDF.EditalSeleoProgramasAE2020.11.pdf
31 https://arquivo.ifal.edu.br/campus/site/campus_palmeira/EDITAL01RETIFICADO.pdf

30 https://www2.ifal.edu.br/campus/palmeira/editais/arquivos/EditalAux.Conectividade2Etapaalterado.pdf
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Dentre os/as discentes do Ensino Superior, 26 deles foram atendidos com o Auxílio
Permanência e 110 com os dois auxílios - Permanência e Conectividade. Em análise
ao resultado final do Edital do Auxílio Conectividade e Projeto Alunos Conectados
observou-se que não foram disponibilizadas informações relativas aos
indeferimentos das solicitações. Não fica claro se todos os solicitantes tiveram as
solicitações deferidas.

Com relação a Seleção para o Programa de Monitoria Remunerada e Voluntária, o
Edital ofertou 22 vagas para a Graduação, sendo: 02 vagas para o Componente
Curricular Laboratório de Automação Industrial, 02 para Introdução ao Cálculo e
Cálculo I, 01 para Cálculo II e III, 01 para Física Geral, 01 para Topografia, 01 para
Lab. de Materiais e Solos I e II, 01 para Álgebra Linear, 01 para Desenho/CAD, 01
para Geometria descritiva, 01 para Fenômeno de Transportes, 01 para Introdução à
Programação e, 09 vagas para voluntários, sendo: 01 para cada um dos
Componentes Curriculares citados. Contudo, o resultado final da seleção não consta
no site do campus33.

O Edital Nº 01/2020 – DG/Ifal-Palmeiras - Seleção para o Programa de Auxílio
Permanência para Estudantes do Ensino Médio e Superior, retificado pelo Edital
02/2020 DG/Ifal-Palmeiras, tem por finalidade possibilitar condições para o acesso, a
permanência com qualidade e a conclusão com êxito das/os estudantes
regularmente matriculados/as e está diretamente relacionado ao Objetivo
Estratégico 02 do Ifal: Assegurar aos/às discentes condições de permanência e
conclusão com êxito. Nos editais, conforme o Art. 3º, subitens 3.2 e 3.3 O número de
vagas será preenchido, com base na dotação orçamentária e financeira prevista
para a Política de Assistência Estudantil do IFAL em 2020. ficando a cargo do/a
profissional de Serviço Social o processo de ocupação das vagas. O resultado final34

foi publicado no site do Ifal, no entanto, não constam as indicações de solicitações
indeferidas, não ficando claro se todas foram deferidas. Dentre os/as discentes
assistidos/as, 136 são dos cursos de graduação.

Os quadros abaixo apresentam o desempenho, em termos de aprovação e
reprovação, dos/as alunos/as que receberam algum recurso em dinheiro, tablet ou
chip em 2020.

Quadro 02. Discentes de Engenharia Civil assistidos
Nome CPF Tablet ou

R$  700,00
Chip OU

valor
Val.

Receb.
Situação por

Componente Curricular

A. de O. ***739.214*
*

R$  700,00 Chip R$  700,00 Aprovado

A. E. dos S.
A.

***377.154*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovada

A. S. da S.
L. T.

***197.644*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovado

34https://www2.ifal.edu.br/campus/palmeira/assistencia-estudantil/documentos-e-publicacoes/arquivos/relacao-do
s-alunos-contemplados-cursos-superiores.pdf

33 https://www2.ifal.edu.br/campus/palmeira/editais/2020

50



Nome CPF Tablet ou
R$  700,00

Chip OU
valor

Val.
Receb.

Situação por
Componente Curricular

A. T. R. ***046.324*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovado

A. J. C. de
A.S.

***053.124*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Cancelado/Trancado

A. K. G. S. ***853.814*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovado

A. S. S ***891.174*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovada

A. A. da.S.
O.

***745.034*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovada

B. F. C. ***009.574*
*

Tablet R$
210,00

R$ 210,00 Aprovado

B. T. de M **519.834**
*

Tablet R$
210,00

R$ 210,00 1 Aprovado, 2
Reprovado, Não
Matriculado em 2021.2

C. F. A. P. T. ***464.344*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 8 Aprovado,3 Reprovado,
1 Repr por média/falta

D. F. de O ***864.664*
*

Tablet R$
210,00

R$ 210,00 5 Aprovado,  5
Reprovado por
média/falta

D. R. da S ***644.644*
*

Tablet Chip Aprovada

D. A. da S. ***745.834*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 2020.1 Aprov, 2020.2
Reprov, 2021.1 Canc

D. A. C. P ***634.054*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovado

E. V. dos S. ***002.694*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovada

E. M. da S. ***567.384*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovado

E. K. de L.
S.

***168.624*
*

Tablet R$
210,00

R$ 210,00 Aprovado

G. dos S. V. ***532.094*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovado, 2 Reprovado
por média/falta

G. dos S. L. ***732.494*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovado. Trancou o
Estágio Curricular

G. A. de M. ***180.544* R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovado
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Nome CPF Tablet ou
R$  700,00

Chip OU
valor

Val.
Receb.

Situação por
Componente Curricular

H. A. S ***210.744*
*

Tablet Chip 4 Aprovado, 5 Reprovado

I. V. C. de L. ***353.434*
*

Tablet Chip Aprovado

I. G. M. F. ***961.174*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 5 Reprovado por
média/falta, 3 Reprovado

I. Q. L. C. S. ***107.054*
*

R$ 700,00 R$ 700,00 Aprovado

J. de O. S. ***887.784*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 6 Aprovado, 3 Reprovado

J. B. B. ***587.894*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovada

J. F. de A. ***058.024*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovada

J. B. A. ***974.674*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovada

J. C. V. da
S.

***827.144*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovada

J. P. S. N. ***384.194*
*

Tablet R$
210,00

R$ 210,00 Aprovado

J. V. N. de A ***031.575*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovado

J. G. L. M. ***586.314*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 9 Aprovado, 1
Reprovado, 1 Reprovado
por média/falta

J. G. de F. ***132.524*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovado

J. A. da C. ***341.444*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 7 Aprovado, 1 Rep, 3
Rep por média/falta

J. H. P. do
N.

***327.054* R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovado

J. M. S. da
S.

***029.564*
*

Tablet R$
210,00

R$ 210,00 Aprovado

J. M. dos S.
N.

***881.514*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovada

J. C. F. de L
V.

***872.304* R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovado
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Nome CPF Tablet ou
R$  700,00

Chip OU
valor

Val.
Receb.

Situação por
Componente Curricular

L. A. B. ***245.044*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovada

L. S. da S. ***858.164*
*

Tablet Aprovada

L. M. L. da
S.

***021.294*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovada

L. N. S. F. ***526.434*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovada

L. E. W. S. ***670.594*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovado

L. J. da S. T. ***364.334*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 4 Aprovada, 1 Reprovada
por média/falta, 3
trancado em 2020.2.

L. C. P. J. ***421.334*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovado

M. A. M. da
S.

***128.324*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 11 Aprovado, 1
Reprovado

M. R. de L.
F.

***228.984*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovado

M. A. G. de
V.

***929.594*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovada

M. B. R. M. ***067.084* R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovada

M. F. V. dos
S.

***514.204*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovada

M. M. B. ***698.134* R$ 700,00 R$ 700,00 Aprovada

M. R. dos S. ***341.394*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovada

M. R. da S.
S.

***702.834*
*

Tablet R$
210,00

R$ 210,00 Aprovada

M. J. C. P.
de S.

***735.274*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovada

M. F. de  O. ***188.994*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovado

M. K. P. G. ***542.984*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 1 Reprovado, 1 Rep. por
média/falta. Não consta
matrícula em 2020.2.
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Nome CPF Tablet ou
R$  700,00

Chip OU
valor

Val.
Receb.

Situação por
Componente Curricular

M. S. C. ***962.264*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovada

N. A. dos S. ***293.874*
*

Chip Trancou matrícula em
2020.1, não há
informação em 2020.2

P. A. S. G.. ***358.314*
*

R$ 700,00 R$ 700,00 2 Reprovada, 2 Rep. por
média/falta

P. E. S. da
S.

***422.624*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovado

P. H. C. da
R.

***678.834*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 11 Aprovado, 1 Repr. por
média/falta

R. S. D. ***146.664*
*

Tablet R$
210,00

R$ 210,00 Aprovado

R. M. ***437.943*
*

R$ 700,00 R$
240,00

R$ 940,00 Aprovada

R. S. P. dos
S. Q.

***751.814*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovada

S. L. P. da R ***593.174*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 10 Aprovada, 1
Reprovada, 1 Reprovada
por média/falta

T. B. de S. ***161.364*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovada, Trancou
Estágio Curricular
Supervisionado

V. O. dos S ***604.534*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovada

V. A. T. de
O.

***543.844*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 1 Aprovado, 5 Reprovado

V. C. da S. ***991.194*
*

Tablet R$
210,00

R$ 210,00 Aprovado

V. B. S. S ***918.904* R$ 700,00 R$ 700,00 Aprovada

V. F. B ***333.914*
*

Tablet R$
210,00

R$ 210,00 Aprovada

V. de O. S. ***930.104*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 Aprovada

W. V. P. dos
S. M.

***650.344*
*

R$ 700,00 R$
210,00

R$ 910,00 5 Aprovado, 1 Reprovado
por média/falta

54



Nome CPF Tablet ou
R$  700,00

Chip OU
valor

Val.
Receb.

Situação por
Componente Curricular

Y. B. da S.
S.

***577.704*
*

Tablet R$
210,00

R$ 210,00 Aprovado. Não há
informação em 2020.2

TOTAL R$ 41.300,00 9.270,00
R$
50.570,00TOTAL GERAL R$ 50.570,00

Fonte: Site do Ifal e SIGAA

Quadro 03. Desempenho dos/as assistidos/as do Curso de Bacharelado em Engenharia
Elétrica

Nome CPF Tabl. ou
R$700,00

Chip ou
R$70,00

Val.
Receb.

Situação por
Componente Curricular

A. P. da C. ***404.134** R$ 700,00 R$ 700,00 Aprovado

C. V. F. da
S.

***286.704** R$ 700,00 R$ 700,00 6 Aprovado, 1 Reprovado

C. A. P. J. ***151.304** R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Cancelado em 2020.1.
Não há informação em
2020.2

D. L. de
O. B.

***839.684** Tablet R$ 210,00 R$ 210,00 Aprovado

E. K. dos
S. M.

***265.274** R$ 700,00 R$ 210,00 R$ 910,00 6 Aprovado, 2 Reprovado

F. M. de
S. R.

***089.434** R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovado

F. R. F. da
S.

***161.684** R$ 700,00 Chip R$ 700,00 10 Aprovado, 1
Reprovado

F. W. O.
dos S.

***018.204** Chip 4 Aprovado, 1 Repr., 1
Repr. por média/falta

G. A. G.
S.

***515.404** R$ 700,00 Chip R$ 700,00 3 Aprovado, 2 Repr., 3
Repr. por média/falta

G. B. de
M. T.

***081.344** R$ 700,00 R$ 210,00 R$ 910,00 2 Aprovado, 2 Repr.,5
Repr. por média/falta

G. A. de
O.

***294.914** R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovado

G. M. da
S.

***224.994** R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovado

G. N. O. ***056.244** R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovado

H. M. L.S. ***198.904** Chip Aprovado
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Nome CPF Tabl. ou
R$700,00

Chip ou
R$70,00

Val.
Receb.

Situação por
Componente Curricular

H. V. J. da
S.

***.985.014*
*

R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovado

I. A. dos
S.

***385.254** Tablet R$ 210,00 R$ 210,00 4 Aprovado, 2 Reprovado

I. M. C. D. ***246.084** R$700,00 Chip R$ 700,00 Aprovado

J. A. do N. ***777.044** Tablet Chip 6 Aprovado, 2 Rep., 4
Repr. por média/falta

J. da S. S. ***341.844** R$ 700,00 Chip R$ 700,00 7 Aprovado, 1 Reprovado

J. K. B. V. ***528.174** Tablet R$ 210,00 R$ 210,00 3 Reprovado, 3 Repr. por
média/falta

J. V. dos
S. S.

***749.914** R$ 700,00 R$ 210,00 R$ 910,00 Aprovado

J. A. F. da
S.

***918.234** R$ 700,00 R$ 210,00 R$ 910,00 Aprovado

J.  A. A .
V.

***858.654** R$ 700,00 R$ 210,00 R$ 910,00 Aprovado

J. G. da
S.F.

***486.084** Tablet Chip Aprovado

L. B. B. ***190.544** R$ 700,00 Chip R$ 700,00 9 Aprovado, 1 Reprovado
por média/falta

M. P. A. ***336.634** Tablet R$ 210,00 R$ 210,00 Aprovado

M. M. F.
S.

***435.844** R$ 700,00 R$ 210,00 R$ 910,00 5 Apr, 4 Reprovado, 1
Repr por média/falta

M. O. R. ***168.384** R$ 700,00 R$ 210,00 R$ 910,00 Aprovada

M. T. da
S.

***920.104** R$ 700,00 R$ 210,00 R$ 910,00 8 Aprovado, 2 Repr por
média/falta

O. dos S.
R.

***292.214** R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovado

P. D. da S.
N.

***923.914** R$
210,00

R$ 210,00 4 Aprovado, 5 Repr, 2
Rep por média/falta

R. dos S.
S.

***270.504** R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovado

S. E. dos
S. S.

***921.224** R$ 700,00 Chip R$ 700,00 Aprovado

V. C. H. .L ***092.304** R$ 700,00 R$ 210,00 R$ 910,00 Aprovado
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Nome CPF Tabl. ou
R$700,00

Chip ou
R$70,00

Val.
Receb.

Situação por
Componente Curricular

W. F. V. ***710.054** R$ 700,00 Chip R$ 700,00 12 Aprovado, 1
Reprovado

Total R$ 18.200,00 2.940,00
21.140,00

Total Geral R$ 21.140,00
Fonte: Site do Ifal e SIGAA

● No Curso Bacharelado em Engenharia Civil, dentre os/as discentes
contemplados/as com o edital Conectividade, 03 deles/as cancelaram a
matrícula em 2020 e não há informação no histórico em 2020.2 Já no Curso
Bacharelado em Engenharia Elétrica, 01 discente cancelou a matrícula em
2020.1 e não há informação no histórico em 2020.2

● Discentes que pelo histórico constam 2 matrículas: A. T. R. (2018.1 cancelada
e 2018.2 ativa), A. A. da S. O. (2018.1 cancelada e 2019.1 ativa); L. J. da S.
T.(2019.1 cancelada e 2019.2 ativa); R. S. D. (2018.2 cancelado e 2019.1
ativa); V. O. dos S. (2020.1 cancelada e 2020.1 ativa);

● 59,09% dos/as discentes assistidos/as foram aprovados/as em todas os
componentes curriculares que cursaram, 6,36% foi reprovado em mais da
metade das disciplinas cursadas e 0,90% foram reprovados em todas as
disciplinas. E, 4,54% dos/as discentes cancelaram/trancaram matrícula. Tal
resultado demonstra a importância desta política no resultado dos/as
discentes

Quanto aos cancelamentos/trancamentos, o gestor informou em reunião que alguns
discentes não conseguiram acompanhar o formato remoto, optando por trancar
matrícula.

Diante do exposto, recomendamos a disponibilização de todos os resultados dos
editais no site em área própria e identificada, a fim de garantir a transparência dos
processos.

5. Inexistência de formalização de gestão de riscos e de sistematização dos
controles internos adotados para tratá-los.

Em análise aos documentos recebidos e aos disponibilizados no site institucional,
não foi possível identificar ações institucionais integradas e claramente definidas em
um documento de planejamento, a fim de nortear as ações do Campus para o
atingimento das metas, com a definição de indicadores e previsão de ações e
atividades e dos riscos envolvidos, na busca pela qualidade dos serviços e na
permanência e êxito dos/as discentes. Foi possível perceber, no entanto, que os
encaminhamentos indicam o tratamento intuitivo destes.

Embora seja sabido por esta Auditoria Interna que o processo de gestão de riscos
no Ifal iniciou em 2018 e que, no momento, os riscos foram definidos em nível
estratégico na instituição, considerando que a IN nº 01/2019 disciplina que
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Art. 3º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão
implementar, manter, monitorar e revisar os controles internos da
gestão, tendo por base a identificação, a avaliação e o
gerenciamento de riscos que possam impactar a consecução dos
objetivos estabelecidos pelo Poder Público. Os controles internos
da gestão se constituem na primeira linha (ou camada) de defesa
das organizações públicas para propiciar o alcance de seus
objetivos. Esses controles são operados por todos os agentes
públicos responsáveis pela condução de atividades e tarefas, no
âmbito dos macroprocessos finalísticos e de apoio dos órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal. A definição e a
operacionalização dos controles internos devem levar em conta os
riscos que se pretende mitigar, tendo em vista os objetivos das
organizações públicas. Assim, tendo em vista os objetivos
estabelecidos pelos órgãos e entidades da administração pública,
e os riscos decorrentes de eventos internos ou externos que
possam obstaculizar o alcance desses objetivos, devem ser
posicionados os controles internos mais adequados para mitigar a
probabilidade de ocorrência dos riscos, ou o seu impacto sobre os
objetivos organizacionais.

e que, os termos dispostos pelo TCU no Acórdão nº 6836/2019 - TCU - 1ª Câmara
apontam que

1.7.2. proceda à estruturação, sistematização e implementação de
um processo de avaliação de riscos por meio da utilização de
métodos, técnicas e ferramentas de apoio para identificação,
avaliação e implementação de respostas a riscos, seguindo, se
assim preferir, as boas práticas dispostas no COSO - Estrutura
Integrada de Controles Internos, COSO - Gerenciamento de
Riscos Corporativos e ABNT NBR ISO 31.000:2009;
1.7.3. estabeleça políticas e procedimentos de controle para atuar
sobre os riscos, de maneira a contribuir para que os objetivos da
organização sejam alcançados dentro dos padrões estabelecidos,
conforme as boas práticas dispostas no COSO - Estrutura
Integrada de Controles Internos e no COSO - Gerenciamento de
Riscos Corporativos;

Considera-se relevante destacar a importância da instituição estabelecer a gestão
dos riscos em níveis táticos e operacionais quanto aos processos finalísticos
também, iniciando, inclusive, com a formação dos gestores sobre o tema para atuar
na identificação, avaliação e monitoramento dos riscos que possam comprometer o
atingimento dos objetivos.

Assim, entende-se pertinente recomendar ao Campus Palmeira dos Índios o
mapeamento e a implementação de medidas formais quanto aos controles internos
administrativos e à mitigação dos riscos envolvidos, nos níveis tático e operacional,
com relação aos objetivos finalísticos.

Com a implementação dessa recomendação espera-se contribuir para a
governança, gestão de riscos e fortalecimento dos controles internos, o que tende a
promover maior eficiência do Campus, tanto em termos administrativos quanto
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acadêmicos. O benefício dessa recomendação, em termos não monetários, tende a
alcançar uma importância considerável, quando levada em conta a integridade, a
transparência e o controle social.
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● Campus Marechal Deodoro

1. Possibilidade de avanço na disponibilização das informações no site do
campus

A fim de analisar a transparência das informações institucionais, sob os aspectos:
da observância da publicidade como preceito geral; da divulgação de informações
de interesse público, independentemente de solicitações; da utilização de meios de
comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; do fomento ao
desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; e do
desenvolvimento do controle social da administração pública, conforme previsto na
Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI), foram avaliadas as
informações disponibilizadas no site institucional do Campus Marechal Deodoro35.
Foi possível verificar que as informações relativas ao curso de Gestão Ambiental
não estão disponibilizadas de forma objetiva, acessível e atualizada nos links do
curso de Gestão Ambiental.

Figura 03. Página do site do Campus - aba ensino

Fonte: Site do campus

A fim de coletarmos informações mais específicas, foi proposta a realização de
reuniões entre a equipe de Auditoria envolvida neste trabalho e os gestores da área
auditada. Assim, em reunião realizada remotamente pela plataforma Google Meet,
no dia 27/09/2021, houve indicação da Proen sobre a perspectiva de padronização
das páginas dos cursos superiores. Para tal foi criado um grupo de trabalho na
Degrad para, de forma sistêmica, construir um layout padronizado e mais completo
para disponibilização de informações sobre o Ensino Superior no site do Ifal.

Na ocasião, para exemplificar o resultado que se espera, o Chefe do Departamento
de Graduação (Degrad) apresentou a página do curso de Alimentos do Campus
Maceió que servirá como modelo. A página apresenta informações completas e
objetivas o que deve permitir um melhor acesso da comunidade acadêmica às
informações.

35 https://www2.ifal.edu.br/campus/marechal/ensino.
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Assim sendo, entendendo que o processo de atualização do espaço de
comunicação está em fase de adequação/construção, reforçamos a recomendação
da implantação do modelo apresentado pela Proen em todos os cursos.

O atendimento à recomendação trará como benefício, o atendimento às diretrizes da
Lei de Acesso à Informação, bem como ao Acórdão nº 8.131/2019 – TCU – 1ª
Câmara, no qual o órgão de Controle Externo estabelece que se

adote medidas para que as informações publicadas em seus portais
na rede mundial de computadores atendam aos atributos de
primariedade, integralidade, atualidade, disponibilidade,
autenticidade e granularidade, em conformidade com a Lei
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Nesse sentido o objetivo maior da recomendação é, portanto, uma maior
participação do/a cidadão/ã no efetivo controle social.

2. Possibilidade de avanço nas ações e atividades desenvolvidas no Ensino
Remoto Emergencial previstas na Resolução nº 50/2020

Através de Memorando Eletrônico e e-mail, o Campus Marechal Deodoro
disponibilizou como evidência das ações desenvolvidas: Relatórios com Indicadores
referentes ao ERE, Programação da Semana de Acolhimento, Planilhas de
distribuição dos componentes curriculares e informações sobre os auxílios
disponibilizados aos/às estudantes.

O campus informou que os relatórios de avaliação dos 45 dias iniciais, assim como o
acompanhamento mensal da efetividade do ERE, tomando como referência os
indicadores propostos na resolução 50/2020 por meio da elaboração de relatórios e
apresentação ao colegiado, não foram realizados. No entanto, antes da conclusão
do 1º semestre (2020.1), foram realizadas reuniões de escuta com todas as turmas
do curso de Gestão Ambiental e aplicado questionários com o objetivo de analisar a
conectividade e a percepção dos/as estudantes quanto à aprendizagem.

● Sobre o processo do ERE também foi informado que nenhum componente
curricular foi suspenso. Todos foram ou estão sendo ministrados.

● As aulas síncronas de todos os componentes curriculares estão sendo
disponibilizadas no Google Classroom e/ou no Sigaa.

● O campus, após diversas reuniões da Comissão de Recomposição dos
Calendários, Colegiados e Concamp, decidiu adotar suas ofertas por meio de
módulos, com 3, 4 ou 5 componentes por módulo. A oferta ocorreu de forma
gradativa, iniciando com as últimas turmas e, posteriormente, incluindo as
demais.

● O Sigaa tem sido utilizado para registro das notas, frequências, conteúdos e
materiais por todos/as os/as docentes. Já o Classroom tem sido utilizado
como ferramenta principal nos processos de ensino e aprendizagem, uma vez
que as atividades são desenvolvidas nesta plataforma.
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Quanto ao processo de escuta, conforme informações disponibilizadas pelos
gestores, foram apontadas as seguintes sugestões para melhoria do ERE pelos/as
estudantes dos quatro módulos no final de 2020.1, dentre outras:

1. Deixar as instruções/critérios das atividades mais claras – alguns materiais
solicitados para estudo nos momentos síncronos que não foram bem
direcionados/orientados/discutidos nos momentos síncronos;
2. Estabelecer/definir um canal de tira-dúvidas - um momento com os/as estudantes;
3. Para sanar dúvidas, os/as estudantes apontaram demora nas respostas a alguns
e-mails ou questionamentos no classroom. Uma possibilidade é definir momentos
específicos no Meet – 30 minutos antes ou depois da aula, ou em outro dia. Um dia
específico para verificar e-mails de dúvidas, etc.;
4. Rever a quantidade de atividades em alguns componentes curriculares por
semana;
5. Tornar as aulas mais lúdicas – estabelecer maior interatividade. Utilizar mais
aplicativos para prender atenção dos estudantes;
6. Organizar visitas técnicas virtuais – verificar possibilidade;
7. Disponibilizar mais material complementar para o aluno que desejar se aprofundar
no assunto – alguns/as estudantes sentiram falta de se aprofundar em alguns
conteúdos de alguns componentes mas o material disponibilizado pelo/a docente
não era suficiente em sua perspectiva.

Quanto às possibilidades de avanço nas ações e atividades desenvolvidas no
campus foram analisados, também, os relatórios 2020-2021 da Comissão Própria de
Avaliação – CPA que, no caso do curso de Gestão Ambiental, a autoavaliação
contou com como a participação de 20 docentes (83,33% da população) e 41
discentes (33,33% da população), que abordou os seguintes pontos:

Quanto à percepção dos/as discentes, foram observados os seguintes fatores pela
Comissão: participação nas atividades desenvolvidas nas aulas; rendimento nas
tarefas propostas pelos/as professores/as; sua aprendizagem dos conteúdos
abordados nos componentes curriculares; busca de aprofundamento nas
bibliografias e leituras complementares sugeridas pelos/as professores/as;
satisfação geral com o seu desempenho nos componentes curriculares; e forma
emitidas, dentre outras, as seguintes recomendações:

● Incentivo de estudo além do espaço virtual, e em pequenos grupos, após o
retorno presencial;

● Promoção de troca de experiências entre professores/as e alunos/as; ações
de conscientização no momento de ER;

● Acompanhamento dos/as alunos/as que apresentam dificuldades de
conectividade e aprendizagem;

● Criação de estratégias de leituras; atualização do PPC; propor estratégias de
aulas de reforço.

Sobre os/as docentes foram avaliados os seguintes fatores: domínio, clareza da
linguagem e segurança dos conteúdos ministrados; uso de estratégias para motivar
os/as discentes em relação aos conteúdos; integração entre teoria e prática;
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coerência entre os cursos ministrados e avaliação de aprendizagem; discussão dos
resultados de avaliações de aprendizagem; possibilidade de momentos de debates
de ideias entre os/as discentes acerca dos temas abordados; apresentação do Plano
de Curso/ementa no começo do componente curricular; esclarecer os critérios de
avaliação do componente curricular; cumprir a ementa do componente curricular;
utilizar as bibliografias indicadas no PPC; indicar onde encontrar mais informações
sobre os conteúdos ministrados; cumprir os horários das aulas; incentivar a
participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão e disponibilidade das
informações acadêmicas no SIGAA. Nesse ponto, a Comissão emitiu as seguintes
recomendações:

● Apresentação de experimentos, vídeos e outras tecnologias para a introdução
de conteúdos;

● Identificar interesses dos alunos;
● Incentivo da bibliografia para suporte ao conteúdo ministrado;
● Incentivar a consulta e uso de livros e outros conteúdos digitais;
● Incentivar a pesquisa, realizar feedback com as turmas sobre os conteúdos;
● Realizar feedback com as turmas após as avaliações;
● Propor momentos para o/a aluno/a expor conhecimentos adquiridos com

maior facilidade.

Com relação à atuação do Coordenador de Curso foram observados os seguintes
pontos: interesse em solucionar os problemas acadêmicos dos/as alunos/as;
disponibilidade para atender os/as discentes; atitudes colaborativas para atender as
demandas do curso; encaminhar soluções para os problemas surgidos no curso.
Para esses pontos a Comissão emitiu as seguintes recomendações:

● Realizar reuniões periódicas com os/as alunos/as;
● Divulgar as atribuições da coordenação do curso;
● Disseminar o horário e disponibilidade da   coordenação do curso;
● Divulgar as ações que estão desenvolvidas pela coordenação;
● Criar estratégias de aproximação com os/as discentes.

Quanto à atuação dos órgãos representativos do curso foram analisados os
seguintes pontos: o colegiado possui representatividade discente, é atuante e se
reúne com periodicidade; o NDE atua no acompanhamento, na consolidação e
atualização do PPC; a prática profissional, os projetos integradores e o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), constantes no PPC, estão devidamente implantados; as
ações voltadas para os/as estudantes do curso repercutem em sua permanência na
instituição. Como sugestões de melhoria, a comissão indicou:

● Ampliação da divulgação sobre a existência, composição vigente e atuação
dos órgãos Colegiados e NDE, assim como onde encontrar informações no
portal do Ifal e SIGAA;

● Informar a comunidade acadêmica sobre as ações do NDE e Colegiado do
curso.

● Comunicar periodicamente sobre as decisões do NDE e o nível de
cumprimento e acompanhamento do PPC;
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● Realizar reuniões sistêmicas periódicas para revisão e acompanhamento das
decisões em relação aos objetivos do curso;

● Rever a implementação da prática profissional, projetos integradores e TCC;
● Realizar reuniões com os/as alunos e orientadores/as para discutir as ações e

o desenvolvimento da prática profissional, projetos integradores e TCC;
● Continuar ações voltadas para a permanência e êxito dos/as alunos/as;
● Cobrar maior participação do representante discente no Colegiado.

Com relação à Infraestrutura foram analisados pela Comissão os seguintes pontos:
as salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, apresentando
manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos destinados às
atividades a serem desenvolvidas; o laboratório de informática, ou outro meio de
acesso a equipamentos de informática pelos/as discentes, atende às necessidades
institucionais, com adequado espaço físico e manutenção periódica; os laboratórios
didáticos de formação básica, atendem às necessidades do curso, normas de
funcionamento, utilização, segurança e manutenção, adequados às atividades a
serem desenvolvidas; os laboratórios didáticos de formação específica, atendem às
necessidades do curso, normas de funcionamento, utilização, segurança e
manutenção, adequados às atividades a serem desenvolvidas; a biblioteca do
campus atende às suas expectativas quanto ao acervo físico do curso, instalações e
atendimento; e nível de satisfação com o curso. Como recomendações, a comissão
indicou:

● Criar políticas de acompanhamento da infraestrutura;
● Priorizar as reformas e adequações dos laboratórios e aquisição de

computadores e programas necessários ao curso;
● Divulgar mais o espaço virtual da biblioteca;
● Realizar atualização periódica dos acervos bibliográficos por campus e

verificar eventuais pendências quanto ao quantitativo de livros em
consonância com os PPC’s;

● Priorizar os processos de manutenção e recuperação de instrumentos e
equipamentos dos laboratórios.

Com relação à percepção dos/as professores/as foram analisados os seguintes
pontos: sobre a implantação das políticas institucionais de ensino, pesquisa e
extensão constantes no PDI no âmbito do curso; os objetivos do curso, constante no
PPC estão alinhados ao perfil do egresso, estrutura curricular e contexto
educacional; a estrutura curricular, constante no PPC, considera a
interdisciplinaridade, compatibilidade de carga horária, a flexibilidade e a
metodologia; a estrutura curricular, constante no PPC, articula a teoria com a prática;
os conteúdos curriculares, constantes no PPC, promovem o efetivo desenvolvimento
do perfil profissional do egresso; a prática profissional está institucionalizada e
consideram a carga horária, a diversidade de atividade e os tipos de aproveitamento
constantes no PPC; O Trabalho de Conclusão de Curso está institucionalizado e
considera carga horária, formas de apresentação, orientação e coordenação, a
divulgação nos canais próprios, acessíveis pela internet; o apoio ao discente
contempla ações de acolhimento e permanência, acessibilidade metodológica e
instrumental, monitoria, nivelamento, intercâmbios nacionais e internacionais; as
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tecnologias de informação e comunicação adotadas no processo de ensino
aprendizagem permitem a execução do projeto pedagógico do curso, acessibilidade
digital e comunicacional; os procedimentos de acompanhamento e de avaliação,
utilizados nos processos de ensino-aprendizagem, atendem à concepção do curso
definida no PPC; os convênios e ações permitem o desenvolvimento, a execução do
projeto pedagógico do curso. Após a análise dos dados, a Comissão emitiu as
seguintes recomendações:

● Propor junto ao NDE a revisão e atualização do PPC do curso;
● Realizar reuniões com o NDE para discutir e acompanhar como estão sendo

implantadas as políticas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do curso e
constantes no PPC;

● Realizar reuniões com o NDE, Colegiado e os/as professores/as
orientadores/as para acompanhar e discutir como estão sendo planejadas e
desenvolvidas as práticas profissionais, TCC e o estágio supervisionado no
âmbito do curso;

● Acompanhar a verificar como está ocorrendo o processo de divulgação de
oferta de vagas em projetos de pesquisa para estudantes do curso;

● Incentivar o desenvolvimento de pesquisas como elemento integrante dos
processos de ensino-aprendizagem na educação superior;

● Implantar a prática extensionista como componente curricular;
● Divulgar os produtos ou resultados dos projetos de pesquisas desenvolvidos

pelos docentes, discentes e os grupos de pesquisa;
● Ampliar a divulgação das ações, eventos, melhorias e serviços realizados

pela coordenação;
● Incentivar a participação dos docentes em projetos de pesquisa e extensão,

incubadoras entre outras direcionados a área do curso;
● Aprimorar a comunicação no sentido de informar, de forma regular, sobre a

oferta/viabilidade de estágios (coordenação de estágios), assim como ampliar
parcerias  com empresas nesse sentido.

A avaliação sobre a Coordenação, órgãos representativos e atuação docente
discorreu sobre os seguintes itens: o NDE tem o coordenador de curso como
integrante; atua no acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC; a
atuação do coordenador atende à demanda existente, considerando a gestão do
curso, a relação com professores/as e alunos/as, favorecendo a integração e a
melhoria contínua; o coordenador cumpre a carga horária relativa a sua função
como gestor de curso (disponibilidade, acessibilidade, atividades acadêmicas,
reuniões pedagógicas, etc); sua análise sobre os conteúdos dos componentes
curriculares e sua relevância para a atuação profissional e acadêmica do aluno; o
regime de trabalho do corpo docente permite o atendimento integral da demanda
existente, considerando a dedicação à docência e o atendimento, preparação e
correção das avaliações; o corpo docente promove ações que permitem identificar
as dificuldades dos/as alunos/as e expor o conteúdo em linguagem aderente às
características da turma; o colegiado é atuante e possui representatividade dos
segmentos (docentes e discentes), reunindo-se com periodicidade determinada
(registrada em ata). Sobre esses pontos a Comissão recomendou:
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● Criar, se não existir, ou aprimorar um plano/ estratégias de acolhimento e
acompanhamento dos estudantes que apresentem dificuldades acadêmicas e
que possam ser trabalhadas pelos docentes;

● Ampliar, no âmbito do curso, a divulgação sobre a existência, composição
vigente e a atuação dos órgãos Colegiados, assim como onde encontrar
informações no site e no SIGAA;

● Na medida do possível, informar a comunidade acadêmica do curso acerca
das ações do NDE e Colegiado em prol do curso (calendário de reuniões,
pautas discutidas, pontos deliberados, feedback das reuniões, entre outros);

● Criar, se não existir, ou ampliar os canais de comunicação entre discentes e
docentes do curso, aumentando o vínculo como forma de facilitar o processo
de ensino aprendizagem;

Sobre a infraestrutura dos espaços docentes foram observados os seguintes fatores:
os espaços de trabalho para docentes atendem às necessidades institucionais e
possuem recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados; a sala
coletiva de professores/as viabiliza o trabalho docente, possui recursos de
tecnologias da informação e comunicação apropriados e dispõe de espaço para a
guarda de equipamentos e materiais; as salas de aula atendem às necessidades
institucionais e do curso, apresentando manutenção periódica, conforto,
disponibilidade de recursos destinados às atividades a serem desenvolvidas; o
laboratório de informática, ou outro meio de acesso a equipamentos de informática
pelos/as discentes, atende às necessidades institucionais, com espaço físico e
manutenção periódica; o acervo físico da bibliografia básica é adequado e está
atualizado em relação às unidades curriculares e aos conteúdos descritos no PPC;
nos casos dos títulos virtuais, há garantia de acesso físico na IES, com instalações e
recursos tecnológicos que atendem à demanda, bem como de apoio à leitura,
estudo e aprendizagem; os laboratórios didáticos de formação básica atendem às
necessidades do curso, normas de funcionamento, utilização e segurança,
manutenção adequados às atividades a serem desenvolvidas; os laboratórios
didáticos de formação específica, atendem às necessidades do curso, normas de
funcionamento, utilização e segurança, e manutenção adequados às atividades a
serem desenvolvidas. Com vistas à melhora nesses indicadores, a Comissão
recomendou:

● Realizar junto ao NDE a atualização periódica dos acervos bibliográficos do
campus e verificar eventuais pendências quanto ao quantitativo de livros, em
consonância com os Projetos Pedagógicos de Curso – PPC;

● Criar políticas de acompanhamento dos processos de manutenção e
adequação de laboratórios didáticos, espaços de trabalho docente e
bibliotecas de acordo com a necessidade exigida;

● Priorizar a manutenção e adequação dos laboratórios e outros espaços às
necessidades da comunidade e dos cursos de graduação ofertados;

● Atestar junto ao NDE se a presença da bibliografia oferecida ao curso está
sendo adequada para a formação dos/as discentes;

● Realizar reuniões com os/as docentes para identificar as limitações
observadas e discutir possíveis soluções quanto aos espaços de trabalho e
os recursos disponíveis; retornar com a biblioteca virtual;
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● Reforçar, nas reuniões, com aluno/as e professores/as, que a bibliografia
utilizada se encontra disponível para consulta e está de acordo com as
ementas/programas das disciplinas ofertadas; realizar reuniões com a gestão
do campus, para repassar as demandas dos docentes e discutir sobre as
possíveis estratégias ou alternativas a serem implementadas de forma a
alcançar uma maior satisfação e retorno à comunidade acadêmica.

Verificou-se ainda, informações sobre o quantitativo discente36 no período de 2019 a
2021, em que foram observados os números referentes aos alunos/as: ingressos/as,
matriculados/as, concluintes, reprovados/as e evadidos/as conforme as informações
apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Quantitativo discente - Gestão Ambiental

Fonte: Adaptado do relatório quantitativos discentes

Observa-se, na Tabela 1, que o número de alunos/as ingressos/as, matriculados/as
e concluintes cai ano a ano durante todo o período analisado. Quanto ao número de
evadidos, observa-se um aumento de 41,26% em 2020 com relação a 2019; e
redução em 2021 de 96,63% e 95,24% com relação a 2020 e 2019,
respectivamente. No relatório não consta o número de reprovados/as.

Assim sendo, além das sugestões apresentadas pelos alunos/as recomendamos
que o campus utilize, também, o diagnóstico realizado pela CPA e as
recomendações emitidas como ferramentas de planejamento de suas ações a fim de
atingir os objetivos da instituição com maior eficiência, eficácia e efetividade.

Como benefício da implementação da recomendação, pretende-se que, a partir de
uma avaliação mais detalhada, o Campus possa planejar as atividades seguintes a
partir de informações mais precisas, identificando quais áreas apresentam maior
risco de não atingimento dos objetivos e que, por isso, devem ser investidos mais
recursos.

3. Limitações no acompanhamento dos indicadores e metas para avaliação da
efetividade do Ensino Remoto Emergencial previstas na Resolução nº 50/2020

Quanto à efetividade do Ensino Remoto Emergencial, segundo as informações
disponibilizadas pelo Campus, os relatórios de avaliação dos 45 dias iniciais, bem
como o acompanhamento mensal da efetividade não foram realizados. Entretanto,
antes da conclusão do 1º semestre (2020.1) foram realizadas reuniões de escuta
com todas as turmas do curso e aplicado questionários para verificar os níveis de
conectividade e percepção dos estudantes quanto à aprendizagem. Assim,
considerando-se que a avaliação foi realizada no final do semestre de 2020.1, o
Campus entende que perdeu-se o sentido de tabular as notas dos componentes

36 https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/graduacao/geral.jsf
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curriculares, mesmo entendendo que a definição do indicador de desempenho
acadêmico seja crucial para fins de acompanhamento do processo.

Destaca-se que conforme a Resolução nº 50/2020, em seu Art. 37, o Ensino Remoto
Emergencial será desenvolvido, inicialmente, no período de 30 a 50 dias, e deverá
ser acompanhado e avaliado quanto a sua efetividade, das seguintes formas: quanto
à conectividade; quanto à acessibilidade das/os estudantes com necessidades
específicas; quanto à efetividade do processo de ensino-aprendizagem e quanto à
percepção das/os estudantes acerca do êxito nas atividades deste período. Abaixo
são apresentados os indicadores de conectividade e percepção dos estudantes do
curso de Gestão Ambiental quanto à aprendizagem.

Indicadores de Desempenho do 1º semestre de 2020 dos 1ºs módulos do curso de
Gestão Ambiental

● Indicador de desempenho – Conectividade:

Conforme dispõe a Resolução nº 50/2020, através do indicador de conectividade
busca-se avaliar o alcance do auxílio conectividade; se o acesso foi mediado ou não
por tecnologias digitais e identificar as condições e dificuldades de acesso ao ERE –
objetivando-se medidas necessárias para garantir a equidade. Na Tabela 3 é
apresentado o indicador de desempenho de conectividade dos/as alunos/as nos
primeiros módulos de Gestão Ambiental.

Tabela 2. Indicador de Conectividade - 1ºs módulos do curso de Gestão Ambiental

Fonte: Gestão do Campus

Dos/as 24 alunos/as participantes da avaliação quanto ao acesso observa-se um
indicador de desempenho de 6,7. Desses/as, 10 conseguiram acesso plenamente;
10 parcialmente, e 4 minimamente. Pelos dados apresentados obtém-se ainda que
41,7% e 16,7% dos/as alunos/as apresentam um desempenho de conectividade
parcial e mínimo, respectivamente. Quanto à qualidade da conexão obteve-se um
indicador de 8,3; em que 66,7% avaliaram como satisfatória, conseguindo
acompanhar as atividades e reuniões pelo Google Meet, e 33,3% avaliaram de
forma insuficiente por não conseguirem acompanhar as atividades e/ou reuniões.
Assim, entende-se que apesar de um indicador de 8,3 de conexão, ainda é grande a
quantidade de alunos/as com acesso parcial e mínimo – o que pode levar ao
desinteresse escolar e aumentar o potencial de evasão – comprometendo os
objetivos de permanência e êxito. Nesse contexto faz-se necessário, após o
aprofundamento da identificação das possíveis causas das distorções de
conectividade, a adoção de medidas no sentido de minimizar os impactos delas
decorrentes.
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Gráfico 1. Possíveis motivos de não acesso às atividades – 1ºs módulos do curso de Gestão
Ambiental

Fonte: Gestão do Campus

Quanto aos possíveis motivos de não acesso às atividades por parte dos/as
alunos/as do curso de Gestão Ambiental observa-se, no levantamento realizado pelo
Campus, que a falta de conexão, problema com equipamento, razões psicológicas,
razões emocionais e ambiente impróprio ao estudo estão entre as principais razões.
Esse levantamento vai ao encontro do que dispõe o Art. 37 da Resolução 50/2020
sobre o acompanhamento e avaliação sobre o Ensino Remoto Emergencial, e exige
medidas no sentido de minimizar os impactos no processo de ensino-aprendizagem.

● Indicador de desempenho – Percepção dos Estudantes:

Tabela 3. Percepção dos/as alunos/as quanto ao desempenho acadêmico - 1ºs módulos do
curso de Gestão Ambiental

Como estudantes avaliam seu DESEMP. ACADÊMICO em:

Dimensões Peso
Química Ambiental Estatística Ecologia Regional Gest. Uso O. Solo Ética e Resp. Social Fund. de Adm.
Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Muito proveitoso 100 4

6,25

5

6,85

6

7,14

7

7,25

12

8,82

6

7,62
Regularmente
proveitoso

75 6 12 11 9 5 11

Pouco proveitoso 50 7 3 1 1 2 3

Não foi proveitoso 25 2 1 1 1 0 1

Não fez a atividade 0 1 2 2 2 0 0

Como estudantes avaliam seu DESEMP. ACADÊMICO em:

Dimensões Peso
Língua Estrangeira Metodologia Economia do MA Português
Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Muito proveitoso 100 6

6,87

2

7,98

8

7,75

7

7,77

0

0,00

0

0,00
Regularmente
proveitoso

75 9 9 8 8 0 0

Pouco proveitoso 50 1 7 2 2 0 0

Não foi proveitoso 25 2 2 2 0 0 0

Não fez a atividade 0 2 1 0 1 0 0

Fonte: Adaptado da Gestão do Campus
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Quanto à percepção dos/as alunos/as em termos de desempenho acadêmico sobre
os componentes curriculares ministrados no período, entende-se como relevante,
atribuindo-se notas que, no geral, contribuem para um indicador de desempenho
médio no primeiro bloco de 7,32; e no segundo, 7,59.

Tabela 4. Percepção dos/as alunos/as quanto aos momentos assíncronos e Adaptabilidade
ao ERE - 1ºs módulos do curso de Gestão Ambiental

Fonte: Gestão do Campus 

No que diz respeito à percepção quanto aos momentos assíncronos verifica-se que
dos/as 24 alunos/as participantes da avaliação 8 (33,3%) conseguem organizar seu
tempo e realizar as atividades; 12 (50,0%) têm dificuldades para organizar o tempo,
mas conseguem realizar as atividades, e 4 (16,7%) têm dificuldades para organizar
o tempo e realiza parcialmente as atividades. Nesse ponto, chama atenção o
percentual de alunos/as que não consegue organizar o tempo; e um Indicador de
Adaptabilidade ao ERE de apenas 5,63, o que pode comprometer a aprendizagem.

Indicadores de Desempenho do 1º semestre de 2020 do 2º módulo do curso de
Gestão Ambiental

● Indicador de desempenho – Conectividade:

Tabela 5. Indicador de Conectividade - 2º módulo do curso de Gestão Ambiental

Fonte: Gestão do Campus 

Em termos de conectividade, observa-se que os alunos/as do curso de Gestão
Ambiental conseguiram acesso e qualidade de conexão com indicadores de 9,3 e
9,7 respectivamente. Do total de participantes, 86,7% consideraram que
conseguiram acesso pleno, com 93,3% apontando como satisfatória a qualidade da
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conexão. Assim sendo, entende-se como relevante o percentual de alunos/as que
conseguiram acompanhar as atividades e reuniões pelo Google Meet, com altos
índices de acesso e qualidade da conexão.

Gráfico 2 – Possíveis motivos de não acesso às atividades – 2º módulo do curso de Gestão
Ambiental

Fonte: Gestão do Campus

No que se refere aos possíveis motivos de não acesso às atividades por parte
dos/as alunos/as dos curso de Gestão Ambiental observa-se, no levantamento
realizado pelo Campus, que os problemas com equipamento, razões psicológicas e
razões emocionais estão entre as razões para o não acesso às atividades por parte
dos demais.

● Indicador de desempenho – Percepção dos Estudantes:

Tabela 6 – Percepção dos/as alunos/as quanto ao desempenho acadêmico - 2º módulo do
curso de Gestão Ambiental

Como estudantes avaliam seu DESEMP. ACADÊMICO em:

Dimensões Peso
Educação Amb. Sensoriam. Rem. Biologia da Cons. Desenv. Meio Amb. Avaliações de Imp. Mark. Amb.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Muito proveitoso 100 5

7,85

3

7,30

7

8,95

1

6,15

2

6,54

11

9,61
Regularmente
proveitoso

75 6 3 5 7 7 2

Pouco proveitoso 50 3 4 0 2 2 0

Não foi proveitoso 25 0 3 0 3 1 0

Não fez a atividade 0 0 0 0 0 1 0

 

Como estudantes avaliam seu DESEMP. ACADÊMICO em:

Dimensões Peso
G. Unid. Conserv. SIG PIPA Com. Educ. Amb. 0 0

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Muito proveitoso 100 7

8,0

1

8,43

2

6,07

5

8,07

0

0,00

0

0,00
Regularmente
proveitoso

75 5 3 3 6 0 0

Pouco proveitoso 50 1 6 8 2 0 0

Não foi proveitoso 25 0 3 1 0 0 0

Não fez a atividade 0 1 0 0 0 0 0
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Fonte: Adaptado da Gestão do Campus

Com relação à percepção dos/as alunos/as em termos de desempenho acadêmico
sobre os componentes curriculares ministrados no período, entende-se como
relevante, atribuindo-se notas que, no geral, contribuem para um indicador de
desempenho médio no primeiro bloco de 7,73; e no segundo, 7,64.

Tabela 7 – Percepção dos/as alunos/as quanto à performance nos momentos assíncronos e
Adaptabilidade ao ERE - 2º módulo do curso de Gestão Ambiental

Fonte: Gestão do Campus 

Quanto à percepção dos/as alunos/as com relação à performance nos momentos
assíncronos no segundo módulo de Gestão Ambiental, constata-se que apesar de
um indicador de 8,33 apenas 5 (33,3%) conseguem organizar seu tempo e realizar
as atividades, com 66,7% apresentando dificuldades para organizar seu tempo.
Constata-se ainda, quanto à adaptabilidade, que 20% consideraram parcialmente; e
13,3% não se adaptaram ao ERE.

Indicadores de Desempenho do 1º semestre de 2020 do 3º módulo do curso de
Gestão Ambiental

● Indicador de desempenho – Conectividade:

Tabela 8 – Indicador de Conectividade - 3º módulo do curso de Gestão Ambiental

Fonte: Gestão do Campus 
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Com relação à conectividade, observa-se que os alunos/as do curso de Gestão
Ambiental conseguiram, no terceiro módulo, acesso e qualidade de conexão com
indicadores de 6,4 e 8,2 respectivamente. Dos/as alunos/as participantes da
avaliação quanto ao acesso verifica-se um indicador de desempenho de 6,4.
Desses/as, 54,5% conseguiram acesso parcial; e 9,1%, mínimo. Quanto à qualidade
da conexão obteve-se um indicador de 8,2; em que 36,4% avaliaram de forma
insuficiente por não conseguirem acompanhar as atividades e/ou reuniões pelo
Meet. Assim, entende-se que apesar de um indicador de 6,4 de acesso e 8,2 de
conexão, ainda é grande a quantidade de alunos/as com acesso parcial e sem
acesso; e com uma qualidade de conexão insuficiente – o que pode levar ao
desinteresse escolar e aumentar o potencial de evasão – comprometendo os
objetivos de permanência e êxito. Nesse contexto faz-se necessário, após o
aprofundamento da identificação das possíveis causas das distorções de
conectividade, a adoção de medidas no sentido de minimizar os impactos delas
decorrentes.

Gráfico 3 – Possíveis motivos de não acesso às atividades – 3º módulo do curso de Gestão
Ambiental

Fonte: Gestão do Campus 

Quanto aos possíveis motivos de não acesso às atividades por parte dos/as
alunos/as dos curso de Gestão Ambiental no terceiro módulo observa-se, no
levantamento realizado pelo Campus, que a falta de conexão, problemas com
equipamentos, razões psicológicas, razões emocionais e ambiente impróprio ao
estudo estão entre as razões para o não acesso às atividades por parte dos/as
alunos/alunas.

● Indicador de desempenho – Percepção dos Estudantes:

Tabela 9 – Percepção dos/as alunos/as quanto ao desempenho acadêmico - 2º módulo do
curso de Gestão Ambiental

Como estudantes avaliam seu DESEMP. ACADÊMICO em:

Dimensões Peso
Políticas Públicas Gestão Amb. Emp. Gestão Rec. Nat. Gestão Áreas Urb. Gest. Trat. Águas Gest. Res. Sólidos
Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Muito proveitoso 100 5 7 3 5 3 1

Regularmente 75 2 0 4 2 5 3
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7,25
7,50 7,00 7,50 7,25

5,5
proveitoso
Pouco proveitoso 50 1 1 2 2 1 4

Não foi proveitoso 25 1 0 0 0 0 1

Não fez a atividade 0 1 2 1 1 1 1

Como estudantes avaliam seu DESEMP. ACADÊMICO em:

Dimensões Peso
Saúde e Saneam. Man. Rec. Ár. Deg. Direito Amb. PIPA. 0 0

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Muito proveitoso 100 5

7,00

5

8,61

2

7,00

2

6,95

0

0,00

0

0,00
Regularmente
proveitoso

75 2 3 6 4 0 0

Pouco proveitoso 50 1 1 1 2 0 0

Não foi proveitoso 25 0 0 0 1 0 0

Não fez a atividade 0 2 0 1 0 0 0

Fonte: Adaptado da Gestão do Campus

No que se refere à percepção dos/as alunos/as em termos de desempenho
acadêmico sobre os componentes curriculares ministrados no terceiro módulo,
verifica-se que foram atribuídas notas que levam a um um indicador médio de 7,00
no primeiro bloco, e 7,39 no segundo.

Tabela 10 – Percepção dos/as alunos/as quanto à performance nos momentos assíncronos
e ao ERE - 3º módulo do curso de Gestão Ambiental

18,

Fonte: Gestão do Campus 

Observa-se, pela avaliação dos participantes, um indicador de 6,14 quanto à
percepção da performance nos momentos assíncronos no terceiro módulo. Do total,
além das dificuldades para organizar o tempo, 18,2% realizam as atividades
parcialmente. Quanto à adaptabilidade, esse indicador é de apenas 5,0. Desses/as,
63,6% conseguiram se adaptar parcialmente; e 18,2% não conseguiram se adaptar
ao ERE. Entende-se assim, que tais dificuldades podem levar ao desinteresse
escolar e aumentar o potencial de evasão – comprometendo os objetivos de
permanência e êxito. Nesse contexto faz-se necessário, após o aprofundamento da
identificação das possíveis causas da não adaptabilidade, a adoção de medidas no
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sentido de minimizar os impactos dela decorrentes – levando-se em consideração os
riscos estratégicos da instituição, e assegurando-se aos/as discentes condições de
permanência e conclusão com êxito.

Indicadores de Desempenho do 1º semestre de 2020 do 4º módulo do curso de
Gestão Ambiental

● Indicador de desempenho – Conectividade:

Tabela 11 – Indicador de Conectividade - 4º módulo do curso de Gestão Ambiental

Fonte: Gestão do Campus 

Quanto à conectividade, observa-se que os alunos/as do curso de Gestão Ambiental
conseguiram acesso e qualidade de conexão com indicadores de 7,5 e 8,8
respectivamente. No entanto, 25% do total de participantes quanto à qualidade da
conexão avaliaram como insuficiente, não conseguindo acompanhar as atividades e
reuniões pelo Google Meet.

● Indicador de desempenho – Percepção dos Estudantes:

Tabela 12 – Percepção dos/as alunos/as quanto ao desempenho acadêmico - 4º módulo do
curso de Gestão Ambiental

Como estudantes avaliam seu DESEMP. ACADÊMICO em:

Dimensões Peso
Instrumentos de GA. Aud. Cert. de Amb. PRA Ecoempreend. Tecnologias L. SGA

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Muito proveitoso 100 0

7,50

1

8,33

0

7,50

0

5,00

1

8,33

1

7,50
Regularmente
proveitoso

75 3 2 3 2 2 1

Pouco proveitoso 50 0 0 0 0 0 1

Não foi proveitoso 25 0 0 0 2 0 0

Não fez a atividade 0 0 0 0 0 0 0

Como estudantes avaliam seu DESEMP. ACADÊMICO em:

Dimensões Peso
PIQA Seminário de Mono. 0 0 0 0

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Muito proveitoso 100 1

8,33

2

5,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00
Regularmente
proveitoso

75 2 0 0 0 0 0

Pouco proveitoso 50 0 0 0 0 0 0

Não foi proveitoso 25 0 0 0 0 0 0

Não fez a atividade 0 0 2 0 0 0 0

Fonte: Adaptado da Gestão do Campus
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Com relação à percepção dos/as alunos/as em termos de desempenho acadêmico
sobre os componentes curriculares ministrados no período, entende-se como
relevante o indicador médio do primeiro bloco, 7,36. Já no segundo, o indicador cai
para 6,67.

Tabela 13 – Percepção dos/as alunos/as quanto à performance nos momentos assíncronos
e Adaptabilidade ao ERE - 4º módulo do curso de Gestão Ambiental

Fonte: Gestão do Campus 

Quanto à percepção dos/as alunos/as referente ao 4º módulo do curso de Gestão
Ambiental com relação à performance nos momentos assíncronos, observa-se que
dos/as alunos/as participantes da avaliação 50% conseguem organizar seu tempo e
realizar as atividades; e, 50% têm dificuldades para organizar o tempo, mas
conseguem realizar as atividades. Quanto à adaptabilidade o Indicador de
Desempenho das turmas foi de 5,0. Nessa avaliação, 25% avaliaram como
adaptados/as; 50% como parcialmente; e, 25% avaliaram que não se adaptaram ao
ERE. Chama atenção o percentual de alunos/as que não se adaptou ou se adaptou
parcialmente ao ERE; e, ainda, o percentual dos/as que têm dificuldades de
organizar o seu tempo, o que pode comprometer o rendimento acadêmico. Cabe,
portanto, um aprofundamento na identificação das causas da baixa adaptabilidade
ao ERE e das dificuldades de organização do tempo. Esse levantamento vai ao
encontro do que dispõe o Art. 37 da Resolução 50/2020 sobre o acompanhamento e
avaliação sobre o Ensino Remoto Emergencial, e exige medidas no sentido de
minimizar os impactos.

Cumpre destacar que a motivação por parte da Audint para a análise desses pontos
está balizada na Resolução 50/2020 que reza no Art. 37: “O Ensino Remoto
Emergencial será desenvolvido, inicialmente, no período de 30 a 50 dias, e deverá
ser acompanhado e avaliado quanto a sua efetividade”, e estabelece as seguintes
formas “quanto à efetividade do processo de ensino-aprendizagem”: [...] “Identificar
os resultados da aprendizagem das/os estudantes neste período, em relação ao
atendimento dos objetivos e expectativas previstos nos planos de atividades dos
componentes curriculares, de forma que sejam identificados os saberes e as
possíveis lacunas no processo” (Art. 37, III, a). Assim sendo, os pontos que
contribuem para a Redução da Eficiência Acadêmica, sendo essa classificada com
nível de risco extremo no Mapa de Riscos Estratégicos da instituição, exigem, por
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parte dos gestores, um aprofundamento na identificação das possíveis causas dos
problemas e a adoção de medidas e procedimentos para a solução do problema.

Assim, em razão do exposto, entende-se pertinente recomendar ao Campus que
adote medidas no sentido de melhorias para adaptabilidade ao ERE e organização
do tempo dos/as discentes para a realização das atividades assíncronas.

Com a implementação dessa recomendação espera-se contribuir para o atingimento
dos objetivos finalísticos da instituição. O benefício dessa recomendação, em termos
não monetários, tende a alcançar uma importância considerável, quando levados em
conta os Índices de Eficiência Acadêmica e o nível de resultados entregues à
sociedade.

4 Quais medidas o Ifal implementou para garantir a permanência e o êxito
dos/as discentes no período de Ensino Remoto Emergencial?

Quanto à análise sobre as medidas implementadas para garantir a permanência e
êxito das/os discentes no período do Ensino Remoto Emergencial observou-se que,
em função da Pandemia da COVID-19, o Campus disponibilizou o Edital nº 01/2020
– DAA/SSo/IFAL-MD para a seleção do programa de auxílio permanência e para o
programa de incentivo às práticas artísticas e desportivas para estudantes do ensino
superior. O Programa de Auxílio Permanência - PAuP é vinculado ao Serviço Social
e tem por objetivo a transferência de recursos financeiros a estudantes em situação
de risco e/ou vulnerabilidade social para despesas de transportes, alimentação,
moradia, creche, atendimento educacional especializado (AEE), entre outras. Nesse
programa foram ofertadas 90 (noventa) vagas a serem distribuídas com os seguintes
valores: R$ 150,00 (AP1), R$ 200,00 (AP2), R$ 250,00 (AP3), R$ 300,00 (AP4) e R$
350,00 (AP5).

Já o Programa de Incentivo às Práticas Artísticas e Desportivas - PIPAD, é vinculado
ao/à Gestor/a da Assistência Estudantil do campus, tendo como objetivo a
transferência de recursos financeiros aos/às estudantes buscando estimular as
práticas artísticas ou desportivas – que permitam o reconhecimento ou
desenvolvimento de habilidades artísticas e desportivas, sendo tal auxílio
disponibilizado através de bolsa. Nesse edital foram ofertadas 5 (cinco) vagas.

O campus disponibilizou, ainda, o auxílio Conectividade e Projeto Alunos
Conectados com o objetivo de selecionar estudantes sem condições de acesso à
internet, no sentido de proporcionar meios para o Ensino Remoto. O edital
contemplava 340 vagas para o Auxílio Conectividade com um valor de R$ 70,00
mensais podendo, em algumas situações, chegar a R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) ressalvadas possíveis restrições orçamentárias, a ser pago no período de
setembro a dezembro de 2020 para contratação de serviço de internet com posterior
prestação de contas.

Para o Projeto Alunos Conectados também foram disponibilizadas 340 vagas sendo,
nesse caso, para aquisição de equipamento para acesso à internet no valor de R$
600,00 (seiscentos reais). O projeto é coordenado pela Rede Nacional de Ensino e
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Pesquisa – RNP e consiste no suporte tecnológico aos/às estudantes em
vulnerabilidade socioeconômica visando o desenvolvimento das atividades
acadêmicas no período da pandemia Covid-19.

Por meio do resultado final do edital verificou-se que, dos/as 23 alunos/as do curso
de Gestão Ambiental participantes da seleção, excluídos os/as alunos/as já
beneficiados/as em etapa anterior, 11 (47,82%) tiveram o pedido indeferido por não
envio da documentação conforme disposto no Quadro 04.

Quadro 04. Resultado Final Auxílio Conectividade e Projeto Alunos Conectados - Gestão
Ambiental

ESTUDANTE MATRÍCULA ANO/
PERÍODO

TABLET CHIP OU R$ MOTIVO DO
INDEFERIMENTO

A. B. S. R. 20**0035** 3º INDEFERIDO INDEFERIDO Não enviou
documentação

A. A. S. 20**0081** Falta
cumprir
requisitos
obrigatórios

INDEFERIDO INDEFERIDO Não enviou
documentação

D. DOS S.
DA S.

20**0097** 1º INDEFERIDO INDEFERIDO Aluno já beneficiado
em etapa anterior

E. A. F.
DOS S.

20**0091** 1º Tablet do
IFAL

CHIP CLARO
DE 40 GIGAS

G. P. F. 20**0035** 4º INDEFERIDO INDEFERIDO Não enviou
documentação

G. A. DA S. 20**0035** Pagando
disciplina

INDEFERIDO INDEFERIDO Não enviou
documentação

J. T. DOS S. 20**0036** 3º INDEFERIDO INDEFERIDO Não enviou
documentação

J. C. S. DE
L.

20**0066** Falta
cumprir

requisitos
obrigatórios

Tablet do
IFAL

R$150,00 por
mês pago em
cota única de
R$ 450,00

J. C. D. C. 20**0097** 1º Tablet do
IFAL

CHIP CLARO
DE 40 GIGAS

J. J. T. J. 20**0035** Pagando
disciplina

INDEFERIDO INDEFERIDO Aluno já beneficiado
em etapa anterior

L. V. D A. 20**0040** Falta
cumprir

requisitos
obrigatórios

INDEFERIDO INDEFERIDO Não enviou
documentação

M. M. DA S. 20**0092** 1º INDEFERIDO INDEFERIDO Aluno já beneficiado
em etapa anterior
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ESTUDANTE MATRÍCULA ANO/
PERÍODO

TABLET CHIP OU R$ MOTIVO DO
INDEFERIMENTO

M. H. DOS
S. S.

20**0093** 1º INDEFERIDO INDEFERIDO Aluno já beneficiado
em etapa anterior

M. DAS G.
P. L.

20**0007** Pagando
disciplina

Tablet do
IFAL

CHIP CLARO
DE 40 GIGAS

M. DO C.
DA S. F.

20**0088** 2º INDEFERIDO INDEFERIDO Não enviou
documentação

M. I. A. F. 20**0084** 4º Tablet do
IFAL

R$ 70,00 por
mês pago em
cota única de
R$ 210,00

M. DOS S.
N.

20**0035** 3º Tablet do
IFAL

R$ 70,00 por
mês pago em
cota única de
R$ 210,00

M. S. A. 20**0018** Falta
cumprir

requisitos
obrigatórios

INDEFERIDO INDEFERIDO Não enviou
documentação

R. T. DA S. 20**0091** 1º Tablet do
IFAL

Informou que
não precisa
pois tem
condições de
custear a
internet

S. B. DOS
S. V.

20**0034** 3º Tablet do
IFAL

Informou que
não precisa
pois tem
condições de
custear a
internet

S. A. DA H. 20**0007** Pagando
disciplina

INDEFERIDO INDEFERIDO Não enviou
documentação

V. H. S. R. 20**001** 4º INDEFERIDO INDEFERIDO Não enviou
documentação

W. M. DOS
S.

20**0064** Pagando
disciplina

INDEFERIDO INDEFERIDO Não enviou
documentação

Fonte: Adaptado do Edital nº 04 DAA/IFAL-MD 

Desta forma, por entender que o indeferimento do auxílio para 47,82% dos/as
alunos/as de Gestão Ambiental pode aumentar os riscos de evasão, com uma meta
estabelecida no PDI de 15%, e comprometer o alcance dos objetivos finalísticos da
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instituição, haja vista a relevância de tal auxílio para o suporte tecnológico no
processo de ensino-aprendizagem no período ERE, faz-se necessário que os
gestores informem quais os procedimentos e medidas adotadas para garantir a
equidade com relação aos/às alunos/as com o pedido indeferido pelo motivo de não
envio da documentação na forma solicitada no edital.

Destaca-se que no PDI 2019-2023 tem-se como objetivo, para assegurar aos/às
discentes condições de permanência e conclusão com êxito, uma meta de 75% de
discentes beneficiados/as com auxílios/bolsas da Assistência Estudantil em relação
aos alunos elegíveis. E, ainda conforme o PDI, os campi/polos devem planejar e
desenvolver ações pedagógicas e administrativas, preventivas e corretivas, com
vistas ao controle da retenção e da evasão, a ser implementadas observando-se o
estabelecido no Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito dos
Estudantes do Ifal – Peipe.

Diante do exposto, entende-se pertinente recomendar ao Campus que adote
medidas quanto ao alto indeferimento de auxílios pelos motivos apresentados, e
aponte medidas e procedimentos para garantir a equidade em termos de
conectividade.

Com a implementação dessa recomendação espera-se contribuir para a inclusão
digital, reduzir os riscos de evasão e assegurar aos/às discentes condições de
permanência e conclusão com êxito. O benefício dessa recomendação, em termos
não monetários, tende a alcançar relevante importância, quando levados em
consideração os Índices de Eficiência Acadêmica e o nível de resultados entregues
à sociedade.

Nos Quadros 04 e 05 são apresentados os desempenhos, em termos de aprovação
e reprovação, dos/as alunos/as que receberam algum recurso em dinheiro, tablet ou
chip em 2020.

Quadro 05 – Desempenho dos/as alunos/as de Gestão Ambiental que receberam algum
recurso em dinheiro

Nome CPF Tabl. ou
R$600,00

Chip ou
R$70,00

Val. Receb. Situação por Componente
Curricular

A. K. de O. S. ***345064** R$ 600,00 R$ 280,00 R$ 880,00 Aprovada

A. B. R. da S. ***173274** R$ 600,00 R$ 280,00 R$ 880,00 Aprov.=3; Reprov=3

D. R. P. da S. ***971334** R$ 600,00 R$ 280,00 R$ 880,00 Aprov.=7; Reprov=2

É. V. B. P. A. ***662564** R$ 600,00 R$ 280,00 R$ 880,00 Reprov. média=5; Reprov.
média e falta= 5

G. L. F. de F. ***335944** R$ 280,00 R$ 280,00 Aprovado

I. A. S. da S. ***571484** R$ 600,00 R$ 280,00 R$ 880,00 Aprovada

J. F. da S. S. ***013584** R$ 600,00 R$ 280,00 R$ 880,00 Reprov. média=4; Reprov.
média e falta= 5
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Nome CPF Tabl. ou
R$600,00

Chip ou
R$70,00

Val. Receb. Situação por Componente
Curricular

J. L. de S. ***279098** R$ 600,00 R$ 280,00 R$ 880,00 Reprovada média e falta

J. C. L. N. ***912454** R$ 280,00 R$ 280,00 Aprovado

J. V. Da S. S. ***378624** R$ 600,00 R$ 280,00 R$ 880,00 Aprovado

J. F. D. S. P. ***514974** R$ 600,00 R$ 280,00 R$ 880,00 Aprovado

M. H. dos S. S. ***947174** R$600,00 R$ 280,00 R$ 880,00 Reprov. média=3; Reprov.
média e falta= 5

R. R. da S. ***080994** R$ 600,00 R$ 280,00 R$ 880,00 Reprov. média=3; Reprov.
média e falta= 5

R. da S. G. ***669904** R$ 600,00 R$ 280,00 R$ 880,00 Aprov.=5; Reprov. média=2;
Reprov. média e falta= 2

R. C. dos S. ***030004** R$ 600,00 R$ 280,00 R$ 880,00 Aprovada

T. G. L. F. ***988394** R$ 600,00 R$ 280,00 R$ 880,00 Aprov.=7; Reprov. média=2

T. T. da S. ***826424** R$ 600,00 R$ 280,00 R$ 880,00 Reprov.média= 5; Reprov.
média e falta=5

V. da S. S. ***600344** R$ 600,00 R$ 280,00 R$ 880,00 Aprovada

Y. de A. A. ***551264** R$ 280,00 R$ 280,00 TCC

Total R$ 9.600,00 5.320,00

TOTAL GERAL R$ 14.920,00

Fonte: Adaptado da Gestão 

No período foram destinados para os/as alunos/as do curso de Gestão Ambiental
um total de R$ 14.920,00 referente ao Auxílio Conectividade. Do total de alunos/as,
apenas 8 (42,1%) conseguiram aprovação em todos os componentes matriculados –
o que pode comprometer os objetivos de Eficiência Acadêmica, como meta
estabelecida no PDI em 65%.

O Quadro 06 traz as informações referentes ao desempenho, em termos de
aprovação e reprovação, dos/as alunos/as que receberam chip ou tablet. No período
foram destinados 13 tablets e 45 chips para os/as alunos/as do curso de Gestão
Ambiental referentes ao Auxílio Conectividade.
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Quadro 06. Desempenho dos/as alunos/as de Gestão Ambiental que receberam chip ou
tablet

Nome CPF Tablet ou
R$600,00

Chip ou R$70,00 Situação

A. L. R ***547204** Tablet do IFAL Oper. OI - CHIP
40GB MENSAIS

Aprovada

A. M. da C. C ***672244** Tablet do IFAL Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovada

A. D. L. de M ***699234** Oper. OI - CHIP
40G MENSAIS

Aprovada

A. G. de S. P. ***335498** Tablet do IFAL Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

TCC

A. L. S. ***457954** Aprovada

A. P. da S. F. ***909644** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovada

B. A. de S. ***411023** Oper. OI - CHIP
40G MENSAIS

Aprov.= 9;   Reprov. média e falta= 1

C. J. S. V. ***017014** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovada

C. C. da S. ***431904** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovada

C. F. da S. ***337944** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovada

D. D. S. DA
S.

***882054** Oper. OI - CHIP
40GB MENSAIS

Aprov. média= 2; Reprov. média e
falta= 1

D. M. da S. ***136874** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Cancelado

D. F. R. De L. ***380984** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovado

D. B. da S. ***290154** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprov.= 4; Reprov. média= 1

E. S. S. da S. ***513944** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprov.= 2;Reprov. média= 3

F. M. S. P. ***897964** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovado

G. P. dos S. ***765324** Tablet do IFAL Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovada - TCC
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Nome CPF Tablet ou
R$600,00

Chip ou R$70,00 Situação

G. N. dos S.
R.

***493074** Tablet do IFAL Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprov.= 2; Reprov. média= 3; Reprov.
média e falta= 3

G. D. de A ***715794** Tablet do IFAL Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

TCC

G. L. F. de F. ***335944** Tablet do IFAL Aprovada

H. H. A. dos
S.

***682894** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovado

J. K. dos S.
C.

***822974** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovado

J. C. L. N. ***912454** Tablet do IFAL TCC

J. A. S. L. ***582204** Tablet do IFAL Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovado= 2; Reprov. média e falta= 1

J. J. T. J. ***912034** Oper. OI - CHIP
40G MENSAIS

Reprov. por média

J. L. F. dos
S.

***083424** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprov.= 4; Reprov. média= 1; Reprov.
média e falta= 1

J. A. dos S.
L.

***688854** Oper. OI - CHIP
40GB MENSAIS

Aprovada

L. A. R. R. ***848954** Oper. OI - CHIP
40GB MENSAIS

Aprovado

L. de B. F. ***422244** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovado

M. M. da S. ***200474** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprov.= 4; Reprov. média= 3; Reprov.
média e falta= 2

M. L. C. da
S. J.

***516914** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprov.= 2; Reprov. média= 5; Reprov.
média e falta= 1

M. G. dos S.
A.

***370594** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Reprov. média= 3; Reprov. média e
falta= 4

M. L. S. dos
S.

***512634** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovada

M. R. da S. ***458934** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprov. = 8; Reprov. média= 1; Reprov.
média e falta= 1

M. C. De S. ***052634** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprov.= 2; Reprov. média= 4; Reprov.
média e falta= 3
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Nome CPF Tablet ou
R$600,00

Chip ou R$70,00 Situação

N. R. dos S.
C.

***965604** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovada

R. C. L. ***208604** Oper. OI - CHIP
40GB MENSAIS

Aprovada

R. G. De F. ***274814** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprov.= 3; Reprov. média= 4;
Reprov.média e falta= 2

R. R. de L. ***323794** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovado

S. C. B. C. ***441664** Oper. OI - CHIP
40GB MENSAIS

Aprovada

S. A. dos S. ***241174** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprov.= 2; Reprov. média= 2; Reprov.
média e falta= 1

T. dos S. P. ***933944** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprov.= 1; Reprov. média= 4; Reprov.
média e falta= 1

T. de A. P. ***670624** Tablet do IFAL Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovado

T. A. N. L. ***111014** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovada

T. dos S. A. ***185664** Tablet do IFAL Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprov.= 6; Reprov. média e falta= 2

T. F. dos S.
S.

***169264** Tablet do IFAL Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

TCC

V. G. C. ***756964** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Reprov. média= 2; Reprov. média e
falta= 3

V. B. dos S. ***422424** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprov.= 1; Reprov. média e falta= 2

W. S. da S. ***719674** Oper. CLARO –
CHIP 40G
MENSAIS

Aprovado

Y. de A. A. ***551264** Tablet do IFAL TCC

Fonte: Adaptado da Gestão 

Do total de alunos/as que receberam tablet ou chip, apenas 26 (52%) conseguiram
aprovação em todos os componentes matriculados – o que também pode
comprometer os objetivos de Eficiência Acadêmica, como meta estabelecida no PDI
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em 65%. Diante do exposto, entende-se pertinente recomendar ao Campus que
adote medidas quanto ao baixo rendimento dos/as alunos/as de Gestão Ambiental
que recebem auxílios.

Com a implementação dessa recomendação espera-se contribuir para o atingimento
dos objetivos finalísticos da instituição. O benefício dessa recomendação, em termos
não monetários, tende a alcançar uma importância considerável, quando levados em
conta os Índices de Eficiência Acadêmica e o nível de resultados entregues à
sociedade.

Com relação ao Edital nº 01/2020 – DAA/SSo/IFAL-MD, o resultado final da seleção
do Programa de Auxílio Permanência - PAuP e do Programa de Incentivo às Práticas
Artísticas e Desportivas - PIPAD é apresentado no Quadro 07.

Quadro 07. Resultado Final do Programa de Auxílio Permanência - PAuP e do Programa de
Incentivo às Práticas Artísticas e Desportivas - PIPAD - Gestão Ambiental/Deferidos e
Indeferidos

CPF

Valor do Auxílio
após Retorno das
Atividades PIPAD Situação

***547204** R$ 250,00 Deferido

***672244** R$ 300,00 Deferido

***699234** R$ 250,00 Deferido

***335498** R$ 350,00 Deferido

***345064** R$ 250,00 Deferido

***457954** R$ 300,00 Deferido

***909644** R$ 300,00 Deferido

***173274** R$ 200,00 Deferido

***908514** R$ 300,00 Deferido

***411023** R$ 350,00 Deferido

***594574** R$ 150,00 Deferido

***017014** R$ 250,00 Deferido

***431904** R$ 150,00 Deferido

***337944** R$ 250,00 Deferido

***882054** R$ 150,00 Deferido
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CPF

Valor do Auxílio
após Retorno das
Atividades PIPAD Situação

***136874** R$ 150,00 Deferido

***380984** R$ 200,00 Deferido

***971324** R$ 300,00 Deferido

***290154** R$ 250,00 Deferido

***513944** R$ 250,00 Deferido

***662564** R$ 350,00 Deferido

***897964** R$ 250,00 Deferido

***765324** R$ 150,00 Deferido

***493074** R$ 150,00 Deferido

***715794** R$ 350,00 Deferido

***335944** R$ 350,00 Deferido

***682894** R$ 250,00 Deferido

***663774** R$ 350,00 Deferido

***571484** R$ 150,00 Deferido

***013584** R$ 200,00 Deferido

***279098** R$ 350,00 Deferido

***822974** R$ 150,00 Deferido

***912454** R$ 350,00 Deferido

***378624** R$ 200,00 Deferido

***582204** R$ 250,00 Deferido

***514974** R$ 150,00 Deferido

***912034** R$ 200,00 Deferido

***083424** R$ 250,00 Deferido

***688854** R$ 300,00 Deferido

***996934** R$ 250,00 Deferido

***323874** R$ 150,00 Deferido
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CPF

Valor do Auxílio
após Retorno das
Atividades PIPAD Situação

***848954** R$ 250,00 Deferido

***777314** R$ 300,00 Deferido

***424224** R$ 150,00 Deferido

***422244** R$ 250,00 Deferido após recurso

***770214** R$ 350,00 Deferido

***114094** R$ 150,00 Deferido

***086224** R$ 300,00 Deferido após recurso

***200474** R$ 150,00 Deferido

***947174** R$ 150,00 Deferido

***516914** R$ 250,00 Deferido

***506114** R$ 250,00 Deferido

***370594** R$ 300,00 Deferido

***512634** R$ 150,00 Deferido

***458394** R$ 200,00 Deferido

***898054** R$ 150,00 Deferido

***489634** R$ 250,00 Deferido

***486054** R$ 250,00 Deferido

***990524** R$ 150,00 Deferido após recurso

***052634** R$ 350,00 Deferido

***965604** R$ 300,00 Deferido

***500104** R$ 300,00 Deferido

***275814** R$ 350,00 Deferido

***080994** R$ 250,00 Deferido

***208604** R$ 300,00 Deferido

***274814** R$ 250,00 Deferido

***323794** R$ 250,00 Deferido
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CPF

Valor do Auxílio
após Retorno das
Atividades PIPAD Situação

***669904** R$ 350,00 Deferido

***030004** R$ 150,00 Deferido

***030244** R$ 150,00 Deferido

***441664** R$ 300,00 Deferido

***241174** R$ 250,00 Deferido

***764124** R$ 150,00 Deferido

***933944** R$ 150,00 R$ 200,00 Deferido

***670624** R$ 200,00 Deferido

***111014** R$ 250,00 Deferido

***606454** R$ 250,00 Deferido

***484964** R$ 250,00 Deferido

***988394** R$ 150,00 Deferido

***185664** R$ 200,00 Deferido após recurso

***091924** R$ 350,00 Deferido

***169264** R$ 150,00 Deferido após recurso

***826424** R$ 350,00 Deferido

***600344** R$ 250,00 Deferido

***756964** R$ 250,00 Deferido

***422424** R$ 350,00 Deferido após recurso

***487664** R$ 150,00 R$ 200,00 Deferido

***719674** R$ 150,00 Deferido

***390464** R$ 350,00 Deferido

***551264** R$ 150,00 Deferido após recurso

TOTAL R$ 21.750,00 400,00
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CPF Situação Motivo

***967664** Indeferido Por solicitação da estudante

***098494** Indeferido Matrícula não localizada

***152214** Indeferido Não realizou entrevista e não entregou a
documentação exigida pelo Edital

***903904** Indeferido
Não realizou entrevista e não entregou a
documentação exigida pelo Edital

***721174** Indeferido
Não entregou nenhuma documentação exigida
pelo Edital

***013224** Indeferido
Não realizou entrevista e não entregou a
documentação exigida pelo Edital

***050098** Indeferido
Encontra-se sem matrícula nas disciplinas -
Formando

***388734** Indeferido Por solicitação do estudante

***900384** Indeferido
Não entregou nenhuma documentação exigida
pelo Edital

***642694** Indeferido Faltou documento de renda do pai e da mãe

***282964** Indeferido Não realizou entrevista e não entregou a
documentação exigida pelo Edital

***946314** Indeferido Não realizou entrevista e não entregou a
documentação exigida pelo Edital

***169604** Indeferido Matrícula cancelada

***017944** Indeferido Não entregou nenhuma documentação exigida
pelo Edital e não está matriculado em disciplina
em 2020.1

Fonte: Adaptado da Gestão 

Observou-se que, dos 104 participantes da seleção, apenas 14 (13,46%) tiveram
suas solicitações indeferidas. No programa de Auxílio Permanência são destinados
R$ 21.750,00 após o retorno às atividades. Já no PIPAD, apenas 400,00 reais.
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5. Limitações quanto às medidas formais implementadas para os controles
internos administrativos e mitigação dos riscos envolvidos

Constata-se, pelas informações fornecidas, que o Campus não mapeou e
implementou medidas formais quanto aos controles internos administrativos e
mitigação dos riscos envolvidos no ERE nos níveis tático e operacional que possam
comprometer o alcance dos objetivos finalísticos.

Cumpre destacar que o IFAL, a partir de 2018, iniciou o processo de gestão de
riscos no nível estratégico. Assim sendo, considerando-se o que reza o Art. 3º da IN
nº 01/2019:

Art. 3º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão
implementar, manter, monitorar e revisar os controles internos
da gestão, tendo por base a identificação, a avaliação e o
gerenciamento de riscos que possam impactar a consecução
dos objetivos estabelecidos pelo Poder Público. Os controles
internos da gestão se constituem na primeira linha (ou camada) de
defesa das organizações públicas para propiciar o alcance de seus
objetivos. Esses controles são operados por todos os agentes
públicos responsáveis pela condução de atividades e tarefas, no
âmbito dos macroprocessos finalísticos e de apoio dos órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal. A definição e a
operacionalização dos controles internos devem levar em conta os
riscos que se pretende mitigar, tendo em vista os objetivos das
organizações públicas. Assim, tendo em vista os objetivos
estabelecidos pelos órgãos e entidades da administração
pública, e os riscos decorrentes de eventos internos ou
externos que possam obstaculizar o alcance desses objetivos,
devem ser posicionados os controles internos mais
adequados para mitigar a probabilidade de ocorrência dos
riscos, ou o seu impacto sobre os objetivos organizacionais.
(grifo nosso)

e, atentando-se para o disposto no Acórdão nº 6836/2019 - TCU - 1ª Câmara que
recomenda as seguintes providências para melhoria do sistema de controles
internos:

1.7.2. proceda à estruturação, sistematização e implementação de
um processo de avaliação de riscos por meio da utilização de
métodos, técnicas e ferramentas de apoio para identificação,
avaliação e implementação de respostas a riscos, seguindo, se
assim preferir, as boas práticas dispostas no COSO - Estrutura
Integrada de Controles Internos, COSO - Gerenciamento de
Riscos Corporativos e ABNT NBR ISO 31.000:2009;

1.7.3. estabeleça políticas e procedimentos de controle para atuar
sobre os riscos, de maneira a contribuir para que os objetivos da
organização sejam alcançados dentro dos padrões estabelecidos,
conforme as boas práticas dispostas no COSO - Estrutura
Integrada de Controles Internos e no COSO - Gerenciamento de
Riscos Corporativos;
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Considera-se salutar que o Campus proceda a gestão dos riscos nos níveis tático e
operacional quanto aos processos finalísticos. Para tal, observa-se como de extrema
relevância a formação de gestores para atuar na identificação, avaliação e
monitoramento dos riscos que possam comprometer o atingimento dos objetivos.

Assim, em face do exposto, entende-se pertinente recomendar ao Campus que
realize o mapeamento e a implementação de medidas formais quanto aos controles
internos administrativos e à mitigação dos riscos envolvidos, nos níveis tático e
operacional, com relação aos objetivos finalísticos.

Com a implementação dessa recomendação espera-se contribuir para a
governança, gestão de riscos e fortalecimento dos controles internos, o que tende a
promover maior eficiência do Campus, tanto em termos administrativos quanto
acadêmicos. O benefício dessa recomendação, em termos não monetários, tende a
alcançar uma importância considerável, quando levada em conta a integridade, a
transparência, o controle social e o nível de resultados entregue à sociedade.
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RECOMENDAÇÕES
1. Recomendamos a adequação das informações disponibilizadas no site
institucional, a fim de atender as diretrizes da Lei de Acesso à Informação, bem
como o Acórdão nº 8131/2019 – TCU – 1ª Câmara, no qual o órgão de Controle
Externo estabelece que se

adote medidas para que as informações publicadas em seus portais na rede
mundial de computadores atendam aos atributos de primariedade,
integralidade, atualidade, disponibilidade, autenticidade e granularidade, em
conformidade com a Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

2. Recomendamos a adoção de metodologias de avaliação relacionadas ao PDI que
sejam utilizadas pelos gestores como ferramenta de subsídio de tomada de decisões
estratégicas e que sejam utilizadas pelos órgãos de governança da instituição como
mecanismos de monitoramento, avaliação e direcionamento da política pública.

3. Recomendamos, ainda, a elaboração de planejamento que observe/considere os
resultados dos Relatórios de Avaliação Própria.

4. Recomendamos ao Campus Marechal Deodoro que adote medidas para melhorar
os índices de adaptabilidade ao ERE.

5. Recomendamos que, considerando o contexto de pandemia e as dificuldades de
acesso à tecnologia enfrentada pelos/as discentes, sobretudo os que solicitam
auxílio conectividade, que sejam consideradas alternativas para inscrição nas
seleções e entrega de documentação, além do formato digital; a fim de evitar o alto
indeferimento das solicitações.

6. Recomendamos a adoção de ferramentas de controle para acompanhamento
dos/as discentes em vulnerabilidade social.

7. Recomendamos a capacitação dos/as gestores/as dos Campi, em todos os níveis,
no tema Gestão de Riscos.

8. Recomendamos aos Campi, que ainda não fizeram, que realizem o mapeamento
e a implementação de medidas formais quanto aos controles internos
administrativos e à mitigação dos riscos envolvidos, nos níveis tático e operacional,
com relação aos objetivos finalísticos.

9. Recomendamos que no próximo relatório de gestão de riscos, sejam identificadas
as ações que foram implementadas e os riscos que foram controlados ou que de
fato se concretizaram e, nesse último caso, quais as ações adotadas para correção
da situação

Manifestação da Gestão

1. Adequação das informações disponibilizadas no site institucional.
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A adequação está sendo providenciada.

2. Adoção de metodologias de avaliação relacionadas ao PDI e como mecanismos
de monitoramento, avaliação e direcionamento da política pública. A Proen e todas
as suas diretorias, departamentos e setores realiza periodicamente reuniões de
avaliação dos objetivos, metas, iniciativas, orçamentos e outras atividades
relacionadas ao PDI – Ifal, com vistas ao cumprimento da nossa missão e dos
objetivos estratégicos institucionais.

3. Elaboração de planejamento que observe/considere os resultados dos Relatórios
de Avaliação Própria. No ano de 2021, a Comissão Própria de Avaliação – CPA do
Ifal, com apoio do Degrad/Proen junto aos coordenadores dos cursos de graduação,
realizou o trabalho de autoavaliação com os cursos de graduação a seguir, com
base nas dez dimensões do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior:

Campus Arapiraca: Relatório de Autoavaliação - Letras/Português (2020/2021),
Relatório de Autoavaliação - Sistemas de Informação (2020/2021);

Campus Maceió: Relatório de Autoavaliação - Design de Interiores (2020/2021),
Relatório de

Autoavaliação - Alimentos (2020/2021), Relatório de Autoavaliação - Licenciatura em
Física (2020/2021), Relatório de Autoavaliação - Licenciatura em Química
(2020/2021), Relatório de Autoavaliação - Tecnologia em Gestão de Turismo
(2020-2021), Relatório de Autoavaliação - Tecnologia em Hotelaria (2020-2021),
Relatório de Autoavaliação - Sistemas de Informação (2020-2021), Relatório de
Autoavaliação - Engenharia Civil (2020-2021), Relatório de Autoavaliação -
Licenciatura em Letras/Português (2020-2021), Relatório de Autoavaliação -
Licenciatura em Matemática (2020/2021), Relatório de Autoavaliação - Licenciatura
em Ciências Biológicas (2020/2021);

Campus Marechal Deodoro: Relatório de Autoavaliação - Tecnologia em Gestão
Ambiental (2020-2021);

Campus Palmeira dos Índios: Relatório de Autoavaliação - Engenharia Elétrica
(2020/2021), Relatório de AutoAvaliação - Engenharia Civil (2020/2021);

Campus Piranhas: Relatório de Autoavaliação - Licenciatura em Física (2020/2021),
Relatório de Autoavaliação de Bacharelado em Engenharia Agronômica
(2020-2021);

Campus Satuba: Relatório de Autoavaliação - Laticínios (2020-2021);

Diread: Relatório Autoavaliação Institucional EAD 2020/2021, Relatório de
Autoavaliação do curso de Administração Pública EaD 2020/2021.

O Degrad/Proen acompanha os cursos de graduação, junto aos 24 coordenadores
de curso, com vistas ao atendimento às recomendações das autoavaliações
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institucionais provenientes dos relatórios citados acima, para originarem os planos
operacionais para o cumprimento das exigências do MEC.

4. Recomendação ao Campus Marechal Deodoro para melhorar os índices de
adaptabilidade ao ERE. Recebemos informações que o campus já respondeu à
Audint.

5. Inscrição nas seleções e entrega de documentação não apenas de forma
eletrônica ou no formato digital, a fim de evitar o alto indeferimento das solicitações.

O Departamento de Seleção e Ingresso – DSI, da Proen, sempre se apresenta à
disposição dos campi na busca das melhores soluções para a efetivação dos
processos seletivos dos estudantes de graduação, realizados por meio do Sistema
de Seleção Unificada – SISU, porém, é uma decisão final da gestão dos campi,
sendo que, no caso do ERE, vale frisar que os procedimentos realizados de forma
eletrônica ou no formato digital foram necessários para o cumprimento dos
protocolos de segurança estabelecidos no âmbito do institutos, durante o período
pandêmico. Destarte, para evitar um índice elevado de indeferimento das matrículas
na chamada regular, do SISU 2022.1, o Degrad encaminhou e-mail para todos os
candidatos selecionados dos 21 cursos presenciais participantes, compartilhando o
Edital referente ao processo seletivo, colocando um número WhatsApp à disposição,
atendendo e informando aos estudantes sobre os documentos necessários e os
procedimentos pelo Sigaa, sempre que solicitado. Foram mantidos contatos junto às
Coordenações de Registro Acadêmico conforme demandado pelos estudantes, de
forma que muitos indeferimentos foram evitados. Mas ressaltamos que estamos
limitados a orientar e colocarmo-nos à disposição para auxílio. A decisão sobre os
meios utilizados nesses processos é exclusiva das diretorias ou chefias do Ensino
dos campi.

6. Adoção de ferramentas de controle para acompanhamento dos/as discentes em
vulnerabilidade social. Discorremos sobre esta recomendação acima, no item 4.

7. Capacitação dos/as gestores/as dos Campi, em todos os níveis, no tema Gestão
de Riscos. Conforme indicado pelo Setor de Governança Pública do Ifal, esta
capacitação está ocorrendo através da Escola Virtual do Governo. O curso que
muitos gestores do Ifal estão participando ou participarão, especialmente os
membros do GT Gerenciamento de Riscos e Controles Internos, é: Gestão de
Riscos em Processos de Trabalho, segundo Coso.

“[...] No contexto governamental, os riscos podem ter impactos de grande escala. A
capacidade de antevê-los, de identificá-los, de analisá-los e de elaborar um
planejamento de respostas contundente, depende significativamente da percepção
das pessoas, que precisam desenvolver um olhar aguçado sobre o contexto ou
realidade em que se inserem. Pensando nisso, o curso tem como objetivo capacitar
pessoas para aplicar as noções de gestão de riscos no contexto do setor público.
Atenção, este curso é o novo nome do antigo ‘Gestão de Riscos no Setor Público’”.

8. Realização de mapeamento e implementação de medidas formais quanto aos
controles internos administrativos e à mitigação dos riscos envolvidos, nos níveis
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tático e operacional, com relação aos objetivos finalísticos. Este trabalho está sendo
desenvolvido no Ifal sob a coordenação do Setor de Governança do Ifal, através do
GT Gerenciamento de Riscos e Controles Internos.

9. Identificação, no próximo relatório de gestão de riscos, das ações que foram
implementadas e os riscos que foram controlados ou que de fato se concretizaram e,
nesse último caso, quais as ações adotadas para correção da situação. Conforme
enunciado acima, reconhecemos a importância dessa recomendação e informamos
que no momento oportuno a consideraremos.

Análise da Auditoria

Por meios de sua manifestação, a gestão demonstrou que vem envidando esforços
no aperfeiçoamento dos processos relativos à Graduação no Ifal. No entanto,
mantemos as recomendações emitidas neste trabalho, até que sejam evidenciados
o seu efetivo cumprimento.
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4 CONCLUSÃO

A Ação nº 10/2021 – Graduação – buscou analisar eventos e ações adotadas pela
Proen e pelos campi em resposta aos desafios impostos pela necessidade de
suspensão das atividades presenciais enquanto ação de combate à pandemia
mundial por Covid-19. Assim, houve a análise dos indicadores, da metodologia
adotada no planejamento das atividades e dos controles implementados.

Após análise documental e exames de registros, depreende que a execução das
atividades do Ensino Superior no Ifal passou por diversas adaptações a fim de
manter a qualidade durante o período excepcional. No entanto, identificamos que há
margem para a implantação de metodologias de planejamento baseadas em risco
que podem ser mais eficazes, bem como há possibilidade de avanços na
disponibilização de informações à comunidade acadêmica.

Por fim, a manifestação dos gestores demonstrou que algumas medidas já foram
iniciadas, no entanto, ainda não integralmente implementadas. Percebe-se que,
sobretudo quanto à atualização do site institucional, houve um relevante avanço.
Com relação às avaliações, apesar da gestão ter informado que foram realizadas,
carece de formalização do registro e consolidação dessas informações como
ferramenta de planejamento da execução efetiva e eficiente da política pública.
Desta feita, mantemos as recomendações, até que sejam implementadas
integralmente.

Por oportuno, reiteramos nossa disponibilidade em prestar quaisquer informações
complementares sobre a realização deste trabalho.

Atenciosamente,

José Emiliano dos Santos
Auditor

Silvana Kelly Coimbra Peixoto
Técnica em Assuntos Educacionais

Marília Cristyne Souto G. B. Matsumoto
Auditora Chefe
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