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APRESENTAÇÃO

O Relatório da pesquisa de autoavaliação institucional da Educação a Distância –

EAD / 2016 apresenta algumas discussões inerentes ao tema e os resultados da consulta

realizada junto à comunidade interna do Instituto Federal de Alagoas – IFAL, docentes,

discentes,  técnicos  e  tutores,  enquanto  etapa  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. Essa avaliação foi conduzida

pela  Comissão  Própria  de  Avaliação  –  CPA/IFAL,  reponsável  por  todos  os  trabalhos,

desde a divulgação, a elaboração dos questionários e levantamento dos dados para a

elaboração deste Relatório referente ao ano de 2016. 

Este  doumento  se  destina  à  comunidade  acadêmica  do  IFAL,  aos  avaliadores

externos designados pelo MEC e à sociedade como um todo, para que tenham um perfil

da Instituição mediante olhares múltiplos sobre a Educação a Distância.  Considerando

esse público diversificado de leitores, buscou-se o relato objetivo na apresentação das

informaçoes registradas, bem como na interpretação dos resultados, visto que se têm

como objetivos diagnosticar e sugerir ações no âmbito administrativo, político, pedagógico

e técnico-científico para futura implementação no Instituto Federal de Alagoas.  

O Relatório da pesquisa de autoavaliação institucional da Educação a Distância –

EAD / 2016 torna pública a análise dos resultados do processo autoavaliativo da EAD e

as discussões suscitadas durante o processo, em uma instituição pública federal  com

oferta  variada  de  cursos  e  de  diferentes  niveis: Médio  Técnico  Integrado;  Técnico

Subsequente  e  Médio  Integrado na modalidade de Jovens e  Adultos (PROEJA) e  da

Educação  Superior:  Tecnológicos,  Licenciaturas  e  Bacharelados,  presenciais  e  a

distância, considerando suas peculiaridades e Pós-Graduação.

Para que esse propósito se consolidasse, a CPA – Comissão Própria de Avaliação

contou com a colaboração coletiva dos servidores e estudantes do IFAL, que compõem a

Educação a Distância, a quem agradece, ao tempo em que encaminha o documento

para ciência e análise das etapas  desenvolvidas.



1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

1. 1 Dados básicos:

Nome da IES : 

Instituto Federal  de Alagoas – IFAL.

 Caracterização da IES : 

Instituição Pública Federal, sem fins lucrativos, localizada no Estado de Alagoas, com 16

Campi  nas  cidades  de  Maceió,  Palmeira  dos  Índios,  Marechal  Deodoro,  Satuba,

Arapiraca,  Penedo,  Maragogi,  Murici,  Piranhas,  São Miguel  dos Campos,  Santana do

Ipanema,  Viçosa,  Rio  Largo,  Batalha  e Coruripe;  e  10  Polos  EAD  nas  cidades  de

Arapiraca – AL, Ilhéus – BA, Maceió – AL, Maragogi – AL, Mata de São João – BA,

Palmeira dos Índios -AL, Penedo – AL, Santana de Ipanema – AL, São José da Laje – AL

e Vitória da Conquista – BA.

1. 2 Histórico:

Missão do IFAL:

“Promover educação de qualidade social, pública e gratuita, fundamentada no princípio

da  indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão,  a  fim  de  formar  cidadãos

críticos para o mundo do trabalho e contribuir no desenvolvimento sustentável”.

O IFAL - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, criado

pela Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, integrou o Centro Federal de Educação

Tecnológica de Alagoas - CEFET-AL com a Escola Agrotécnica Federal  de Satuba -

EAFS. No decorrer dos anos, O IFAL recebeu várias denominações, dentre elas: Escola

de Aprendizes Artífices de Alagoas (1909-1937); Liceu de Artes e Ofícios (1937- 1942);

Escola Industrial de Maceió (1942-1956); Escola Industrial Deodoro da Fonseca (1956-

1965); Escola Industrial Federal de Alagoas (1965-1968); Escola Técnica Federal de

Alagoas (1968-1999); Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas (1999-2008)

até  se  transformar  na  autalidade  em  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia de Alagoas, em dezembro de 2008.

Cada denominação que a Instituição de ensino recebeu, historicamente, remete



ao contexto de cada época e à conjuntura social, política e econômica vivida pelo país e

pelo Estado. Por exemplo, no período em que o país vivia uma fase pré-industrial, com

sua  economia  ainda  agrícola  e  artesanal,  a  instituição  era  denominada  “Escola  de

Aprendizes  Artífices”.  Mais  tarde,  com  o  impacto  da  industrialização,  as  atividades

econômicas foram mudando qualitativamente, daí surgem as denominações: “Liceu de

Artes e Ofícios” e, logo depois, “Escola Industrial de Maceió”.

Devido à expansão urbana e à necessidade de profissionais qualificados para o

exercício de novas competências e habilidades nas indústrias e no mercado de trabalho

brasileiro, era mister mudar sua denominação para Escola Técnica Federal de Alagoas.

Posteriormente,  o  desenvolvimento do setor  terciário  –  comércio,  serviços e  a

expansão  do  turismo,  levou  o  Brasil  a  viver  uma  nova  fase  da  educação

profissionalizante – assim, foram institucionalizados os CEFET’s em quase todo o país,

por força da Lei n° 8.948, de 08 de dezembro de 1994, regulamentados nos termos do

Decreto n° 2.406, de 27 de novembro de 1997. Adequando-se as essas mudanças em

22 de março de 1999, a Escola Técnica Federal de Alagoas passou a denominar-se de

Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas.

O  Decreto  5.224,  de  01  de  outubro  de  2004,  muda  o  perfil  das  Instituições

Federais  de Ensino Técnico,  e  os CEFET’s,  assumem novas finalidades,  objetivos e

características e adquirem nova estrutura organizacional, tornando-se instituição atípica,

em relação às demais, principalmente pela sua capacidade em ofertar diferentes formas

de  ensino,  que  vão  do  Ensino  Básico  ao  Ensino  de  Graduação  e  Pós-Graduação

presenciais e a distância.  Com uma nova identidade e com o compromisso de atuar no

ensino,  pesquisa  e  extensão,  indistintamente,  os  CEFET’s  se  transformaram  em

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, pela Lei 11.892, sancionada pelo

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 29 de dezembro de 2008. Essa Lei estabeleceu

novo enquadramento institucional,  gerencial  e  acadêmico para a Rede dos Institutos

Federais.

O IFAL NO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL:

 A partir da publicação do Edital Nº 01, de 20 de dezembro de 2005, o IFAL deu

início a  sua participação no Sistema Universidade  Aberta  do Brasil,  com o envio  da

proposta  de oferta  do Curso Superior  de Tecnologia  em Hotelaria  a Distância que foi

aprovada  pela  Secretaria  de  Educação  a  distância  no ano de  2006,  em resposta  ao

referido  Edital.   O  Projeto  aprovado  foi  elaborado  numa  parceria  entre  o  IFAL  e  a



Prefeitura Municipal de Maragogi-AL que demonstrou  interesse em sediar a oferta de

Cursos na área de Turismo, sendo um Polo.  Nesse primeiro momento, foram feitas visitas

a  cidade  de  Maragogi  e  levantamento  de  dados  que  serviram   para  fundamentar  o

Projeto:  infraestrutura e logística  necessárias.   Consolidada a  aprovação da oferta do

curso  a  distãncia  pela  SEED/MEC ,  foram feitas  outras  visitas  avaliativas  a  cidades

candidatas a Polo: Mata de São João-BA e Esperantina-PI.  Tudo resultou na escolha pela

SEED/MEC  dos  Polos  Mata  de  São  João-BA  e  Maragogi-AL,  com

o Acordo de Cooperação Técnica nº. 272/2006, que oficializa essa união, representada

pelo Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação a Distância e o

IFAL,  de  30/06/2006,  encaminhado  pelo  Processo  nº.  23000.01358/2006-16.  Dá-se,

assim, sequência as etapas que viabilizaram a oferta de Educação a Distância no IFAL

como,  por  exemplo,  capacitação  de  professores  e  de  tutores  (Programa  CAPACITA

NORDESTE/MEC-UFAL); produção de material didático para o curso; e consolidação das

políticas  internas  do  IFAL  relativas  à  Educação  a  Distância. Finalmente,  em  11  de

setembro de 2007, com a publicação da Portaria  nº. 905/DG,  publicada no D.O.U. nº.

176 de 12/09/2007, ocorre mudança na estrutura administrativa do IFAL e se oficializa a

oferta   de  Educação  a  Distância.  Acrescenta-se,  então,  ao  organograma  do  IFAL  a

Coordenadoria de Educação a Distância ( Portaria nº. 910/DG, de 12 de setembro de

2007)  e,  posteriormente,  Departamento  de  Educação  a  Distância,  com  a  Portaria

Nº357/2009/GR-IFAL." Atualmente, o Diretoria de Educação a Distância oferta cursos da

Subsequentes, Superiores e Pós -Graduação.

UAB:

Universidade Aberta do Brasil – UAB, instituída pelo Decreto nº. 5.800/2006,  criado

pelo Ministério da Educação, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação, para a

articulação  e  integração  experimental  de  um sistema nacional  de  educação  superior,

através  de  instituições  públicas  voltadas  para  o  ensino  de  qualidade  a  distância  em

Municípios brasileiros que não têm oferta ou cujos cursos ofertados não são suficientes

para  atender  a  demanda.  Essa  oferta  a  distância  é  vinculada  ao  MEC que  mantém

convênio  com a  Instituição  de  Ensino  Superior  e  o  município  Polo.  O acesso  se  dá

mediante a processo seletivo.



DIREAD – Diretoria  de Educação a Distância :

É uma Diretoria vinculada à Pró-Reitoria de Ensino do IFAL e objetiva elaborar,

executar  e  avaliar  projetos  pedagógicos  relacionados  com  a  oferta  de  ensino  na

modalidade  a  distância,  desenvolvendo  as  seguintes  ações:  representar  o  IFAL  na

Secretaria de Educação a Distância/Ministério da Educação; elaborar e revisar projetos de

cursos superiores a distância; visitar e avaliar municípios Polos para atuarem no Sistema

UAB;  capacitar  professores  e  tutores;  selecionar  e  capacitar  tutores  presenciais  e  a

distância; realizar gestão de bolsas de pesquisa; elaborar Planos de Trabalho Anuais dos

Cursos/Termos de Referência;  selecionar  alunos através de processo seletivo;  realizar

adequação  e  Gestão  do  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem;  acompanhar  a  produção

didática  de  professores  conteudistas  e  formadores;  viabilizar  a  revisão  ortográfica  do

material  produzido  pelos  professores;  elaborar  mídias  e  tradução  dos  conteúdos  das

Unidades Curriculares do Curso, entre outras atividades.

EQUIPE DE GESTÃO DO IFAL – ATUAL

Sérgio Teixeira Costa REITOR

Luiz Henrique de Gouvêa Lemos PRÓ-REITOR DE ENSINO
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Altemir João Secco PRÓ-REITOR DE 
EXTENSÃO

Wellington Spencer Peixoto
PRÓ-REITOR DE 
ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO

Carlos Guedes Lacerda
PRÓ-REITOR DE 
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1. INTRODUÇÃO

O Relatório da pesquisa de autoavaliação institucional da Educação a Distância

– EAD / 2016, que ora apresentamos, trata das etapas desenvolvidas pela Comissão

Própria  de  Avaliação  –  CPA,  cujas  ações   levaram  a  uma  análise,  ainda  em

andamento, dos cursos superiores de Educação a Distância. O IFAL oferta hoje cursos

de nível médio e de nível superior nas modalidades de ensino presencial e a distância.

Em  relação  aos  cursos  superiores,  sejam  presenciais  ou  a  distância,  existe  um

acompanhamento interno realizado pela CPA – Comissão Própria de Avaliação que

permite  traçar  um  perfil  do  curso  através  da  aplicação  de  questionários

autoavaliativos.  No  caso  específico  da  EAD,  direcionados  a  docentes,  discentes,

tutores e técnicos administrativos.  A quantidade de alunos matriculados, em 2016, nos

Polos de EAD do IFAL que ofertam ensino superior está representado no gráfico 1.

São 1.382 estudantes distribuídos nos cursos de Licenciatura em Letras, Licenciatura

em Biologia, Bacharelado em Administração Pública e Tecnologia em Hotelaria, além

do curso de Especialização em  Gestão Municipal. 

Gráfico 1 – DISCENTES VINCULADOS  SISUAB/AMX -TOTAL : 1.382



As  ações  voltadas  para  a  aplicação  do  questionário  de  autoavaliação  da

Eduacação a Distância com docentes, discentes, técncos administrativos e tutores da

EAD começaram a ser definidas, no começo do mês de junho de 2016, em reunião

entre os integrantes da CPA. Iniciaram-se os trabalhos de planejamento e de definição

de estratégias de divulgação da Comissão com visitas câmpus e Polos, confecção de

cartazes e banners. 

Imagem 1 – Registro dos trabalhos de divulgação da CPA com docentes,técnicos, 

tutores e discentes  da EAD



Imagem 2 – Folder da CPA  distribuído nos Polos

A CPA aplicou o questionário de autoavaliação institucional de junho a setembro

de 2016, englobando discentes, docentes, técnicos administrativos e tutores,  para a

comunidade acadêmica do ensino superior a distância, em todos os polos. Em  Alagoas:

Arapiraca, Maceió, Palmeira dos Índios,  Maragogi, Penedo, Santana do Ipanema, São

José da Laje; Na Bahia: Vitória da Conquista, Mata de São João, Ilhéus. Os resultados

obtidos foram sistematizados pela CPA.

O questionário autoavaliativo foi aplicado no formato digital, sendo sua postagem

realizada na plataforma de Educação a Distância da instituição e ficou disponível para

ser  respondido  pela  comunidade  acadêmica  dos  cursos  superiores  a  distância.  Os

membros  da  CPA estiveram  reunidos  com  os  diversos  segmentos  para  difundir  a



importância da CPA e da prática de autoavaliação. 

3. DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Os processos avaliativos  são relevantes para o  desenvolvimento institucional,

visto que auxiliam na realização de compromissos assumidos com a comunidade e no

aperfeiçoamento  dos  serviços  oferecidos  pela  Insituição,  beneficiando  o  ambiente

interno e externo, mediante a oportunização do crescimento intelectual, moral,  ético e

político de uma sociedade.

Assim,  tais  ações  resultantes  de  práticas  avaliativas  e  que  repercutem  no

processo  de  ensino-aprendizagem  poderão  estimular  o  exercício  da  cidadania,  do

respeito e da responsabilidade pública.

3.1 Objetivo Geral:

• Avaliar os cursos do IFAL ofertados na Educação a Distância, no ano de 2016,

conforme  determina  a  Lei  nº  10.861,  de  14  de  abril  de  2004,  e  Portaria  nº

2151/GR, de 13 de setembro de 2013.

Assim, esse objetivo busca traçar o perfil institucional no que se refere à EAD e

visualizar a importância de sua atuação e alcance nas comunidades interna e externa,

através  dos  cursos,  programas,  projetos  e  setores,  considerando  as  diferentes

dimensões institucionais de referência, bem como o que foi proposto no PDI.

3.2 Objetivos Específicos:

• Realizar autoavaliação com docentes, discentes, técnico administrativos e tutores

dos  cursos  superiores  de  educação  a  distância,  a  partir  das  dimensões  de

referência do SINAES.

• Elaborar Relatório a partir dos dados adquiridos no processo de autoavaliação dos

cursos de educação a distância,  detectando aspectos positivos e negativos na

oferta de cursos EAD no IFAL, bem como apresentar sugestões para melhorias.

• Tornar público os resultados da autoavaliação dos docentes, discentes, técnicos

administrativos e tutores, a fim de melhorar o desempenho Institucional.



3.3 Metodologia

A  Comissão Própria de Avaliação – CPA – realizou reuniões entre os meses de

junho e setembro, cuja pauta principal se debruçou sobre o processo de Autoavaliação

Institucional da Educação a Distância, onde definiu a metodologia a ser utilizada durante

todo o processo de avaliação no IFAL no ano de 2016. Alguns passos foram definidos

previamente enquanto estratégia para atuação da Comissão Própria de Avaliação:

• Agendamento/Realização  de  reuniões  para  planejamento  do  processo  de

autoavaliação institucional da educação a distância/2016.

• Preparação de material de divulgação da CPA.

• Visita aos polos de EAD.

• Elaboração/adaptação  de  Questionários  de  autoavaliação  para  docentes,

discentes, técnicos administrativos e tutores para acesso da comunidade do IFAL

envolvida com Educação a Distância.

• Contato com Diretoria de  Educação a Distâncicia e com Coordenação da UAB

para acesso  às  informações e conscientização  da comunidade interna da EAD

sobre a importância da participação no processo de autoavaliação.

• Publicação dos questionários de autoavaliação na plataforma EAD.

• Acompanhamento do acesso com respostas aos questionários em cada categoria:

docentes, discentes, técnico administrativos e tutores.

• Elaboração de Relatório  da pesquisa de autoavaliação institucional da EAD/2016.

4 - DIMENSÕES AVALIADAS

4.1 – DIMENSÃO 01:

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

4.2 – DIMENSÃO 02:

A política de ensino, pesquisa e extensão

4.3 –  DIMENSÃO 3:  



Responsabilidade social 

4.4 –  DIMENSÃO 4: 

Comunicação com a sociedade 

4.5 –  DIMENSÃO 5:

Políticas de pessoal

4.6 –  DIMENSÃO 6:

Organização e gestão institucional 

4.7 –  DIMENSÃO 7:

Infraestrutura 

4.8 –  DIMENSÃO 8:

Planejamento e avaliação

4.9 –  DIMENSÃO 9:

Responsabilidade Social 

5. POPULAÇÃO E  AMOSTRA

Os questionários de autoavaliação se dirigem a uma população  constituída pela

comunidade acadêmica dos cursos superiores de Educação a Distância. A amostra foi

composta e organizada nos seguintes segmentos: corpo discente (alunos regularmente

matriculados); corpo docente, técnicos administrativos e tutores, todos em  exercício

nos  polos  do  IFAL.  Essa  amostra  teve  uma  participação  voluntária  desses  4

seguimentos distribuídos da seguinte forma:

CORPO DOCENTE: contou com a participação voluntária de  18 respondentes.

CORPO  TÉCNICO  ADMINISTRATIVO:  contou  com  a  participação  voluntária  de   3

respondentes.

CORPO  DISCENTE:  formado  por  alunos  regularmente  matriculados  nos  cursos

superiores de EAD contou com a participação voluntária de 326 respondentes.

TUTORES:   contou com a participação voluntária de  41 respondentes.



6. RESULTADOS DA PESQUISA APLICADA À COMUNIDADE ACADÊM ICA VIA 

QUESTIONÁRIOS ON-LINE

Serão apresentados resultados que permitem ter uma percepção do público-alvo

dos questionários, frente às dimensões recomendadas pelo SINAES no que se refere

às dimensões de 1 a 9. A dimensão 10 não se aplicou. A distribuição das questões on-

line em relação às dimensões estudadas e à satisfação geral  percebida pelo Corpo

Docente, Técnico Administrativo, discente e tutor do Ensino Superior a distância do IFAL

são apresentadas a seguir:

6.1 Dimensão 1 – Missão do IFAL

6.1.1 Percepção dos Docentes   (Gráficos de 2 a 5)

Gráfico 2  :

Gráfico 3  :



Gráfico 4  :

Gráfico 5  :

A percepção dos  Docentes  da EAD foi  bastante  positiva  no que se  refere  à

missão do IFAL e do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, visto que dentre

aqueles  que  responderam  ao  questionário  de  autoavaliação,  76,5%  dos  docentes

afirmaram conhecer o PDI;  73,3% consideraram claros os objetivos do IFAL; 73,3%

afirmaram que as ações do IFAL estão de acordo com sua missão; 46,7% acreditam

que  as  ações  praticadas  pelo  IFAL  são  favoráveis  à  integração  entre

ensino/pesquisa/extensão.



6.1.2 Percepção dos Técnicos Administrativos (Gráfic os de 6 a 9)

Gráfico 6:

Gráfico 7:



Gráfico 8:

Gráfico 9:

As  respostas  dos  técnicos  administrativos  da  EAD  também  foram  bastante

positivas  no  que  se  refere  à  missão  do  IFAL  e  do  Plano  de  Desenvolvimento

Institucional – PDI, já que  aqueles que responderam ao questionário de autoavaliação

tiveram o seguinte percentual: 66,7% dos técnicos administrativos afirmaram conhecer

o PDI; 66,7% consideraram claros os objetivos do IFAL; 66,7% afirmaram que as ações

do IFAL estão de acordo com sua missão; 66,7% acreditam que as ações praticadas



pelo IFAL são favoráveis à integração entre ensino/pesquisa/extensão.

6.1.3 Percepção dos Discentes ( Gráficos de 10 a 12 )

Gráfico 10:

Gráfico 11:



Gráfico 12:

A visão dos discentes  da EAD foi negativa quanto à missão do IFAL e do Plano

de  Desenvolvimento  Institucional  –  PDI,  já  que   aqueles  que  responderam  ao

questionário  de  autoavaliação  tiveram  o  seguinte  percentual:  47,2%  dos  discentes

responderam que não conhecem o PDI; 34,7% não consideraram claros os objetivos do

IFAL e outros 37,7% consideram apenas parcialmente claros;  22,7% acreditam que as

ações  praticadas  pelo  IFAL   nunca  são  favoráveis  à  integração  entre

ensino/pesquisa/extensão e outros 34,7% consideram que apenas às vezes ocorre essa

integração.

6.1.4 Percepção dos Tutores

Gráfico 13 :



As respostas dos tutores da EAD foram bastante equilibradas no que se refere à

missão do IFAL e do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, já que  aqueles que

responderam ao questionário de autoavaliação tiveram o seguinte percentual:  51,2%

dos tutores afirmaram conhecer o PDI, enquanto outros 48,8% não conhecem.

6.2 Dimensão 2 – As Políticas para a Pesquisa, a Pós Gr aduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluindo os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, às bolsas de pesquis a, de monitoria e demais 

modalidades.

6.2.1 Percepção dos Docentes (Gráfico de 14 a 20)

Gráfico 14:

Gráfico 15:



Gráfico 16:

Gráfico 17:

Gráfico 18:



Gráfico 19:

Gráfico 20:

Na percepção dos docentes da EAD, na dimensão 2 – Políticas para a Pesquisa,

Ensino  e  Extensão  -  e  nas  respectivas  formas  de  operacionalização,  incluindo  os

procedimentos para estímulo à produção acadêmica, às bolsas de pesquisa, de monitoria

e  demais modalidades,  a  relação  do  IFAL  com  ensino,  pesquisa  e  extensão  é

insatisfatória, considerando  que  cinco,  dos  setes  pontos  avaliados  nessa  dimensão,

obtiveram percentuais com variação.  Sobre a articulação entre a atividades de ensino,

pesquisa e extensão, em relação  à pergunta "As atividades de ensino são articuladas

com a pesquisa e a extensão?", a resposta "às vezes" apresentou o percentual 52,9%,

enquanto a resposta "quase sempre" obteve 35,3%; Quanto à pergunta "Você conhece o



Projeto do curso?", a resposta foi favorável com o percentual de 76,5% de "Sim" e 23,5%

"Não";  No  que  se  refere  a  execução  adequada  do  Projeto  Pedagógico  (PPC),  as

respostas consistiram em "Quase sempre" 46,7%, "Sempre" 20% e "Às vezes" 33,3%; No

que  concerne  ao  questionamento  "Você  está  envolvido  com  alguma  atividade  de

pesquisa?",  as respostas apresentadas foram 41,2% respondeu "Sim" e 58,8% "Não";

Também houve o questionamento sobre o envolvimento docente em algum projeto de

extensão e as respostas foram 82,4% respondeu "Não" e 17,6% "Sim". 

6.2.2 Percepção dos Técnicos Administrativos (Gráfic o de 21 a 29)

Gráfico 21:

Gráfico 22:



6.2.3 Gráfico 23:

Gráfico 24:

Gráfico 25:



Gráfico 26:

Gráfico 27:

Gráfico 28:



Gráfico 29:

As respostas dos técnicos administrativos da EAD  foram bastante positivas no

que  se  refere  à  Dimensão  2  – As  Políticas  para  a  Pesquisa,  a  Pós  Graduação,  a

extensão e as respectivas formas de operacionalização,  incluindo os procedimentos

para estímulo à produção acadêmica, às bolsas de pesquisa, de monitoria e demais

modalidades. Observou-se uma regularidade nas respostas às perguntas abaixo:

"As atividades de ensino são articuladas com a pesquisa e a extensão?"

"Você conhece as Políticas de Pesquisa e Extensão do IFAL? "

"Se você respondeu SIM à questão anterior,  responda:  a  Política de Pesquisa está

sendo devidamente executada?" 

"Se você respondeu SIM à questão 8, responda: a Política de Extensão está sendo

devidamente executada?"

"Você está envolvido com algum projeto de pesquisa ou extensão do IFAL?" 

"Com relação as ações de ensino, pesquisa e extensão da EAD/IFAL, responda: [Há

realismo no Planejamento das atividades]?"

"Com relação as ações de ensino, pesquisa e extensão da EAD/IFAL, responda: [Há

racionalidade na programação e execução orçamentária]?"



"Com relação as ações de ensino, pesquisa e extensão da EAD/IFAL, responda: [Há

participação da comunidade acadêmica no planejamento e na tomada de decisões]?"

"Com relação as ações de ensino, pesquisa e extensão da EAD/IFAL, responda: [Há

envolvimento da EAD/IFAL com as demandas da sociedade]?"

Para todas ocorreu o mesmo percentual de respostas: 66,7% "Sempre" e 33,3%

"Às vezes". Vale ressaltar que o universo da amostra consiste em três servidores.

6.2.4 Percepção dos Discentes (Gráficos de 30 a 33)

Gráfico: 30

Gráfico: 31



Gráfico: 32

Gráfico: 33

Seguem as respostas dos discentes da EAD no que se refere à Dimensão 2 – As

Políticas  para  o  Ensino,  a  Pesquisa  e  a  Extensão  e  as  respectivas  formas  de

operacionalização, incluindo os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, às

bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades:

"Você  está  envolvido  com alguma atividade  de  pesquisa  do IFAL?"  86,2% "Não"  e

13,8% "Sim".



"As atividades de pesquisa são integradas ao ensino e  extensão`?" 29,1% "Quase

sempre"; 27,3%  "Às vezes" ; 25,2% "Sempre";  18,4% "Nunca".

"Você participa de algum projeto de extensão no IFAL?" 86,8% "Não" e 13,2% "Sim".

"As atividades de extensão são integradas ao ensino e à pesquisa?" 22,4% "Quase

sempre"; 27%  "Às vezes" ; 22,1% "Nunca";  28,5% "Sempre". 

Observa-se que o índice de participação em atividades de pesquisa e extensão dos

discentes é incipiente.

6.2.4 Percepção dos Tutores (Gráficos de 34 a 35)

Gráfico: 34

Gráfico: 35



As  respostas  dos  tutores  da  EAD  foram  satisfatórias  no  que  se  refere  à

Dimensão 2 – Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão e as respectivas formas

de operacionalização, incluindo os procedimentos para estímulo à produção acadêmica,

às  bolsas  de  pesquisa,  de  monitoria  e  demais modalidades,  já  que  aqueles  que

responderam ao questionário de autoavaliação tiveram o seguinte percentual:  78,0%

dos tutores afirmaram conhecer o Projeto Pedagógico do Curso, enquanto outros 22,0%

não  conhecem.  Quanto  à  execução  adequada  do  Projeto  Pedagógico  53,1%

consideram "Quase sempre"; 37,5 "Sempre"; 9,4% "Às vezes" e 0% "Nunca".

6.3 Dimensão 3 – A Responsabilidade Social 

6.3.1 Percepção Docente (Gráficos de 36 a 39)

Gráfico: 36



Gráfico: 37

Gráfico: 38

Gráfico :39



A percepção do segmento docente EAD  para a dimensão 3 - Responsabilidade

Social - apresentou-se aquém das expectativas, visto que foram obtidos os seguintes

percentuais: 

 "A política  institucional  favorece  a  inclusão  de  pessoas  com  necessidades

específicas?"  29,4% "Sempre";  29,4% "Quase sempre";  29,4% "Às vezes" e 11,8%

"Nunca".

"As ações institucionais desenvolvidas pelo IFAL viabilizam:"

• Transferência de conhecimento do IFAL para a comunidade externa:  23,5% "Às

vezes"; 52,9% "Quase sempre"; 5,9% "Nunca" e 17,6% "Sempre".

• Participação da comunidade externa no contexto institucional: 47,1% "Às vezes";

25,3% "Quase sempe" e 11,8% "Sempre".

• Ações institucionais para a sustentabilidade ambiental:  29,4% "Sempre";  52,9%

"Às vezes" e 17,6% "Quase sempre".

6.3.2 Percepção dos Técnicos Administrativos 

Duas  perguntas  foram  feitas  aos  técnicos  administrativos  EAD  sobre

responsabilidade social – dimensão 3 – e demonstraram uma condição favorável com as

respostas.

• Favorece a inclusão de pessoas com necessidades específicas? 100% "Sempre".

• Os cursos da EAD/IFAL contribuem para o desenvolvimento local e regional? 100%

"Sempre". 

6.3.3 Percepção dos Discentes (Gráficos de 40 a 43)

Gráfico: 40





Gráfico: 41

Gráfico: 42

Gráfico: 43



O segmento  discente  EAD,  na  dimensão  3,  avaliou  quatro  variáveis  e

considerou satisfatórias as ações voltadas para a responsabilidade social:

• Existem ações que favoreçam a inclusão e permanência de discentes em

situação econômica desfavorecida no IFAL? 28,8% "Nunca"; 29.8% "Às

vezes"; 17,5% "Sempre" e 23,9% "Quase sempre".

• A política  institucional  favorece  a  inclusão  de  pessoas  portadoras  de

necessidades especiais? 34,4% "Sempre"; 24,2% "Quase sempre"; 13,5%

"Nunca" e 27,9% "Às vezes".

• Em que medida o IFAL respeita as diferenças sexuais, étnicas, religiosas e

políticas  da  comunidade  escolar? 73,6%  "Sempre";  16,6%  "Quase

sempre" e 7,4% "Às vezes".

• Em que medida a UAB/IFAL incentiva o associativismo, o cooperativismo e

o empreendedorismo? 31,3 % "Sempre"; 23,9% "Às vezes"; 28,5% "Quase

sempre" e 16,3% "Nunca".

6.3.4 Percepção dos Tutores (Gráfico 44)

Gráfico: 44

A  categoria  Tutor  EAD  avaliou  uma  variável  no  que  se  refere  à

responsabilidade social e considerou satisfatória  a política institucional no que se

refere à questão: "A política institucional favorece a inclusão de pessoas com

necessidades específicas?": 43,9% "Quase sempre"; 22,0% "Às vezes"; 34,1%

"Sempre". 



6.4 Dimensão 4 - A comunidade com a Sociedade 

6.4.1 Percepção dos Docentes (Gráficos de 45 a 47)

Gráfico: 45

Gráfico: 46



Gráfico: 47

A percepção  docente  EAD,  na  dimensão  4  -  Comunicação  com  a

Sociedade -  foi  de que,  dentre  as três variáveis  analisadas,  o resultado foi

considerado satisfatório:

• "Os  meios  de  comunicação  local  divulgam  informações  que  dizem

respeito  às  atividades  do  IFAL? "  29,4%  "Às  vezes";  41,2%  "Quase"

sempre" e 23,%5 "Sempre"

• "  As  informações  internas  fluem  de  maneira  satisfatória? "29,4%

"Sempre"; 23,5% "Quase sempre" e 41,2% "Às vezes".

• "O sistema de informação do IFAL é de boa qualidade e eficiente?" 29,4%

"Sempre"; 23,5% "Quase sempre" e 47,1% "Às vezes".

6.4.2 Percepção dos Tecnicos Administrativos (Gráfic os de 48 a 49)

Gráfico: 48



Gráfico: 49

O segmento Técnico Administrativo EAD, na dimensão 4  - A comunicação

com a Sociedade, avaliou positivamente  as ações institucionais ao responder às

perguntas:

• As informações internas fluem de maneira satisfatória? 33,3 % "Sempre" e

66,7% "Quase sempre".

• Os sistemas de informação do IFAL e de uso exclusivo da EAD são de boa

qualidade e eficientes? 33,3 % "Sempre" e 66,7% "Quase sempre".

6.4.3 Percepção dos Discente (Gráficos de 50 a 52)

Gráfico: 50



Gráfico: 51

 

Gráfico: 52

O segmento dos Discentes EAD, na dimensão 4  - A comunicação com a

Sociedade, avaliou razoavelmente positiva as ações institucionais ao responder

às perguntas: 

"As  informações  internas  fluem  de  maneira  satisfatória?"  30,7% "Quase

sempre"; 21,8% "Sempre"; 36,2% "Às vezes" e 11,3% "Nunca".

"Os meios de comunicação locais (TV, jornal, rádio e etc) incluem aspectos

que dizem respeito às atividades do IFAL? " 23,9% "Quase sempre", 42,3% "Às

vezes", 15,6% "Nunca",18,1%"Sempre"

"Em  que  medida  existe  interação  entre  o  curso  e  as  empresas  ou

instituições  da  área  de  atuação? " 25,2% "Nunca"; 25,2% "Quase sempre";

36,8% "Às vezes" e 12,9% "Sempre".



6.4.4 Percepção dos Tutores (Gráficos de 53 a 55)

Gráfico: 53

Gráfico: 54



Gráfico: 55

Na dimensão 4 - A Comunicação com a Sociedade - a categoria Tutor EAD avaliou

três variáveis  e considerou satisfatórias  as ações institucionais. Sobre as questões:

 "Os  meios  de  comunicação  externos  divulgam informações  que  dizem

respeito  às  atividades  do  IFAL? ",  obtivemos:  31,7%  "Às  vezes";  26,8%

"Sempre" e 39% "Quase sempre". 

"As  informações  internas  fluem  de  maneira  satisfatória?" 41,5% "Quase

sempre";  29,3% "Às vezes" e 29,3% "Sempre".

 "O sistema de informação do IFAL é de boa qualidade e eficiente?"  41,5%

"Sempre", 26,8% "Às vezes", 31,7% "Quase sempre".

6.5 Dimensão 5 - Políticas de pessoal

6.5.1 Percepção Docente  (Gráfico 56)



Gráfico: 5
Na dimensão 5 – Políticas de Pessoal, houve um único questionamento 

ao docente  EAD: "Há satisfação com relação aos itens abaixo? [Pagamento de 

bolsas] " e a resposta foi: 41,2% "Sempre"; 29,4% "Às vezes"; 29,4% "Quase 

sempre" e 0% "Nunca".

6.5.2 Percepção dos Técnicos Administrativos (Gráfic o de 57 a 61)

Gráfico: 57

Gráfico: 58



Gráfico: 59

Gráfico: 60

Gráfico: 61



A  percepção  dos  técnicos  administrativos  EAD,  em  resposta  dada  aos

questinamentos  da  dimensão  5  –  Políticas  de  Pessoal  –,  apresentou  o  seguinte

resultado:

"O número de técnicos-administrativos é suficiente para atender satisfatoriamente

à Instituição?" 33,3% "Sim" e 66,7%  "Não".

"Os critérios de Progressão Funcional são claros e efetivos?" 66,7% "Sempre";

33,3% "Quase sempre"; As alternativas "As vezes" e "Nunca" não foram pontuadas.

"Com relação ao ambiente e condições de trabalho, responda: [Está satisfeito

com as atividades que desenvolve]" 33,0% "Sempre"; 66,7% "Quase sempre";  As

alternativas "As vezes" e "Nunca" não foram pontuadas.

"Com relação ao ambiente e condições de trabalho, responda: [A equipe possui

espírito  de cooperação e solidariedade]" 66,7% "Sempre"; 33,3% "Às vezes"; As

alternativas "As vezes" e "Nunca" não foram pontuadas.

"Com relação ao ambiente e condições de trabalho, responda: [Existem canais

abertos de expressão e reivindicação de melhorias]" 33,3% "Sempre"; 66,7% "Às

vezes"; As alternativas "As vezes" e "Nunca" não foram pontuadas.

6.5.3 Percepção dos Discente (Gráfico 62)

Gráfico: 62

 A percepção  discente  EAD sobre  Políticas  de  Pessoal  –  dimensão  5  –  em

relação à pergunta "Como você avalia a relação entre a Coordenação do Polo e

os alunos?" foi razoavelmente satisfatória com os seguintes percentuais: 31,0%

"satisfatória"; 24,5% "Nem satisfatória nem insatisfatória";  18,1%"Insatisfatória";

12,9% Muito insatisfatória e 13,5% "Muito satisfatória." 



6.5.4 Percepção dosTutores (Gráfico 63 a 64)

Gráfico: 63

Gráfico: 64

A percepção dos tutores EAD na dimensão 5 – Políticas de Pessoa –  em 

relação às questões propostas apresentou um resultado positivo.

"Há satisfação com relação aos itens abaixo? [Processo de seleção]"  56,1%

"Quase sempre"; 34,1% "Sempre; 9,8% "Às vezes" e 0,0% "Nunca".

"Há  satisfação  com relação  aos  itens  abaixo?  [Pagamento  de  bolsas]" 39%

"Sempre"; 48,8% "Quase sempre"; 12,2% "Às vezes" e 0,0% "Nunca".



6.6 Dimensão 6 – Organização e Gestão Institucional  

6.6.1 Percepção dos Docentes  (Gráfico de 65 a 66)

Gráfico: 65

Gráfico: 66

O  segmento  docente  EAD,  na  dimensão  6  –  Organização  e  Gestão

Institucional, apresentou uma avaliação positiva em relação às questões:

"A  disponibilidade  da  Direção  de  Educação  à  Distância  (DIREAD)  é

adequada?" 47,1% "Sempre"; 25,3% "Quase sempre"; 17,6% "``As vezes"

e 0,0% "Nunca".

"O fluxo dos processos burocráticos é adequado?" 41,2% "Quase sempre";

47,1% "As vezes"; 11,8% "Sempre" e 0,0% "Nunca".



6.6.2 Percepção técnico administrativo (Gráfico de 6 7 a 68)

Gráfico: 67

Gráfico: 68

Na dimensão 6 – Organização e Gestão Institucional – a percepção dos

técnicos administrativos EAD foi positiva, com o percentual abaixo:

"Quanto  à  organização  e  gestão,  responda:  [Existe  clareza  sobre

funcionamento administrativo da EAD/IFAL]" 33,3% "Sempre" e 66,7%  "Quase

sempre".

"Quanto  à  organização  e  gestão,  responda:  [Existe  clareza  sobre  as

competências  e  responsabilidades  de  cada  setor/nível  da  administração  da

EAD/IFAL]" 33,3% "Sempre" e 66,7% "Às vezes".



6.6.3 Percepção Discente (Gráficos de 69 a 71)

Gráfico: 69

Gráfico: 70

Gráfico: 71

A  percepção  discente  EAD,  no  que  se  refere  à  dimensão  6  –

Organização e Gestão Institucional – apresentou um resultado razoavelmente

satisfatório diante das questões propostas:

"Você  conhece  o  organograma  administrativo  do  IFAL?" 31,3%

"Parcialmente"; 55,5% "Não" e 13,2% "Sim".

"A administração do seu Polo funciona com eficiência?" 33,4% "Às vezes";

32,8% "Quase sempre"; 10,7% "Nunca" e  23% "Sempre".



"A direção da UAB/IFAL demonstra interesse pelas reivindicações e agem

no sentido de atendê-las?"   37,1% "Às vezes",  28,2% "Quase sempre",

20,2% "Sempre" , 14,4% "Nunca".

6.6.4 Percepção dos Tutores (Gráficos de 72 a 74)

Gráfico: 72

Gráfico: 73



Gráfico: 74

Na dimensão 6, Organização e Gestão Institucional,  os Tutores EAD

deram respostas positivas às questões propostas.

"A disponibilidade  da  Diretoria  de  Educação  a  Distância  (DIREAD)  é

adequada?" 29,3% "Quase sempre"; 51,2% "Sempre"; 19,5% "Às vezes" e

0,0% "Nunca".

"O  fluxo  dos  processos  burocráticos  é  adequado?"  51,2%  "Quase

sempre"; 26,8% "Às vezes"; 19,5% "Sempre" e 0,0% "Nunca".

"Frequência  e  realização de reunião com coordenador  de polo" 58,5%

"Ocasionalmente", 9,8% "Mensal";  17,1% "Bimestral";  9,8% "Semestral";

2,4% "Quinzenal" e 2,4% "Semanal".

6.7 Dimensão 7 - Infraestrutura física, especialmente a de ensino, de pesquisa

e de extensão, biblioteca, recursos de informação e  comunicação.

6.7.1 Percepção Docente (Grafico de 75 a 85)

Gráfico: 75



Gráfico: 76

Gráfico: 77

Gráfico: 78

Gráfico: 79



Gráfico: 80

Gráfico: 81

Gráfico: 82



Gráfico: 83

Gráfico: 84

Gráfico: 85



O  segmento  Docente  EAD,  na  dimensão  7  -   Infraestrutura  física,

especialmente a de ensino, de pesquisa e de extensão, biblioteca, recursos de

informação  e comunicação  -  avaliou  onze  variáveis,  considerando-as

razoavelmente positivas.

"As  salas  de  aulas  são  apropriadas  quanto  à  acústica,  luminosidade  e

ventilação? " 35,3% "Às vezes", 29,4% "Quase sempre", 17,6% "Nunca",17,6%

"Sempre".

"Os  laboratórios  são  adequados  em  termos  de  espaço,  equipamentos  e

materiais/insumos?" 35,3% "Quase sempre", 64,7% "Às vezes". 

"O  suporte  administrativo  é  suficiente  para  atender  satisfatoriamente  às

demandas presenciais?" 23,5% "Sempre", 41,2% "Às vezes", 35,3% "Quase

sempre".

"O funcionamento do ambiente virtual é adequado?" 41,2% "Sempre", 52,9%

"Quase sempre".

"O acesso ao ambiente virtual no polo é adequado?" 29,4% "Sempre", 47,1%

"Às vezes", 23,5% "Quase sempre". 

"Os  recursos  audiovisuais  (projetor,  multimídia,  som  etc)  são  em  número

suficiente?" 29,4% "Quase sempre", 29,4% "Às vezes", 29,4% "Sempre", 11,8

"Nunca".

"A  cantina  oferece  qualidade  e  diversidade  de  produtos  de  consumo

satisfatórios?" 58,8% "Às vezes", 23,5 "Quase sempre" , 11,8% "Sempre". 

"O espaço físico do campus está adequado às necessidades da comunidade

acadêmica?"   17,6% "Sempre",  52,9% "Às  vezes",  17,6% "Quase  sempre",

11,8% "Nunca".

"As instalações são adequadas às pessoas com necessidades específicas?" 



"Os serviços de limpeza no campus são adequados?" 52,9% "Quase sempre",

35,3% "Às vezes".

"Os serviços de segurança no campus são  satisfatórios?"  17,6% "Sempre",

52,9% "Às vezes", 29,4% "Quase sempre".

"O  acervo  da  biblioteca  atende  aos  anseios  da  comunidade  acadêmica?"

35,3% "Quase sempre", 52,9% "Às vezes" , 11,8% "Sempre".

6.7.2 Percepção Técnico Administrativo (Gráficos de 86 a

Gráfico: 90)

Gráfico: 86

Gráfico: 87

Gráfico: 88



Gráfico: 89

Gráfico: 90



 Na dimensão 7 -   Infraestrutura física,  especialmente a de ensino,  de

pesquisa e de extensão, biblioteca, recursos de informação e comunicação -  o

segmento técnicoadministrativo EAD considerou satisfatório o espaço físico do

Campus para melhor convivência .

"Os equipamentos disponíveis são suficientes e adequados para a execução

das atividades de rotina?" 66,7% "Sempre", 33,3% "Quase sempre".

"O funcionamento do ambiente virtual  é adequado?" 33,3% "Sempre", 66,7%

"Às vezes".

"Os  recursos  audiovisuais  (projetor,  multimídia,  som  etc)  são  em  número

suficiente?" 66,7% "Sempre", 33,3% "Quase sempre".

"O  espaço  físico  do  polo  está  adequado  às  necessidades  da  comunidade

acadêmica?"  66,7% Sempre, 33,3% "Quase sempre".

"As instalações  são adequadas às pessoas  com necessidades  específicas?"

66,7% "Sempre", 33,3% "Quase sempre".

6.7.3 Percepção dos Discentes (Gráficos de 91 a 95)

Gráfico: 91

Gráfico: 92



Gráfico: 93

Gráfico: 94

Gráfico: 95

O  segmento  discente  EAD,  na  dimensão  7  -  Infraestrutura  física,

especialmente a de ensino, de pesquisa e de extensão, biblioteca, recursos de

informação e comunicação - analisou cinco variáveis e considerou insatisfatório

esse aspecto:

"O Polo oferece condições adequadas de facilidade de acesso e segurança?"



19,6% "Nunca", 27,6% "Quase sempre", 29,8% "Sempre",23% "Às vezes".

"A manutenção e limpeza das instalações físicas do Polo são satisfatórias?"

29,1% "Quase sempre", 22,4% "Às vezes", 40,5% "Sempre" 8% "Nunca".

"Os equipamentos dos laboratórios de informática são adequados e em número

suficiente?" 22,4% "Nunca", 29,8% "Às vezes", 23% "Sempre", 24,8% "Quase

sempre".

"A biblioteca dispõe de títulos em número suficiente aos usuários?" 27,9% "Às

vezes", 33,1% "Nunca", 15% "Sempre", 23,9% "Quase Sempre".

"A cantina oferece instalações e serviços satisfatórios?" 44,2% "Nunca", 18,4%

"Quase sempre",28,2% "Às vezes", 9,2% "Sempre".

6.7.4 Percepção dos Tutores (Gráficos de 96 a 106)

Gráfico: 96

Gráfico: 97



Gráfico: 98

Gráfico: 99

Gráfico: 100
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Gráfico: 102

Gráfico: 103

Gráfico: 104
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Gráfico: 106

O  segmento  Tutores  EAD,  na  dimensão  7  -  Infraestrutura  física,

especialmente a de ensino, de pesquisa e de extensão, biblioteca, recursos de

informação  e comunicação  -  analisou  dez  variáveis  e  considerou

razoavelmente satisfatório esse aspecto.

"As  salas  de  aulas  são  apropriadas  quanto  à  acústica,  luminosidade  e

ventilação?" 36,6% "Quase sempre", 34,1% "Às vezes", 26,8% "Sempre". 

"Os  laboratórios  são  adequados  em  termos  de  espaço,  equipamentos  e

materiais/insumos?"  51,2%  "Quase  sempre",  19,5%  "Às  vezes",  26,8%

"Sempre".

"O  suporte  administrativo  é  suficiente  para  atender  satisfatoriamente  às

demandas  presenciais?"  43,9%  "Quase  sempre",  22%  "Às  vezes",  31,7%

"Sempre". 

"O funcionamento do ambiente virtual é adequado?" 65,9% "Sempre", 31,7%

"Quase sempre".

"O acesso ao ambiente virtual no polo é adequado?" 46,3% "Quase sempre",

43,9% "Sempre", 9,8% "Às vezes".

"Os  recursos  audiovisuais  (projetor,  multimídia,  som  etc)  são  em  número

suficiente?" 22% "Às vezes"  ,9,8% "Nunca",  43,9% "Quase sempre",  24,4%

"Sempre".

"O espaço físico do campus está adequado às necessidades da comunidade

acadêmica?" 43,9% "Quase sempre", 9,8% "Às vezes", 41,5% "Sempre".

"As instalações são adequadas às pessoas com necessidades específicas?"

48,8% "Quase sempre", 14,6% "Às vezes", 31,7% "Sempre".



"Os serviços de limpeza no campus são adequados?"  56,1% "Sempre", 39%

"Quase sempre".

"Os  serviços  de  segurança  no  campus  são  satisfatórios?"  41,5%  "Quase

sempre", 43,9% "Sempre",12,2% "Às vezes".

"O  acervo  da  biblioteca  atende  aos  anseios  da  comunidade  acadêmica?"

34,1% "Quase sempre", 9,8% "Nunca", 34,1% "Sempre", 22% "Às vezes".

6.8 Dimensão  8  -  Planejamento  e  avaliação,  especialmen te  os  processos,

resultados e eficácia da auto avaliação  institucio nal.

6.8.1 Percepção dos Discentes: (Gráfico de 107 a 108 )

Gráfico: 107

Gráfico: 108



A Percepção  discente,  na  dimensão  8  -  Planejamento  e  avaliação,

especialmente  os  processos,  resultados  e  eficácia  da  auto  avaliação

institucional está em consonância com os outros segmentos  da comunidade -

apresenta resultado razoavelmente positivo a partir dos seguintes resultados:

"As  decisões  tomadas  no  seu  Polo  são  democráticas?" 33,7%  "Às

vezes",18,1% "Sempre", 21,2% "Nunca", 27% "Quase sempre".

"Há interesse em conhecer o resultado deste processo avaliativo?" 11,7% "Às

vezes", 68,4% "Sempre", 16,3% "Quase sempre".

Obs:  Não  houve  questionamento  nessa  dimensão  (8)  para docentes,

técnicos administrativos e tutores.

6.9. Dimensão 9: Políticas de Atendimento ao Estudante

6.9.1. Percepção dos Discentes (Gráficos de 109 a 11 1)

Gráfico: 109

Gráfico: 110



Gráfico: 111

A percepção discente, na dimensão 9 - Atendimento aos discentes   -

apresenta resultado positivo a partir dos seguintes resultados:

"O programa de estágio funciona adequadamente?" 41,7% "Sempre", 28,8%

"Quase sempre" , 21,5% "Às vezes" , 8% "Nunca".

"O setor de registros acadêmicos funciona adequadamente? "30,3% "Sempre",

10,6% "Nunca", 25% "Às vezes", 34,1% "Quase sempre" .

"Os  programas  de  intercâmbio  atendem  a  demanda  acadêmica?" 21,5%

"Quase sempre" , 34,4% "Às vezes", 10,1% "Sempre", 34% "Nunca".

Obs: Não houve questionamento nessa dimensão (9) para docentes, técnicos

administrativos e tutores.

7. SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES CPA

A aplicação dos questionários na Pesquisa de autoavaliação EAD gerou

dados  da  comunidade  acadêmica  dos  cursos  superiores  a  distância,  que

permitiram  uma  análise  pela  CPA/IFAL,  bem  como  a  apresentação  de

sugestões para cada variável, no que diz respeito às fragilidades encontradas.

● Dimensão 1  – Embora as categorias Docente e Técnico Administrativo EAD

tenham apresentado resultados bastante positivos quanto ao conhecimento do

Plano de Desenvolvimento Institucional da Instituição (PDI) e os Tutores EAD



tenham apresentado um equilíbrio em suas respostas, com um conhecimento

razoável do documento,  o segmento Discente EAD apontou fragilidade nessa

dimensão . A CPA recomenda que o PDI seja mais discutido pelos dirigentes

institucionais nos Polos, a disponibilização no site do IFAL de um link exclusivo

para avaliação institucional  e  uma maior  divulgação no site  minimizará essa

fragilidade apontada.

● Dimensão 2  – Os  segmentos de Técnico Administrativo  EAD e de Tutores

EAD,  na  dimensão  -   Política  para  o  ensino,  a  pesquisa  e  a  extensão  –

apresentaram resultados bem positivos, mas a categoria Docente EAD apontou

maior  fragilidade nessa dimensão. A CPA recomenda  que o IFAL amplie a

divulgação junto à comunidade acadêmica da existência do desenvolvimento

tecnologias sociais. O segmento Docente EAD  apresentou equilíbrio dentre as

resposta sem caracterizar fragilidade no acesso às informações.

● Dimensão 3 -   Os segmentos Técnico Administrativo  EAD,  Discente EAD e

Tutor  EAD   apresentaram  respostas  favoráveis  no  que  diz  respeito  à

responsabilidade  social,  entretanto  a  categoria  Docente  EAD  apresentou

resultados  aquém  do  esperado.  Como  sugestão  a  CPA recomenda  que  a

comissão  de  sustentabilidade  do  IFAL  promova  mais  ações  voltadas  à

sustentabilidade  ambiental  e  promova  mais  discussões  sobre  ciência  e

tecnologia.  Ainda,  intercâmbio  com  outras  instituições.  A  CPA  também

recomenda  revisão  nos  Projetos  Pedagógicos  de  Cursos,  nos  quais  sejam

inseridas diretrizes voltadas ao empreendedorismo. No tocante à inclusão social

de pessoas com necessidades especiais,   a CPA recomenda intensificar nos

Campus medidas de acessibilidade, promover debates sobre a temática, além

de definir  políticas de acesso,  inclusive definindo a forma de contratação de

intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

● Dimensão  4  –  Todos  os  segmentos  que  participaram  da  pesquisa  EAD

consideraram positivas as ações institucionais no que se refere à efetividade

dos mecanismos de divulgação da Instituição. Mesmo assim, a CPA recomenda

que  os  campi  busquem  criar  e  melhorar  seus  próprios  mecanismos  de

divulgação para que não fiquem restritos ao site oficial do IFAL.



● Dimensão  5  –  Os  segmentos  Docente  EAD  e  Tutor  EAD  apresentaram

resultados  satisfatórios  às  ações  institucionais,  já  os  Discentes  EAD tiveram

respostas  que  indicaram  pouca  satisfação  com  essas  ações.  Os  Técnicos

Administrativos EAD apontaram fragilidade na dimensão Políticas de Pessoa. A

CPA aponta como recomendação que o Gestor Geral do Polo procure conhecer

de forma mais efetiva os ambientes internos desses Polos e dialogar mais com

os discentes e técnicos administrativos.

● Dimensão  6  –  Organização  e  Gestão  Institucional  –  apresentou  resultados

satisfatórios nas categorias Docente EAD, Técnico Administrativo EAD e Tutor

EAD.  O segmento Discente EAD apontou fragilidade nessa dimensão. A CPA

aponta como recomendação que o gestor discuta com a comunidade acadêmica

os problemas do Campus.

● Dimensão  7  –  O  segmento  Docente  EAD,  nessa  dimensão  -  Infraestrutura

física,  especialmente  a  de  ensino,  de  pesquisa  e  de  extensão,  biblioteca,

recursos de informação e comunicação -  avaliou razoavelmente positivas as

ações  institucionais,  enquanto  Técnicos  Administrativos  EAD e  Tutores  EAD

responderam  positivamente.  Os  Discentes  EAD  apresentaram  um  resultado

insatisfatorio quanto às ações institucionais. A CPA recomenda que haja uma

maior diversificação de acervo da biblioteca para melhor atender a comunidade

acadêmica. A CPA recomenda maior atenção no atendimento estudantil, melhor

logística  de  atendimento,  melhor  divulgação  do  funcionamento  dos  setores

citados,  além  de  um  trabalho  de  sensibilização  no  tocante  à  qualidade  na

prestação do serviço.

● Dimensão 8 – O segmento Discente EAD aponta como pouco satisfatórias as

ações  institucionais  nessa  dimensão  -  Planejamento  e  avaliação.  Como

sugestão, a CPA recomenda que o planejamento do Polo seja publicitado para a

comunidade  acadêmica  para  que  a  mesma  acompanhe  a  sua

operacionalização. 

Dimensão  9  –  O  segmento  Discente  EAD  aponta  de  forma  conjunta  como

satisfatória essa dimensão -  Atendimento aos discentes, mas mesmo assim a

CPA recomenda maior divulgação sobre os benefícios oferecidos pela assistência

aos estudantes. 



9. CONCLUSÕES

 O Relatório diagnóstico da pesquisa de autoavaliação institucional da

educação  a  distância  –  EAD  /  2016, realizada  no  formato  on-line  junto  à

comunidade acadêmica do IFAL foi bastante representativa, pois ultrapassou o

percentual  mínimo necessário de 10% para uma análise satisfatória.       

Salienta-se que foram observadas algumas divergências nas fragilidades

apontadas pelos quatro segmentos EAD, visto que representam as diferentes

realidades  encontradas  em  cada  Polo.  Sugerimos  que  os  pontos  positivos

apontados na pesquisa sejam reforçados garantindo assim a sua manutenção

e  que  as  fragilidades  apontadas  sejam  dadas  um  tratatamento  a  fim  de

revertermos para pontos positivos.

Como sugestão, a CPA propõe que para maior repercussão do estudo,

seja o presente documento socializado entre a comunidade acadêmica para

ampla divulgação dos resultados. Acreditando que tal atitude poderá ampliar

interesse dos diversos segmentos da comunidade acadêmica.

Como sugestão final, a CPA propõe estabelecer um espaço no site do

IFAL para tratar do processo de avaliação institucional.


