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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório reflete as principais discussões resultantes de consulta feita 

com a comunidade acadêmica do Curso de Bacharelado em Administração 

Pública a Distância, vinculado à Diretoria de Educação a Distância (DIREAD) do 

Instituto Federal de Alagoas (IFAL), em todos os Polos de oferta, sendo um 

importante componente do processo de avaliação institucional, implantada 

através do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

conforme determina a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, conduzida pela 

Coordenação do Curso, apoiada pela Comissão Própria de Avaliação - CPA/IFAL. 

O referido documento, vindo de uma consulta democrática e transparente, 

devidamente publicado nos meios de comunicação do curso, especialmente no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle e e-mails institucionais de 

estudantes e docentes, teve como público-alvo a comunidade acadêmica.  

O processo de autoavaliação tem como finalidade principal identificar 

informações sobre a Instituição, o planejamento e as estratégias de gestão, 

ensino, pesquisa e extensão ofertados, na percepção da comunidade, assim 

como observar os avanços e melhorias conquistados, em prol de uma educação 

de excelência, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade do ensino a 

distância no IFAL. 

As ações do IFAL relativas à oferta de Educação a Distância se 

consolidaram com a aprovação da Estrutura Administrativa do IFAL. A partir de 

2007, oficializou-se a oferta do ensino a distância como sendo uma prática regular 

da instituição, com a presença no Organograma Institucional da então 

Coordenadoria de Educação a Distância, posteriormente Departamento de 

Educação a Distância e, atualmente, Diretoria de Educação a Distância, ofertando 

cursos técnicos Subsequentes, Superiores e de Pós-Graduação.  

O Curso de Bacharelado em Administração Pública, atende à Lei nº 

11.892/2008, que autoriza os Institutos Federais a ministrar educação em nível 

superior, bem como ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFAL. Sua 

implantação, em 2010, veio contribuir para a formação de gestores públicos em 

diversos municípios alagoanas, atendendo a uma demanda da sociedade por 

uma Administração Pública mais eficiente e de qualidade. Foram quatro ofertas 



  

 

desde então e, atualmente, o curso segue em andamento com a quinta turma, 

que iniciou as suas atividades em agosto de 2020, em cinco Polos: Maceió, 

Arapiraca, Santana do Ipanema, Piranhas e São José da Laje. Assim, o curso tem 

papel de formar futuros administradores públicos que tenham uma visão global do 

processo administrativo e, também, dominem a gestão operacional em nível loco-

regional. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

A avaliação possuiu natureza descritiva e abordagem quantitativa. Foi 

realizada considerando o instrumento de avaliação externa dos cursos de 

graduação (Reconhecimento e Renovação) INEP, 2017, por meio de formulário 

adaptado pela CPA e pela coordenação do curso, a fim de contemplar as 

especificidades do Ensino a Distância. 

O questionário com os dados referentes às dimensões “organização 

didático pedagógica” (Dimensão 1), “corpo docente e tutorial” (Dimensão 2) e 

“infraestrutura” (Dimensão 3) foi disponibilizado eletronicamente, em formulário do 

Google, por meio do AVA Moodle e pelo e-mail institucional dos discentes e 

docentes do curso de Bacharelado em Administração Pública.  

Para os estudantes, a aplicação se deu entre os dias 16/01/2021 e 

12/02/2021. Por sua vez, para os professores, a coleta de dados ocorreu entre os 

dias 17/04/2021 e 15/05/2021. Posteriormente, os dados foram apresentados à 

CPA e, logo após, a coordenação do curso compilou os dados e procedeu às 

análises, que resultaram neste documento.  

O formulário foi construído seguindo o padrão da Escala Likert, a qual 

possui um conjunto de afirmativas em que o avaliado se posiciona conforme o seu 

grau de concordância, seguindo um padrão que varia de discordo totalmente, 

discordo parcialmente, não concordo nem discordo, concordo parcialmente e 

concordo totalmente, sendo atribuídos os valores de 1, 2, 3, 4 e 5, 

respectivamente. Também foi inserida uma opção “não sei responder”.  



  

 

Os dados apresentados estão dispostos em dois grupos, discentes e 

docentes do curso de Bacharelado em Administração Pública, a fim de se emitir 

as recomendações e orientações necessárias. 

 

3. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

Participaram da pesquisa, docentes e discentes do curso superior de 

Administração Pública EAD do Instituto Federal de Alagoas. A exceção da 

participação dos técnicos administrativos ocorreu, pois, essa categoria não atua 

diretamente na modalidade de ensino superior, nem com demandas exclusivas do 

curso.  

Os resultados obtidos foram tabulados e sistematizados. O quantitativo de 

discentes matriculados era 208 e participaram da pesquisa 140 (67,3%). Já em 

relação aos docentes, 13 (61,9%) preencheram o formulário de um total de 21 

docentes que lecionam no curso. 

 

 

3.1. Perfil dos respondentes 

 

Com relação aos aspectos socioeconômicos, alguns dados são 

apresentados a seguir. Observou-se que os alunos do curso de Administração 

Pública moram predominantemente na zona urbana (90%) dos municípios em que 

o curso atua e municípios circunvizinhos.  

Em relação a distribuição por sexo, há um equilíbrio de exatamente 50% 

entre masculino e feminino. Quanto à etnia, 63,6% se declararam pardos, 20% 

brancos, 10% negros e 2,9% amarelos. Por sua vez, 3,6% não quiseram declarar.  

Também, verificou-se que 47,9% são solteiros, enquanto 37,1% casados. A 

maioria dos estudantes trabalha (75%), possui renda familiar entre 1 e dois 

salários mínimos (67,2%) e tem idade acima de 30 anos (58,6%).  

Em relação ao perfil dos docentes do curso, a maioria é do sexo masculino 

(84,6%) e todos os respondentes já possuem pelo menos o título de mestre, 

sendo quatro deles também doutores.  

  



  

 

3.2. Análise das respostas dos discentes 

 

Inicialmente, se analisou o conhecimento discente quanto aos instrumentos 

de Planejamento da Instituição e do curso. Sobre o Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI, registrou-se que 55,7% concordam sobre conhecer o PDI, 

enquanto que 27,9% não souberam responder. 

 

 No que se refere ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), o mesmo aponta 

que o curso de Administração Pública tem por finalidade proporcionar ao futuro 

profissional de administração conhecimentos essenciais ao desempenho das 

funções gerenciais e diretivas, assessoramento e consultoria em organizações ou 

órgãos da Administração Direta ou Indireta, contribuindo com a qualidade do 

serviço público prestado à sociedade por meio dos egressos que atuarão como 

agentes condutores à mudança nas organizações públicas.  

Nessa perspectiva, considerando a importância do PPC, registrou-se que 

81,4% concordam sobre conhecer o Projeto do Curso, o qual contempla as 

informações gerais sobre matriz curricular, estágio, TCC, atividades 

complementares, ementário, dentre outros aspectos imprescindíveis. 

 



  

 

Quanto às políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão, 67,1% 

reconhecem as políticas implantadas no curso, enquando que 21,4% não 

souberam responder, possivelmente em razão da maioria absoluta dos 

respondentes estarem ainda no 1º período do curso, no momento da aplicação 

deste questionário. 

 

Quanto à divulgação de editais de projetos, 74,3% concordam que há 

divulgação adequada dos mesmos. Por sua vez, quando indagados sobre 

projetos em andamento no curso, 42,1% concordam, enquanto que 41,4% não 

souberam responder. Além do fato de os alunos estarem no início do curso, as 

ações de extensão atualmente são pontuais. Porém, as discussões para a 

curricularização da extensão estão em andamento e, nessa perspectiva, acredita-

se que no médio prazo, haverá ampliação substancial de atividades 

extensionistas. 

 

Sobre a realização de eventos científicos, culturais e artísticos promovidos 

pela Instituição, 48,6% concordam, porém 31,4% não souberam responder. Assim, 



  

 

registra-se o desafio de ampliar as divulgações dos eventos realizados pela 

instituição, especialmente para os estudantes que iniciaram no curso em 2020. 

 

No que tange às avaliações periódicas do curso, registra-se que 70% 

concordam sobre a existência desse processo avaliativo no âmbito do curso. Isso 

demonstra que há uma preocupação institucional com uma avaliação sistêmica, 

assim como com a socialização dos resultados para a comunidade acadêmica.  

 

Na mesma perspectiva, o processo de comunicação interma junto aos 

alunos foi avaliado como positiva por 78,6%. Entende-se por comunicação interna 

a relação entre a instituição, Polos e os estudantes, quer seja quanto aos 

aspectos acadêmicos, quer seja quanto aos fatores operacionais do curso. 



  

 

 

Sobre as ações para a permanência e êxito dos estudantes no curso e na 

instituição, observou-se que existem essas ações na visão de 83% dos 

estudantes respondentes, embora elas possam ser ampliadas. 

 

Especificamente, os discentes foram perguntados sobre o conhecimento 

sobre o curso, a maioria das respostas avalia positivamente a formação recebida. 

Segundo os discentes, há coerência entre a formação recebida e a atuação 

profissional no mundo de trabalho (92,9%), a estrutura curricular evidencia uma 

articulação da teoria com a prática (85,7%), os conteúdos curriculares promovem 

o desenvolvimento do aluno para atuação na área (92,8%) e o curso propicia a 

realização de atividades que estimulam a ação em uma relação teórico-prática 

(78,6%). 



  

 

 

No que se refere ao funcionamento do programa de estágio no curso, 

54,3% ou não souberam responder ou não concordaram, nem discordaram. Isso 

se deve ao fato de a maioria estar no primeiro período do curso, e o estágio ser 

realizado apenas a partir do 4º período.  

Todavia, ainda assim, evidencia-se a necessidade de se divulgar melhor 

para os estudantes as formas de estágio, assim como as empresas conveniadas 

com a instituição. No mesmo sentido, embora 60% concordem que os 

componentes curriculares que apoiam a construção do TCC contribuem para sua 

elaboração, percentual significativo (36,4%) desconhece sobre os componentes 

curriculares, ensejando maior divulgação sobre a temática, já preparando-os para 

a elaboração de seus projetos de pesquisa. 

 



  

 

 

Quando perguntados sobre a atuação de docentes e tutores, a avaliação 

foi majoritariamente positiva. A atuação dos professores foi avaliada como positiva 

por 85%, enquanto que a dos tutores teve aprovação de 84,3%. Quanto a atuação 

da coordenação do curso, houve avaliação positiva de 97,1% dos respondentes. 

 

 



  

 

 

 

Quanto a participação de alunos em órgãos de representação universitária, 

40% não souberam responder. Vale destacar que existe a representação discente 

no colegiado do curso, porém, percebe-se que existe a necessidade de maior 

disseminação dessa participação, além da possível construção de outros 

mecanismos democráticos, para além das reuniões periódicos da coordenação 

com os representantes de turma, que já são realizadas regularmente. 

 

Ademais, os estudantes foram indagados sobre os aspectos estruturais. É 

importante destacar que, em razão da pandemia de Covid-19, as atividades 

presenciais estão suspensas desde março de 2020 e, portanto, a maioria dos 

alunos que ingressaram mais recentemente no curso, especificamente em agosto 

de 2020, ainda não conheceram o Polo de apoio presencial, impactando em 

algumas respostas. 



  

 

 

Assim, os gráficos ilustraram que parte significativa desconhece sobre sala de 

aula, laboratório e espaço físico do Polo, por exemplo. Todavia, importante 

visualizar que, entre aqueles que conhecem, a maioria avaliou os espaços físicos 

de maneira satisfatória.  

Sobre as bibliotecas, o resultado é bastante similar, em razão de a maioria 

ainda não ter tido contato. Porém, as bibliotecas virtuais poderiam ser melhor 

exploradas e, nessa perspectiva, encontra-se uma lacuna, na medida em que se 

deve ampliar a divulgação desses espaços virtuais para acesso a livros e outros 

materiais didáticos. Descata-se, novamente, que dentre os respondentes que 

conhecem o espaço físico, as respostas predominantes ficaram entre concordo 

plenamente ou concordo em partes, denotando uma avaliação positiva 

 



  

 

 

Outro aspecto importante refere-se aos materiais didáticos disponibilizados, 

em formato eletrônico (pdf), para cada um dos componentes curriculares do curso, 

uma vez que os mesmos foram avaliados de maneira positiva por 77,8% dos 

estudantes. Ressalta-se que esses materiais estão em processo de atualização 

pelo Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP/CAPES) 

e as versões atualizadas dos materiais didáticos devem ser disponibilizadas aos 

discentes ainda no ano de 2021.  

 

 

Os discentes foram também indagados sobre o sistema acadêmico (Sigaa) 

e sobre o Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) – Moodle. A maioria 

concordou com a qualidade e a funcionalidade tanto do sistema acadêmico 

(78,6%), quanto do ambiente virtual Moodle (91,5%). 

 



  

 

 

Por fim, os discentes responderam a seguinte questão “Que conceito você 

daria para o seu Curso atualmente?” O resultado foi bastante satisfatório, pois 

85,7% dos estudantes avaliou o curso como ótimo ou bom, 12,9% avaliou como 

regular, e apenas 1,4% apresentou uma percepção de avaliação negativa do 

curso. 

 

Evidencia-se, a partir da perspectiva dos estudantes, que o curso está 

conseguindo cumprir suas atividades com qualidade, apesar dos desafios 



  

 

vivenciados, em razão da especificidade de atuação provisoriamente de forma 

remota, devido à pandemia de Covid-19.  

Registra-se que os aspectos que tiveram alguma discordância por parte 

significativa dos estudantes devem ser priorizados, visando a garantia e 

manutenção da qualidade das atividades do curso.  

 

3.3. Análise das respostas dos docentes 

 

Os docentes responderam questões, inicialmente, relativas ao conhecimento 

sobre a instituição de PPC do curso. No que se refere ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFAL, 92,3% conhecem o instrumento do 

planejamento estratégico institucional e 77% concordaram totalmente que as 

ações contidas no PDI favorecem à integração entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Em relação ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), 84,6% dos professores 

respondentes concordam que o PPC, que teve nova versão proposta pela CAPES 



  

 

e adaptada pelo NDE do curso, aprovada em 2020, está atualizado e adaptado às 

demandas do Mundo do Trabalho.  

 

 

Sobre a oferta de atividades de prática profissional e acadêmicas 

compatíveis com o PPC, percebeu-se que 84,6% concordaram com a assertiva. 

Todavia, 15,4% não souberam responder, percentual que sobe para 30,8% 

quando se indaga sobre estágio curricular supervisionado.  

Provavelmente, esses números estão refletindo a visão de professores de 

áreas gerais, que não orientam prática profissional neste curso. Porém, ainda 

assim, faz-se necessário melhor divulgação das ações nesta área para toda a 

equipe docente, incluindo a todos, e não somente os professores da área 

específica do campo de Administração. 



  

 

 

Observou-se que todos os docentes participam de ações institucionais nas 

áreas de ensino, pesquisa e/ou extensão. Porém, especificamente em relação à 

extensão, percebe-se que há a necessidade de ampliação, como já apontado na 

análise das respostas dos discentes. Com o processo de curricularização da 

extensão, com discussões em andamento, espera-se ampliar essa atuação. 

 

 



  

 

Quanto ao trabalho desenvolvidos em seus respectivos componentes 

curriculares, verifica-se que todos os docentes relatam que conseguem 

correlacionar os conteúdos das ementas em sua atuação em sala de aula, fazem 

associação entre teoria e prática em suas abordagens metodológicas e utilizam 

adequadamente os recursos tecnológicos e o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(Moodle).  

 

 

 



  

 

 

Porém, vale registrar a discordância parcial de um docente (7,7%) no que 

se refere a atuação interdisciplinar, e de outro docente (7,7%) quanto a carga 

horária da disciplina ser adequada para a disseminação dos conteúdos. Deve-se 

buscar, desse modo, estratégias para ampliar a atuação interdisciplinar e 

equalizar possíveis lacunas quanto a otimização do tempo disponível para os 

componentes curriculares. 

 

 



  

 

Outro ponto a ser observado é que embora 69,3% concordem que existe 

programa de apoio aos discentes, indo ao encontro do exposto pelos estudantes, 

um percentual significativo desconhece tais ações. Desse modo, percebe-se a 

necessidade de ampliar ações para a permanência e êxito dos estudantes, assim 

como disseminá-las entre a comunidade acadêmica. 

 

No que se refere ao conhecimento sobre a atuação da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), verifica-se a necessidade de uma divulgação melhor de suas 

ações junto à comunidade docente. Além disso, embora a maioria concorde que 

participe do processo de planejamento institucional, muitos docentes relataram 

desconhecer ou discordar de que se sintam partícipes do processo de gestão 

institucional. Assim, deve-se buscar ampliar ainda mais a participação dos sujeitos, 

em alinhamento a um processo de gestão democrática.  

 



  

 

 

Quanto à gestão do curso, a avaliação foi positiva, não somente da 

coordenação, mas também do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do colegiado 

do curso, o qual conta com representação discente. 

 

 



  

 

 

 

Sobre o processo de capacitação de pessoal, promovido pelo IFAL e pela 

Diretoria de Educação a Distância (DIREAD), 92,3% concordaram que as 

formações ministradas possuem qualidade e contribuem para o processo de 

ensino-aprendizagem. 

 



  

 

Por fim, no que se refere às questões estruturais, percebe-se que, assim 

como pontuado em relação aos estudantes, em razão de, para as novas turmas, 

as aulas ainda não terem tido momentos presenciais, em razão da pandemia de 

Covid-19, muitos docentes não souberam responder sobre questões referentes 

aos Polos onde o curso atua. Todavia, aqueles que conhecem a estrutura, em sua 

maioria, avaliaram de maneira positiva. 

 

 

 



  

 

 

 

 

De modo geral, percebe-se uma avaliação bastante positiva por parte dos 

docentes, alinhando-se as percepções do estudantes, devendo a gestão, porém, 

atentar-se aos aspectos que, ainda que por poucos docentes, tenham sido 

apontados como necessários para melhoria.  

Além disso, faz-se necessário manter o planejamento e organização para o 

retorno das atividades presenciais, para quando tovermos condições sanitárias e 

ocorrer a determinação da gestão institucional para tal, de modo a contemplar que 

as atividades possam ser realizadas com segurança, em razão do cenário 

pandêmico ainda vivenciado.  

 

 

 

 



  

 

4. CONSIDERAÇÕE FINAIS 

 

Planejar ações que aumentem a integração emtre a DIREAD e os polos de 

apoio presencial do curso, apoio aos discentes e docentes, ações de 

acompanhamento do início ao término do curso, condições satisfatórias de 

trabalho, integração curricular, atividades práticas alinhadas com os conteúdos 

ministrados, infraestrutura digna e acessível, apoio da gestão institucional que 

deve estar sempre próxima a gestão local, acesso às informações e um 

envolvimento maior de todos os segmentos nos processos de planejamento e de 

avaliação, são alguns passos rotineiros e importantes para a permanência e êxito 

dos estudantes e, consequentemente, crescimento do curso, da DIREAD e da 

Instituição para o nível de qualidade a qual se pretende. 

Este relatório será apresentado primeiramente à Gestão da DIREAD e da 

UAB/IFAL, para subsidiar o planejamento, visando o crescimento do curso 

Superior de Bacharelado em Administração Pública. Posteriormente será 

apresentado também aos setores responsáveis pela gestão institucional e, por fim 

à comunidade acadêmica. 

A versão em pdf do documento estará disponível na página da CPA no site 

oficial da Instituição. 

A coordenação do curso e a CPA agradecem a todos os estudantes e 

professores que participaram desse processo de autoavaliação e que, assim, 

contribuem para que se busque a melhoria contínua da qualidade do ensino 

ofertado pelo curso. 
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