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1 APRESENTAÇÃO 

 

A avaliação institucional interna (autoavaliação) está inserida no contexto do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) que, instituído pela Lei nº 10.861 de 

14 de abril de 2004, tem entre suas finalidades a melhoria da qualidade da educação 

superior e a expansão da sua oferta. 

A autoavaliação, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

da IES, deve ser vista como um processo de autoconhecimento conduzido pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), que tem a atribuição de condução dos processos de avaliação 

internos, realizados anualmente na Instituição a fim de analisar as atividades acadêmicas e 

administrativas desenvolvidas, de sistematização e de prestação das informações solicitadas 

pelos órgãos avaliadores. É um processo de indução de qualidade da instituição, que deve 

aproveitar os resultados das avaliações externas e as informações coletadas e organizadas 

a partir do PDI, transformando-os em conhecimento e possibilitando sua apropriação pela 

comunidade envolvida. Afinal, as ações de melhoria a serem implementadas pela instituição 

dependem de sua própria compreensão e de seu autoconhecimento.  

Nesse sentido, esse documento é o Relatório de Autoavaliação Institucional da Pós-

graduação (PG) que foi consolidado a partir dos resultados obtidos da aplicação digital do 

instrumento de pesquisa aos alunos e docentes do programa de pós-graduação do Ifal. Com 

o intuito de criar um diagnóstico significativo sobre a organização dos cursos Stricto Sensu 

(nível mestrado) e Lato Sensu; as práticas de ensino, pesquisa e orientação; as 

subjetividades dos docentes e dos discentes; bem como as relações estabelecidas entre os 

sujeitos da pesquisa e a Instituição de Ensino Superior.  



  

2 INTRODUÇÃO  

 

2.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO  

Órgão de vinculação: Ministério da Educação  

Denominação completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas  

Denominação abreviada: Instituto Federal de Alagoas - IFAL 

Natureza jurídica: Autarquia Federal  

Endereço Sede Reitoria: Rua Odilon Vasconcelos, 103 – Maceió – AL 

Endereço site institucional: www.ifal.edu.br 

Endereço e-mail da Comissão Própria de Avaliação: cpa@ifal.edu.br 

 

2.2 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  

 Compõem a CPA representantes da sociedade civil e das categorias docente, técnico 

administrativo e discente do Instituto, que serão escolhidos por seus pares mediante eleição 

conforme previsto no artigo 28 do seu Regimento Interno.  

 

Quadro 1 – Composição CPA 2021 

MEMBROS TITULARES  

 

Docente 

Edriane Teixeira da Silva (Presidente) 

Karinne Oliveira Coelho 

Marcos André Rodrigues da Silva Júnior 

Técnico Administrativo de Ensino Luciete Barbosa da Silva (1ª. Secretária) 

Discente Delane Barros dos Santos 

Fonte: CPA, 2021. 
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O principal objetivo da CPA é buscar o desenvolvimento integral e a melhoria 

constante na qualidade do processo educacional do Instituto. Para isso, faz-se necessária 

uma comissão atuante a fim de que possa não só proceder a uma avaliação interna eficaz, 

mas também divulgá-la quanto as suas eventuais fragilidades e potencialidades, resultando 

no padrão de qualidade proposto no PDI para a oferta dos cursos do ensino superior. A 

execução do projeto ultrapassa o cumprimento de prazos e determinações do MEC e 

demais órgãos avaliadores da educação, orientando-se pelo compromisso social 

institucional constante no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto 

Político Pedagógico Institucional (PPPI). 

Assim, para melhor organizar o plano de ação a ser desenvolvido por essa CPA, foi 

elaborado o Projeto de Autoavaliação Institucional, publicado na página oficial da instituição, 

traçado para melhor conduzir o processo de autoavaliação no triênio 2019-2021. O quadro 2 

apresenta o grupo de ações que foram seguidas tanto para implementação do processo de 

autoavaliação da pós-graduação do IFAL como para a elaboração e consolidação do 

primeiro Relatório de autoavaliação do ensino superior de pós-graduação 2021. 

 
Quadro 2 – Cronograma do processo de autoavaliação 2021 para o PPG. 

 

AÇÕES  

MÊS 

AGO SET OUT NOV 

Reuniões Ordinárias e Extraordinárias x x x x 

Análise do Instrumento de Autoavaliação x x x  

Sensibilização da comunidade  x x  

Construção dos questionários x x   

Inserção dos questionários no sistema  x x  

Aplicação dos questionários   x  

Tabulação e análise dos resultados   x x 

Consolidação e elaboração do Relatório   x x 

Divulgação e Publicação do Relatório    x 

Fonte: CPA, 2021 



  

2.3 BREVE HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, também denominado 

Instituto Federal de Alagoas (IFAL), foi criado por meio da Lei nº 11.892/2008, que 

estabeleceu a implantação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com 

38 Institutos, dois CEFET, uma Universidade Tecnológica e o Colégio Pedro II. 

Em Alagoas, o IFAL é resultado de uma junção entre o Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Alagoas (CEFET/AL), e a Escola Agrotécnica Federal de Satuba (EAFS). O 

CEFET (antes Escola Técnica Federal de Alagoas) é originário da Escola de Aprendizes e 

Artífices, que foi criada em 23 de setembro de 1909 pelo presidente Nilo Peçanha, com 

cursos profissionalizantes, enquanto a Agrotécnica de Satuba foi implantada em 30 de 

agosto de 1911, para oferta de cursos técnicos da área agrícola. 

Atendendo ao que está disposto no Art. 39 da Lei nº 9394/96, incluído pela Lei 

nº11.741/2008, no que se refere à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, bem como 

ao que determina sua Lei de Criação, o IFAL busca garantir a relação das dimensões 

trabalho, ciência e tecnologia com a oferta de educação profissional técnica de nível médio, 

em todos os seus níveis, formas e modalidades, cursos de formação inicial e continuada de 

trabalhadores e educação de nível superior com cursos de tecnologia, bacharelado e 

licenciatura, além de programas especiais de formação pedagógica.  

O estado de Alagoas ocupa uma área territorial de 27.848,14 km², correspondendo a 

1,8% da região Nordeste (a qual representa 18% do território brasileiro). Alagoas tem como 

limites os estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia. Sua divisão político-administrativa é 

composta por 102 municípios, agrupados em três mesorregiões: Leste Alagoano, Agreste 

Alagoano e Sertão Alagoano.  

Atualmente o instituto compõe-se por 16 campi (Maceió, Benedito Bentes, Palmeira dos 

Índios, Marechal Deodoro, Satuba, Arapiraca, Penedo, Maragogi, Murici, Piranhas, São 

Miguel dos Campos, Santana do Ipanema, Viçosa, Batalha, Coruripe e Rio Largo), 

distribuídos pelo Estado (Figura 1), além da Reitoria, localizada na capital Maceió.  

 

 

 

 

 



  

Figura 1 – Localização dos campi do IFAL 

 

 

Fonte: PDI/IFAL 2019-2023. 

 

A implementação da educação superior pelo Ifal incorpora, nos marcos do seu PPPI, o 

princípio educativo que advoga uma formação que unifique ciência, tecnologia e trabalho, 

bem como atividades intelectuais e instrumentais. O que se almeja, portanto, é a 

constituição de um processo formativo que busca aliar a concepção de educação à 

formação profissional integral, este último definido como um processo técnico-pedagógico, 

que articule os conhecimentos teóricos e práticos da educação profissional com os 

fundamentos da formação humana no seu sentido pleno.  

Incorporando o relevante papel social incumbido às instituições de ensino que trabalham 

com formação em nível superior e, concebendo esse nível de formação como o ápice da 

profissionalização, é que o Ifal, levando em conta o processo permanente de formação 

encampado pelos sujeitos histórico-sociais, na perspectiva de viabilizar o desenvolvimento 

de uma carreira de formação profissional e tecnológica, deverá possibilitar a articulação 

verticalizada e a integração com os diferentes níveis e modalidades de ensino, bem como 

com o trabalho, com a ciência e com a tecnologia. 

 

 

 

 

 

  

 



  

2.4 PÓS-GRADUAÇÃO 

 A graduação e a pós-graduação são canais imprescindíveis para o 

aprofundamento do diálogo com as demandas sociais, uma vez que, além de oportunizarem 

a formação (cursos superiores de tecnologia, licenciaturas, bacharelados, especializações, 

mestrados e doutorados), trazem a pesquisa e a extensão como possibilidade de intervir de 

forma autônoma na sociedade. Para tanto, os cursos superiores do Ifal, observando as 

diretrizes curriculares para esse nível de ensino e para cada curso em sua área específica, 

devem ensejar uma perspectiva de formação que ultrapasse os limites das aplicações 

puramente técnicas, visando ao desenvolvimento sustentável de uma nação 

verdadeiramente cidadã. 

 

2.4.1 A PÓS-GRADUAÇÃO NO IFAL 

A Lei nº 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica, aponta a verticalização do ensino como uma das finalidades dos Institutos 

Federais. Essa verticalização, por sua vez, deve-se pautar na indissociabilidade entre 

pós-graduação, pesquisa e ensino, principal pilar que norteia as ações da pós-graduação 

no âmbito do Instituto Federal de Alagoas.  

Nesse sentido, a pós-graduação configura-se como um dos eixos fundamentais para 

o desenvolvimento científico da Instituição. Os cursos de pós-graduação, lato e stricto 

sensu (nível Mestrado) são ofertados em diversos campi do Estado (Figura 1), oferecidos 

de forma gratuita, em ambientes tecnológicos de ensino e pesquisa, voltados para a 

formação de pesquisadores atentos ao desenvolvimento do pensamento científico, ao 

saber tecnológico, ao compromisso ambiental e à consciência cidadã. Apresentando 

como respostas aos anseios e necessidades das comunidades onde se situam, a fim de 

mudar suas realidades. 

Os princípios que norteiam os cursos de pós-graduação propostos pelo Ifal são a 

verticalização do ensino, a integração com os demais níveis de ensino e com a pesquisa 

e a extensão, o fortalecimento da pesquisa e inovação, a consolidação da política de 

publicação, o desenvolvimento local e regional e o compromisso socioambiental. 

No Quadro 3, estão listados os cursos de Pós-Graduação ofertados pelo Ifal, tanto 

Lato Sensu quanto Stricto Sensu (mestrado). 

 

 



  

 

Quadro 3: Relação de cursos de Pós-Graduação ofertados pelo Ifal 

Campus Curso Tipo Modalidade 

Arapiraca   

 

Ensino de Ciências e Matemática Lato Sensu Presencial 

Linguagens e Práticas Sociais 

 

Benedito 
Bentes 

Profissional em Educação Profissional e 
Tecnológica em Rede Nacional /ProfEPT 

Stricto Sensu 

 

Presencial 

Desenvolvimento Organizacional Lato Sensu EaD 

Maceió Docência na Educação Profissional Lato Sensu 

 

EaD 

História de Alagoas 

Marechal 
Deodoro 

Mestrado Profissional em Tecnologias 
Ambientais /PPGTEC 

Stricto Sensu 

 

Lato Sensu 

 

Presencial 

Educação e Meio Ambiente 

Murici Linguagens e Práticas Sociais Lato Sensu Presencial 

Fonte: PDI, 2019-2023 

 

A proposta de novos cursos deve estar justificada pelo debate com a comunidade, pela 

demanda dos arranjos produtivos, culturais e sociais, pelo mapeamento da realidade da 

região e pelo levantamento de dados, conforme os procedimentos estabelecidos para a 

criação e adequação de cursos nos Campi do Ifal. 

 

 



  

3 METODOLOGIA 

Para o interstício desta autoavaliação da pós-graduação, a metodologia utilizada na 

coleta e análise dos dados foi elaborada respeitando-se a sua contextualização, pautando-

se em avaliar o funcionamento, a estrutura e o planejamento estratégico do Programa 

levando em consideração os objetivos, seu PPPI, a política de pós-graduação e o PDI do 

IFAL. Antes da avaliação foram feitas reuniões com a coordenação do programa de pós-

graduação e dessa com as respectivas coordenações dos cursos ofertados, a fim de discutir 

e criar subsídios para a realização do processo avaliativo e das ações de sensibilização e 

divulgação direcionadas aos segmentos participantes.  

 
 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

A abordagem adotada no procedimento se configurou como um estudo aplicado, 

descritivo, de natureza qualitativa. 

 

 

3.2 SEGMENTOS ENVOLVIDOS NA PESQUISA 

Participaram dessa pesquisa os segmentos docentes efetivos e voluntários, discentes 

regularmente matriculados e tutores, vinculados ao programa de pós-graduação. 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 Para a realização da pesquisa, utilizou-se um questionário do tipo estruturado como 

instrumento para a coleta de dados. O questionário foi composto por questões objetivas, 

dispostas em escalas ordinais do tipo Likert, sendo possível marcar apenas uma opção das 

alternativas propostas. 

A coleta de dados se deu por meio de acesso individual dos respondentes ao 

questionário de cada categoria pertinente, sendo disponibilizado eletronicamente através da 

plataforma de pesquisa Google Forms. Que possibilita entre suas funcionalidades o sigilo 

das respostas dos sujeitos da pesquisa, a organização dos dados em planilhas e a geração 

automática de gráficos e estatísticas das respostas. 

 



  

A elaboração do questionário foi realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

responsável, também, por inserir as questões no banco de dados da plataforma.  Os 

apontamentos questionados foram direcionados e filtrados de acordo com as dimensões 

analisadas institucionalmente, aquelas específicas para o tipo de curso (Stricto ou Lato 

Sensu) e o perfil de cada categoria (discente ou docente). 

Cada bloco de questões contou com escalas de 6 (seis) níveis para registro das 

avaliações atribuídas: Ótimo, Bom, Regular, Ruim, Péssimo e Não sei responder (essa 

considerada como ponto neutro).  

Como forma de estabelecer uma metodologia de tratamento dos resultados e elaborar 

indicações sobre os aspectos avaliados, adotou-se a categorização da proporção de 

categorização: "Bom" e "Ótimo", obtida em cada um dos aspectos avaliados. Essa síntese 

gerou os seguintes indicativos de ação: 

 

• MANTER: quando a média da soma dos percentuais dos itens avaliados como 

Ótimo e Bom de cada segmento, for igual ou maior que 71%, considera-se que a 

questão atende os requisitos de qualidade e as ações referentes a esta questão 

devem ser mantidas. 

• DESENVOLVER: quando a média da soma dos percentuais dos itens avaliados 

como Ótimo e Bom de cada segmento for maior ou igual 51% e menor que 71%, 

considera-se que a questão não conseguiu atingir padrão de qualidade exigido, mas 

pode melhorar a partir de ações pontuais. 

• MELHORAR: quando a média da soma dos percentuais dos itens avaliados como 

Ótimo e Bom de cada segmento for maior ou igual 26% e menor que 51%, 

considera-se que a questão não atende os requisitos mínimos de qualidade, estando 

em situação crítica e merecendo atenção especial e ação rápida. 

• CORRIGIR: quando a média da soma dos percentuais dos itens avaliados como 

Ótimo e Bom for menor que 26%, considera-se que o indicador necessita de ações 

corretivas por parte da gestão em caráter de urgência. 

Os dados coletados durante a realização do processo avaliativo subsidiaram a 

elaboração do relatório de autoavaliação institucional do IFAL, para a pós-graduação, ano 

base de 2021.  



  

4 DESENVOLVIMENTO  

O período de aplicação dos questionários foi de 18 a 30 de outubro de 2021. Assim, a 

CPA, a coordenação do PPG e as coordenações dos cursos participantes realizaram um 

trabalho interno de sensibilização e divulgação da autoavaliação (Quadro 4). O material de 

divulgação teve um caráter motivacional e de conscientização sobre a importância da 

participação da comunidade acadêmica no processo avaliativo.  
 

Quadro 4 – Fluxo das ações desenvolvidas para o processo de autoavaliação 

PERÍODO AÇÃO RESPONSÁVEL 

11/09 a 30/10 Sensibilização e divulgação do processo de 

autoavaliação  

PPG, CPA e Dep.  de 

comunicação 

 

27 a 30/09 

Elaboração dos questionários e inserção na 

plataforma de acesso Google Forms 

CPA 

18/10 a 30/10 Período de realização do processo avaliativo PPG e CPA 

 

03 a 30/11 

Consolidação dos resultados e elaboração do 

Relatório de autoavaliação 

 

CPA 

01/12 Publicação e divulgação do Relatório CPA e Departamento de 

Comunicação. 

Fonte: CPA, 2021 

 

As estratégias adotadas incluíram: elaboração e divulgação de um roteiro de 

autoavaliação descrevendo o procedimento para acessar e responder aos questionários, 

reuniões com a coordenação do PPG para apresentação do fluxo de trabalho a ser seguido 

durante o processo de avaliação (Figura 1). Encaminhamento de e-mails e memorandos 

eletrônicos aos gestores acadêmicos e administrativos, divulgação nas redes oficiais da 

instituição (Figura 2) pelo PPG e departamento de comunicação da reitoria, reunião com a 

coordenação do PPG, em 11 de agosto de 2021, para planejamento das ações entre as 

coordenações de curso e os segmentos envolvidos na pesquisa e divulgação do roteiro de 

autoavaliação da pós-graduação. 

 

 

 

 

 



  

 

Figura 1 – Apresentação das Ações ao PPG. 

 

 

Fonte: CPA, 2021 

 
 

Figura 2 – Imagem do encarte de divulgação site oficial da instituição/PPG. 

 

Fonte: Coordenação do PPG, 2021 

 



  

5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS  

Considerando que este relatório objetivou apresentar os dados e as análises no 

âmbito do IFAL para o ensino de pós-graduação, essa parte do relatório apresenta os 

indicadores obtidos, a partir dos instrumentos avaliativos por dimensões e segmentos, 

abrangendo os cursos de pós-graduação da instituição. 

É importante ressaltar que o processo de autoavaliação ocorre com participação não 

obrigatória dos sujeitos da pesquisa (docentes e discentes), e tramita envolvendo todo um 

trabalho de conscientização e divulgação, como forma de disseminar uma cultura avaliativa 

institucional entre a comunidade acadêmica do ensino superior do Ifal. Com isso caberá aos 

responsáveis pelo processo avaliativo encontrar meios, a fim de ampliar/melhorar a 

participação dos segmentos nas avaliações futuras, sendo um deles o retorno para a 

comunidade acadêmica dos resultados dessa avaliação e quais medidas e tomadas de 

decisões/ações estratégicas estão ou deverão ser efetivadas para rebater satisfatoriamente 

o que foi diagnosticado/considerado como fator limitante no ensino superior de pós-

graduação. 

 

5.1 Pós-Graduação Lato Sensu 

 

Dos 27 docentes que responderam à pesquisa, 55,6% são doutores e 44,4% 

possuem mestrado perante a área de concentração do PPG. 40,7% lecionam no curso de 

especialização em Linguagens e Práticas Sociais do Campus Murici e 22,4% são do 

Campus Arapiraca; 33,4% lecionam no curso de especialização em Ciências e Matemática 

do Campus Arapiraca e 3,7% são professores de mais de uma especialização na instituição.   

 



  

 

Quanto à participação discente, os maiores respondentes foram os alunos do curso 

de Linguagens e Práticas Sociais (PPGLPS) do Campus Murici (66,7%), seguido do curso 

PPGLPS com 25,8% e do curso de Ensino de Ciências e Matemática (7,6%), ambos do 

Campus Arapiraca. Desses respondentes 19,7% são da turma de 2021, 45,5% da turma de 

2020, 30,3% da turma de 2019 e 4,5% da turma de 2018. 

 

 



  

5.1.1 PERCEPÇÃO DOCENTE 

 

5.1.1.1 GESTÃO INSTITUCIONAL - PPG 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

Quadro 5 – Indicadores de percepção gestão institucional - PPG 

Indicadores do 
Gráfico 

Somatório do percentual dos itens 
avaliados como “ótimo” e “bom” 

Situação 

Item 3 77,7% Manter 

Item 4 88,8% Manter 

Item 5 92,6% Manter 

Item 6 92,6% Manter 

Item 7 100% Manter 

Item 8 93,3% Manter 

Item9 100% Manter 

Item 10 88,8% Manter 

Item 11 100% Manter 

Item 12 92,6% Manter 

Item 13 55,5% Desenvolver 

Item 14 100% Manter 

Item 15 51,8% Desenvolver 

Item 16 59,2% Desenvolver 

Item 17 66,7% Desenvolver 

Média geral 84%  

Fonte: CPA, 2021 

 

Analisando os indicadores dessa dimensão de forma geral, observa-se que apenas os 

itens 13 e 15 ao 17 apresentaram percentuais entre 51 e 71% um indicativo que esses 

quesitos não conseguiram atingir ainda o padrão de qualidade exigido, mas pode melhorar a 



  

partir de ações pontuais. Os demais itens com percentuais bem acima de 71% estão 

atendendo satisfatoriamente às condições de qualidade esperada e o trabalho que vem 

sendo desenvolvido deve ser mantido.  

 

RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES DA CPA A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS, 

VISANDO A MELHORIA DESSA DIMENSÃO. 

 

• Consolidar cada vez mais os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu;  

• Promover a implantação de estruturas curriculares temáticas que permitam a 

formação de profissionais para atuar em áreas específicas; 

• Criar um repositório digital para organização e armazenamento da produção científica 

do PPG; 

• incentivar a produção acadêmica qualificada com maior divulgação; 

• Criar estratégias para ampliação de convênios e parcerias, a exemplo do que já 

ocorre com agências oficiais de fomento à pesquisa, órgãos de classe, outras 

instituições de ensino e empresas; 

• Reforçar os laços institucionais, em âmbito nacional e internacional, de forma a 

possibilitar mais opções de estudos aos alunos da instituição; 

• Valorização de trabalhos de conclusão que produzam patentes e produtos que farão a 

diferença no desenvolvimento científico e tecnológico, bem como em outros 

instrumentos tecnológicos. 

 

5.1.1.2 DOCENTES 

  



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

Quadro 6 – Indicadores de percepção corpo docente 

Indicadores do 
Gráfico 

Somatório do percentual dos itens 
avaliados como “ótimo” e “bom” 

Situação 

Item 18 73,8% Manter 

Item 19 74% Manter 

Item 20 29,6% Melhorar 

Item 21 40,7% Melhorar 

Item 22 96,3% Manter 

Item 23 88,9% Manter 

Item 24 88,9% Manter 

Item 25 66,7% Desenvolver 

Média Geral 69,9%  

Fonte: CPA, 2021 

 

 

 



  

Para essa dimensão os indicadores 18, 19 e 22 ao 24 apresentaram percentuais 

acima de 71% um indicativo que as ações realizadas devem permanecer. Sobre os itens 20 

e 21, os percentuais entre 26 e 51% mostram que esses quesitos estão em situação crítica, 

necessitando de atenção especial e ações rápidas. Quanto ao item 25, pertencente ao 

indicativo “desenvolver”, com percentual entre 51 e 71%, aponta que a questão avaliada 

ainda não atingiu o padrão de qualidade exigido, mas pode melhorar, a partir de ações 

contínuas e pontuais. 

  

RECOMENDAÇÃO/SUGESTÃO DA CPA A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS, 

VISANDO A MELHORIA DESSA DIMENSÃO. 

• Difundir mais sobre como as políticas de ensino, pesquisa e extensão estão 

articuladas no desenvolvimento dos projetos e ações da pós-graduação, com o 

objetivo de gerar mais conhecimento por meio do estímulo à pesquisa 

inseridas na matriz curricular dos cursos Lato Sensu. 

• Criar, se ainda não houver, ou aprimorar as políticas de incentivo à captação 

de recursos internos e externos; 

• Incentivo aos docentes para a captação de recursos externos visando o 

financiamento das pesquisas; 

• Promover ações de incentivo para divulgação e popularização das produções 

científicas desenvolvidas nos trabalhos de conclusão de curso; 

• Sediar eventos e estimular os docentes a propor e apresentar minicursos em 

eventos externos, representando o programa/instituição; 

• Estimular a produção acadêmica qualificada e sua divulgação; 

• Criar uma página específica no site oficial para o PPG; 

• Criar estratégias para fortalecer a divulgação científica e número de 

publicações. 

 

 

 

 

 



  

5.1.1.3 INFRAESTRUTURA  

 

 

 



  

 

Quadro 7 – Indicadores de percepção infraestrutura 

Indicadores do 
Gráfico 

Somatório do percentual dos itens 
avaliados como “ótimo” e “bom” 

Situação 

Item 26 96,3% Manter 

Item 27 81,4% Manter 

Item 28 70,3% Desenvolver 

Item 29 70,4% Desenvolver 

Item 30 100% Manter 

Média Geral 83,7%  

Fonte: CPA, 2021 



  

 De forma geral apenas os itens 28 e 29 não atingiram percentuais acima de 71%, e 

se enquadram na categorização “desenvolver”, com percentuais entre 51 e 71%, um 

indicativo que as questões não conseguiram atingir, ainda, o padrão de qualidade exigido, 

mas pode melhorar a partir de ações pontuais 

 

RECOMENDAÇÃO/SUGESTÃO DA CPA A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS, 

VISANDO A MELHORIA DESSA DIMENSÃO. 

• Priorizar a manutenção e adequações das salas e outros espaços físicos às 

necessidades do programa e dos cursos de ofertados; 

• Realizar reuniões com os docentes para identificar as limitações observadas e 

discutir possíveis soluções quanto aos recursos e equipamentos tecnológicos 

disponíveis para o programa; 

• Retornar com o acesso à biblioteca virtual. 

 

5.1.1.4 SINTESE DAS RESPOSTAS PARA A QUESTÃO ABERTA 

Nessa questão foi disponibilizado um espaço aberto para observações e demandas 

dentro dos eixos considerados no questionário. Reitera-se aqui que a disponibilização 

dessas observações ocorreu de forma não designada neste relatório, com poucos 

respondentes, sendo citadas apenas como uma forma de contribuir e enriquecer as 

reflexões sobre o processo autoavaliativo para a o ensino da pós-graduação: 

 

• Acredito que falta uma secretaria para melhor organização do programa. Deveria 

ser mais fomentado, financeiramente, a participação em congressos bem como em 

publicações; 

• O programa está em pleno crescimento, ampliando seus resultados acadêmicos e 

sociais, qualificando profissionais nas diversas áreas que atuam na educação 

básica dos municípios vizinhos. Sugestão: realizar pequenos eventos internos 

(presenciais ou virtuais, para todos os alunos matriculados no curso) para que os 

alunos apresentem seus projetos de pesquisa ao longo do curso, como forma de 

estimular o planejamento dos trabalhos finais e o treinamento em apresentações 



  

acadêmicas. Esse evento poderia ser realizado no mês de abril de cada ano. Dessa 

forma, a turma que estaria terminando os créditos das disciplinas apresentaria o 

andamento do seu projeto/texto para os colegas de turma e os alunos da turma 

nova; 

• Devido à pandemia do vírus Covid-19 nós precisamos organizar as atividades de 

forma assíncrona, o que inviabilizou algumas ações junto aos discentes do curso de 

especialização do Campus Arapiraca, em 2020 e este ano 2021. Acredito que 

assim que tudo se normalizar com as aulas presenciais, poderemos voltar às 

nossas atividades de docência, com toda a nossa disposição aos trabalhos; 

• O Ifal não oferece mais a biblioteca virtual, o que prejudica muito o acesso dos 

discentes e docentes à bibliografia atualizada, como a pandemia e o absurdo de 

não haver a biblioteca virtual, houve prejuízo. Sei que não é responsabilidade do 

curso, mas da instituição que, neste sentido, foi negligente; 

• Parabenizar a coordenação do curso e ao Departamento Acadêmico do campus 

Murici pela organização e exímio acompanhando das ações do PPGLP. 

 

 

5.1.2 PERCEPÇÃO DISCENTE 

5.1.2.1 GESTÃO INSTITUCIONAL - PPG 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

Quadro 8 – Indicadores de percepção gestão institucional -  PPG 

Indicadores do 
Gráfico 

Somatório do percentual dos itens 
avaliados como “ótimo” e “bom” 

Situação 

Item 3 78,8% Manter 

Item 4 95,4% Manter 

Item 5 96,9% Manter 

Item 6 84,9% Manter 

Item 7 96,5% Manter 

Item 8 89,4% Manter 

Item 9 92,5% Manter 

Item 10 78,8% Manter 

Item 11 95,4% Manter 

Item 12 90,9% Manter 

Item 13 68,1% Desenvolver 

Item 14 84,8% Manter 

Item 15 69,7% Desenvolver 

Item 16 77,2% Manter 

Item 17 71,2% Manter 

Item 18 75,8% Manter 

Média geral 84,1%  

Fonte: CPA, 2021 

 No geral, para essa dimensão, ocorreu uma indicação bastante satisfatória para o 

segmento, chegando a mais de 90% em alguns quesitos, discorrendo que as ações 



  

realizadas, até o momento, estão atendendo aos padrões de qualidade exigido e devem 

ser mantidas. Ressalta-se aqui os itens sobre a atuação e o trabalho desenvolvido pelas 

coordenações, gestores acadêmicos responsáveis tanto pela pós-graduação como pelo bom 

funcionamento do curso, com percentuais acima de 96%, mostrando o nível de satisfação 

dos estudantes para com esses indicadores. Quanto aos itens 13 e 15, com percentuais 

entre 51 e 71%, ações pontuais devem ser desenvolvidas para atingir a qualidade 

pretendida. 

 

RECOMENDAÇÃO/SUGESTÃO DA CPA A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS, VISANDO 

A MELHORIA DESSA DIMENSÃO  

• Criar um repositório digital para organização e armazenamento da produção científica 

entre outros documentos pertinentes ao PPG; 

• Aumentar o número de parcerias/convênios; 

• Criar motivação para a participação efetiva dos discentes na internacionalização dos 

seus programas; 

• Incentivar a produção acadêmica qualificada e sua divulgação; 

• Divulgar oportunidades e eventos de âmbito internacional entre os discentes; 

• Apoiar Programas/Projetos de línguas vinculados a convênios e termos de 

cooperação com instituições ou agências de fomento. 

 

5.1.2.2 DOCENTES 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

Quadro 9 – Indicadores de percepção corpo docente 

Indicadores do 
Gráfico 

Somatório do percentual dos itens 
avaliados como “ótimo” e “bom” 

Situação 

Item 19 90,9% Manter 

Item 20 86,4% Manter 

Item 21 87,9% Manter 

Item 22 84,8% Manter 

Item 23 92,4% Manter 

Item 24 86,3% Manter 

Item 25 96,9% Manter 

Média Geral 89,4%  

Fonte: CPA, 2021 

 

Todos os itens apresentaram percentuais acima de 84%, um indicativo que as 

questões estão atendendo os requisitos de qualidade e as ações devem ser mantidas. 

 

5.1.2.3 INFRAESTRUTURA  

 



  

 

 

 



  

 

Quadro 10 – Indicadores de percepção infraestrutura 

Indicadores do 
Gráfico 

Somatório do percentual dos itens 
avaliados como “ótimo” e “bom” 

Situação 

Item 26 72,7% Manter 

Item 27 66,6% Desenvolver 

Item 28 60,6% Desenvolver 

Item 29 54,5% Desenvolver 

Item 30 92,5% Manter 

Média Geral 69,4%  

Fonte: CPA, 2021 

De forma geral, os itens 27 ao 29 se enquadram na categorização “desenvolver”, com 

percentuais entre 51 e 71%, um indicativo que as questões não conseguiram atingir, ainda, o 

padrão de qualidade exigido, mas pode melhorar a partir de ações pontuais. O que pode ser 

justificado pela necessidade do ensino remoto emergencial devido à suspensão das 

atividades acadêmicas presenciais por causa da pandemia. Sobre o item 30 dessa 

dimensão, destaca-se o percentual de mais de 92% dos estudantes sobre a expectativa do 

programa e curso ser a melhor possível. 

 



  

RECOMENDAÇÃO/SUGESTÃO DA CPA A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS, 

VISANDO A MELHORIA DESSA DIMENSÃO 

• Retornar com o acesso à biblioteca virtual; 

• Criar um repositório para arquivamento dos documentos e materiais 

pertinentes ao programa/curso. 

 

5.1.2.4 SINTESE DAS RESPOSTAS PARA A QUESTÃO ABERTA 

• As especializações deveriam continuar no formato remoto. Excelente metodologia, a 

organização das aulas maravilhosas, o acolhimento dos professores e da 

coordenação foi incrível. Parabéns a equipe da Especialização em Linguagem e 

Práticas Sociais; 

• A especialização apresenta uma boa metodologia e arcabouço teórico para os seus 

discentes; 

• Como nossas aulas foram remotas, por conta da pandemia, não conheço o campus. 

Entretanto, o corpo docente nos acolheu muito bem. O coordenador, muito 

prestativo, sempre nos deu o suporte necessário para que as aulas fluíssem da 

melhor forma possível. Os professores estão de parabéns pela excelência no 

trabalho. As discussões foram riquíssimas! 

• Parabéns, ao IFAL, aos/as professores/as, corpo técnico e ao coordenador, nosso 

querido professor Herbert. Essa pós marcou a minha vida; 

• Em tempos de pandemia a prática pedagógica dos docentes foi regular. O repositório 

da Pós de Murici existe? Não houve eventos on-line ou situação parecida. Existem 

professores que não estão preparados didaticamente para uma pós. As avaliações 

foram regulares. A pós precisa mais de engajamento dos coordenadores, como 

também dos docentes; 

• Acredito que os professores foram insuficientes durante as aulas, por mais que os 

alunos sejam produtores de conhecimentos os professores estão atuando para 

nortear o conhecimento e não para fazer os alunos atuarem no seu lugar; 

• O curso do início ao fim foi muito esclarecedor e atingiu com êxito minhas 

expectativas; 



  

• Agradeço aos senhores (as) a oportunidade tida de cursar uma pós nesta renomada 

Instituição; 

• Professores excelentes, que contribuíram muito para o meu processo até aqui; 

• Disponibilizar o repositório de monografias já defendidas na página do programa; 

• Acredito que deveria ter uma abertura maior para os alunos de letras inglês. Até 

porque muitas vezes se dar uma ênfase muito grande a Língua Portuguesa nos 

deixando meio perdidos. No mais, continuem assim porque é excelente essa pós-

graduação. Os professores são brilhantes e nos leva realmente a refletir sobre o 

ensino e prática docente; 

• No período que estávamos estudando não tivemos acesso ao espaço físico da 

biblioteca, nem recursos para a sala multimídia, nem equipamentos de informática. 

Logo, veio a pandemia; 

• Seria interessante disponibilizar em algum sítio de internet documentos relativos a 

elaboração do TCC e regras do curso; 

• Compartilhamento maior das produções e trabalhos de conclusão de curso. A opção 

de artigo como trabalho final da especialização; 

• Em primeiro lugar, parabenizo à Coordenação do Curso Pós-Graduação em 

Linguagens e Práticas Sociais pela receptividade e acolhimento. Considero que a 

formação foi de excelente nível e, que contribuiu para com o meu aprendizado. Em 

segundo lugar, acho que é de bom tom pensar na organização de formações em 

EAD, Remoto e outras formas inclusivas. Aprendi esse exemplo neste curso. Espero 

que, pela qualidade do Curso que fiz, em breve possamos ter a oferta do Mestrado e 

outras formações; 

• Instituição compromissada, professores e gestão. Amei estudar no Ifal!  

• O IFAL é realmente uma referência em Educação no Brasil. Principalmente aqui em 

Alagoas; 

• A especialização fornece um ótimo arcabouço teórico; 

• A proposta da pós-graduação foi excelente, permitiu a troca de experiências e 

conhecimentos entre pessoas de vários lugares. A maioria dos docentes são 

maravilhosos e a coordenação atuou impecavelmente na articulação, comunicação e 

resolução de problemas; 

• Curso bastante produtivo e rico nas diversas formas de aprendizagem. No entanto, 

seria ainda melhor se houvesse um apontamento/retorno mais detalhado nas 



  

correções dos trabalhos, artigos, pesquisas, por parte de alguns docentes. Isso 

tornaria as pesquisas e a escrita muito mais evolutiva; 

• Uma das melhores oportunidades que tive para realizar uma pós-graduação. É um 

curso extremamente dinâmico, atual e satisfatório. 

• Ingressei em 2021. O prazo para defesa do TCC precisa ser divulgado, no ato da 

seleção dos alunos ou ainda essa informação ser passada no primeiro contato da 

turma com a gestão; 

• Seria interessante uma menor quantidade de trabalhos, por vezes, me onerou 

demais tantos trabalhos em uma carga horária tão pequena. No mais, foi excelente, 

muito obrigada! 

• O curso foi simplesmente perfeito, todas as aulas foram muito esclarecedoras. 

 

 

5.2 Pós-Graduação Stricto Sensu – Nível Mestrado 

Com relação aos docentes participantes, 65% possuem doutorado, 30% pós-

doutorado e 5% mestrado na área de concentração do PPG. Desses, 50% fazem parte do 

quadro de docentes do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 

(ProfEPT), 45% do Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais (PPGTEC) e 5% 

lecionam em ambos os cursos. 

  



  

 

Quanto à participação discente, 61,2% são alunos do Mestrado Profissional em 

Tecnologias Ambientais e 38,8% são do Mestrado Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica. 59,2% são ingressantes 2021, 20,4% são da turma de 2020 e 20,4% da turma 

de 2019. 

 

 



  

5.2.1 PERCEPÇÃO DOCENTE 

 

5.2.1.1 GESTÃO INSTITUCIONAL - PPG 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

Quadro 11 – Indicadores de percepção gestão institucional / cursos 

Indicadores do 
Gráfico 

Somatório do percentual dos itens 
avaliados como “ótimo” e “bom” 

Situação 

Item 3 95% Manter 

Item 4 100% Manter 

Item 5 95% Manter 

Item 6 70% Desenvolver 

Item 7 95% Manter 

Item 8 95% Manter 

Item9 100% Manter 

Item 10 85% Manter 

Item 11 100% Manter 

Item 12 100% Manter 

Item 13 70% Desenvolver 

Item 14 100% Manter 



  

Item 15 55% Desenvolver 

Item 16 65% Desenvolver 

Item 17 60% Desenvolver 

Média geral 85,7%  

Fonte: CPA, 2021 

 

De forma geral, observa-se que os itens 13 e 15 ao 17 apresentaram percentuais 

entre 51 e 71% um indicativo que esses quesitos não conseguiram atingir ainda o padrão de 

qualidade exigido, mas pode melhorar a partir de ações pontuais. Os demais itens com 

percentuais entre 85 e 100%, estão atendendo muito satisfatoriamente às condições de 

qualidade exigida na percepção docente e o trabalho que vem sendo desenvolvido deve ser 

mantido.  

 

RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES DA CPA A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS, 

VISANDO A MELHORIA DESSA DIMENSÃO. 

 

• Ampliar e fortalecer o vínculo com IES públicas e privadas;  

• Promover, se ainda não houver, a implantação de estruturas curriculares temáticas 

que permitam a formação de profissionais para atuar em áreas específicas; 

• Criar um repositório digital para organização e armazenamento da produção científica 

do PPG Stricto Sensu; 

• incentivar a produção acadêmica qualificada com maior divulgação; 

• Criar estratégias para ampliação de convênios e parcerias, a exemplo do que já 

ocorre com agências oficiais de fomento à pesquisa, órgãos de classe, outras 

instituições de ensino e empresas; 

• Reforçar os laços institucionais, em âmbito nacional e internacional, de forma a 

possibilitar mais opções de estudos aos alunos de mestrado da instituição; 

• Ampliar a divulgação interna e externa dos cursos PG Stricto Sensu; 

• Criação de políticas de incentivo à captação de recursos para pesquisa;  

• Incentivo aos docentes para a captação de recursos externos visando o 

financiamento das pesquisas;. 



  

• Valorizar e ampliar a divulgação dos trabalhos de conclusão que produzam patentes e 

produtos que farão a diferença no desenvolvimento científico e tecnológico, bem 

como em outros instrumentos tecnológicos. 

 

 

5.2.1.2 DOCENTES 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

Quadro 12 – Indicadores de percepção corpo docente 

Indicadores do 
Gráfico 

Somatório do percentual dos itens 
avaliados como “ótimo” e “bom” 

Situação 

Item 19 85% Manter 

Item 20 70% Desenvolver 

Item 21 55% Desenvolver 

Item 22 65% Desenvolver 

Item 23 100% Manter 

Item 24 85% Manter 

Item 25 85% Manter 

Item 26 55% Desenvolver 

Item 27 75% Manter 

Média Geral 75%  

Fonte: CPA, 2021 

 

Para essa dimensão os itens 20 ao 22 e 26 apresentaram percentuais entre 51 e 

71%, apontando que as questões avaliadas ainda não atingiram o padrão de qualidade 

exigido, mas que pode melhorar, a partir de ações contínuas e pontuais. Os demais 

indicadores, com percentuais superiores a 71%, atingiram o nível de qualidade desejado e 

suas ações devem ser mantidas. 

  

RECOMENDAÇÃO/SUGESTÃO DA CPA A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS, 

VISANDO A MELHORIA DESSA DIMENSÃO. 

• Divulgar entre os docentes sobre as metas do PDI e seu nível de cumprimento 

direcionado ao ensino de PG nível mestrado; 



  

• Difundir mais sobre como as políticas de ensino, pesquisa e extensão estão 

articuladas no desenvolvimento dos projetos e ações com o objetivo de gerar 

mais conhecimento por meio do estímulo à pesquisa inseridas na matriz 

curricular dos cursos Stricto Sensu nível mestrado. 

• Criar, se ainda não houver, ou aprimorar as políticas de incentivo à captação 

de recursos internos e externos para pesquisa e publicação em revistas de 

impacto; 

• Incentivar os docentes para a captação de recursos externos visando o 

financiamento das pesquisas; 

• Promover ações para divulgação e popularização das produções científicas 

desenvolvidas nos trabalhos de dissertações de curso; 

• Sediar eventos e estimular os docentes a propor e apresentar minicursos em 

eventos externos, representando o programa/instituição; 

• Aumentar a produção acadêmica qualificada e sua divulgação; 

• Criar uma página específica no site oficial para o PPG com mais informações 

sobre os cursos de mestrado ofertados; 

• Fortalecer as linhas de pesquisa e os grupos de pesquisa vinculados ao PPG; 

• Incrementar a produção intelectual docente e discente; 

• Criar estratégias para fortalecer a divulgação científica. 

 

5.2.1.3 INFRAESTRUTURA  

 



  

 

 

 

 



  

 

Quadro 13 – Indicadores de percepção infraestrutura 

Indicadores do 
Gráfico 

Somatório do percentual dos itens 
avaliados como “ótimo” e “bom” 

Situação 

Item 28 40% Melhorar 

Item 29 25% Corrigir 

Item 30 20% Corrigir 

Item 31 35% Melhorar 

Item 32 100% Manter 

Média Geral 44%  

Fonte: CPA, 2021 

Analisando o quadro 13, observa-se que apenas o item 32 apresentou percentual 

satisfatório na percepção docente. Os itens 28 e 31 atingiram percentuais entre 26 e 51% e 

se enquadram na categorização “Melhorar”, um indicativo que as questões não estão 

atendendo aos requisitos mínimos de qualidade, estando em situação crítica e merecendo 

atenção especial e ação rápida. Os itens 29 e 30 com percentuais abaixo de 26%, aponta 

para a necessidade de ações corretivas por parte da gestão em caráter de urgência. Sobre o 

item 32 com percentual máximo atingido, mostra que as expectativas docentes sobre PPG 

Stricto Sensu e os cursos de mestrado são as melhores. 

 



  

 

RECOMENDAÇÃO/SUGESTÃO DA CPA A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS, 

VISANDO A MELHORIA DESSA DIMENSÃO. 

• Criar um repositório para arquivamento dos documentos e materiais 

pertinentes ao programa/curso. 

• Investimentos para a melhoria de alguns aspectos da infraestrutura; 

• Criar políticas de acompanhamento dos processos de manutenção e 

adequação de laboratórios de pesquisa, salas de aula e bibliotecas de acordo 

com a necessidade exigida para o curso e o ensino de PG; 

• Priorizar as reformas e adequações dos laboratórios e aquisição de 

materiais/insumos, computadores e tecnologia de informação necessários para 

bom funcionamento do curso e do programa. 

 

5.2.1.4 SINTESE DAS RESPOSTAS PARA A QUESTÃO ABERTA 

• Precisamos de mais espaço e mais estrutura para atender aos alunos e atuar em 

nossas pesquisas! Seria mais interessante se a central fosse na Reitoria ou 

Campus Maceió. Também precisamos de apoio perante as Direções de Ensino no 

tocante a carga horária ministrada nos IF´S, de forma a respeitar a diretrizes do 

IFAL; 

• Só registrar o exímio trabalho da coordenação do curso. O todo, o IFAL, também de 

parabéns! 

• Estamos em construção para melhor servir; 

• É preciso ter presente que nos últimos 18 meses (ou mais) as atividades ocorreram 

de modo remoto; 

• Os cursos do PPG do Ifal são frutos da articulação de um grupo multidisciplinar que 

esteve envolvido muito antes de sua aprovação pela Capes. Demandou bastante 

esforço físico e mental de todos os envolvidos, que culminou na aprovação. Porém, 

a manutenção das atividades do Programa tem necessidades que vão além do 

corpo docente e disciplinas. O investimento em pesquisa precisa extrapolar o 

diálogo e ser, de fato, implementado. Cada projeto de pesquisa precisa de recursos 

financeiros para sua execução. Em seguida, como parte do processo, precisa de 



  

toda preparação para que esteja apto a publicação, com todos os gastos 

associados (tradução e pagamento de taxas). Portanto, torna-se necessário apoio 

financeiro para que os docentes não precisem arcar com despesas decorrentes dos 

projetos, fato bastante comum e, ao que parece, desconsiderado pelo Ifal, mesmo 

sendo de amplo conhecimento. O simples fato de um processo de solicitação de 

diárias feito pelo docente poderia servir de norte para PRPPI para conhecer a 

demanda do Programa. O que acontece, de fato, é que uma pequena fração abre o 

processo, pois, outros, assumem que não vai sair diária e nem solicitam. Sem 

recursos financeiros para investir nos projetos, ocorre desmotivação do discente e 

docente, os resultados obtidos são simplórios e os bons periódicos não têm 

interesse em publicá-los, mesmo traduzidos para a língua inglesa. Importante, 

nesta avaliação, que os critérios de avaliação da Capes também fossem 

considerados. Assim, qualquer problema que possa reduzir a pontuação poderia 

ser sanado com a participação da Reitoria/PRPPI; 

• Prezados(as), os TCCs e PTTs do curso são disponibilizados no site do IFAL. Até 

onde sei, ainda não temos um repositório na instituição; 

• Há uma pergunta referente a atuação da secretaria do curso. Todas as funções de 

secretaria são tocadas pela coordenação do curso. Este fato é muito ruim para o 

desenvolvimento do curso; 

• A infraestrutura destinada ao programa, no campus, é resultado da insistência e 

resiliência dos docentes, como também, da própria gestão do Campus. Mas ainda 

há a necessidade de um maior apoio institucional por parte da Reitoria e da própria 

PRPPI para que o programa possa cumprir com o seu papel junto à sociedade. Há 

a necessidade de maior apoio em sua infraestrutura, na disponibilização de um 

servidor efetivo para a secretaria do curso, maior apoio e incentivo para que os 

docentes possam melhorar a qualidade e quantidade de publicações em periódicos 

com maior fator de impacto. A Pró-Reitoria até tem lançado um edital de apoio aos 

programas, mas é difícil realizar uma pesquisa de qualidade sem investimento em 

insumos para tal, assim como, é difícil poder gerar resultados quando o supracitado 

edital é publicado no segundo semestre, dando-se um prazo de apenas quatro (04) 

meses para a execução dos recursos. Como se consegue executar um recurso 

aprovado para pagamento de publicação em quatro meses, quando uma avalição 

de um artigo científico, em uma revista de elevado cível científico, pode levar de 

seis meses a um ano, por exemplo? Há a necessidade de um melhor entendimento 



  

sobre o funcionamento de um programa Stricto sensu por parte de quem está à 

frente dessas pastas no Ifal. E como se pode gerar conhecimento científico de 

elevado nível quando os docentes e/ou discentes, tem que tirar recursos do próprio 

bolso para que a pesquisa possa avançar? Pois há a necessidade de um maior 

incentivo financeiro por parte da gestão para que se possa conduzir estudos que 

não sejam apenas aqueles de revisão de literatura em determinada área do 

conhecimento, pelo simples fato de não se poder custear uma pesquisa de 

bancada e/ou de campo de qualidade por não haver incentivo institucional para tal . 

Vontade de fazer este curso prosperar não falta por parte dos docentes e 

discentes, uma vez que é preciso se deslocar aos finais de semana para que se 

possa atuar em determinados cursos como estes. Mas falta maior apoio para que 

se possa desenvolver melhor os trabalhos conduzidos, assim como, poder agregar 

novas parcerias, tais como as que foram perguntadas no quesito que tratava da 

internacionalização. Para que haja tal internacionalização, há a necessidade de um 

maior apoio institucional nas questões inerentes às parcerias e convênios entre o 

Ifal e as instituições parceiras. Acredito que este deveria ser um esforço constante 

da Coordenação de Relações Internacionais. 

 

 

5.2.2 PERCEPÇÃO DISCENTE 

5.2.2.1 GESTÃO INSTITUCIONAL / PPG 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

Quadro 14 – Indicadores de percepção gestão institucional / PPG 

Indicadores do 
Gráfico 

Somatório do percentual dos itens 
avaliados como “ótimo” e “bom” 

Situação 

Item 3 73,5% Manter 

Item 4 91,8% Manter 

Item 5 91,8% Manter 

Item 6 79,6% Manter 

Item 7 91,8% Manter 

Item 8 87,7% Manter 

Item 9 81,7% Manter 

Item 10 67,4% Desenvolver 

Item 11 85,7% Manter 

Item 12 85,2% Manter 

Item 13 79,6% Manter 

Item 14 85,7% Manter 

Item 15 51,1% Desenvolver 

Item 16 63,2% Desenvolver 

Item 17 53,1% Desenvolver 

Item 18 59,2% Desenvolver 

Média geral 84,1%  

Fonte: CPA, 2021 

  



  

No geral, para essa dimensão, ocorreu uma indicação bastante satisfatória para os 

itens 3 ao 9 e 11 ao 14, chegando a mais de 90% em alguns quesitos, revelando que as 

ações realizadas, até o momento, estão atendendo aos padrões de qualidade exigido e 

devem ser mantidas. Ressalta-se aqui os itens sobre a atuação e o trabalho desenvolvido 

pelas coordenações, gestores acadêmicos responsáveis tanto pela pós-graduação como 

pelo bom funcionamento do curso de mestrado, com percentuais acima de 91%, 

evidenciando o ótimo nível de satisfação dos estudantes. Quanto aos itens 10 e 15 ao 18, 

com percentuais entre 51 e 71%, ações pontuais devem ser desenvolvidas para atingir a 

qualidade pretendida. 

 

RECOMENDAÇÃO/SUGESTÃO DA CPA A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS, VISANDO 

A MELHORIA DESSA DIMENSÃO  

 

• Ampliar, no âmbito dos cursos, a divulgação sobre a existência, composição vigente e 

a atuação e tomada de decisões dos órgãos Colegiados. 

• 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 um repositório digital para organização e armazenamento da produção científica 

entre outros documentos pertinentes ao PPG; 

• Aumentar o número de parcerias/convênios; 

• Divulgar os grupos de pesquisa e as linhas de pesquisa alinhadas ao programa; 

• Criar motivação para a participação efetiva dos discentes na internacionalização dos 

seus programas; 

• Incentivar a produção acadêmica qualificada e sua divulgação; 

• Divulgar oportunidades e eventos de âmbito internacional entre os discentes; 

• Apoiar Programas/Projetos de línguas vinculados a convênios e termos de 

cooperação com instituições ou agências de fomento. 

 



  

5.2.2.2 CORPO DOCENTE 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

Quadro 15 – Indicadores de percepção corpo Docente 

Indicadores do 
Gráfico 

Somatório do percentual dos itens 
avaliados como “ótimo” e “bom” 

Situação 

Item 19 93,8% Manter 

Item 20 89,2% Manter 

Item 21 89,8% Manter 

Item 22 87,8% Manter 

Item 23 100% Manter 

Item 24 93,9% Manter 

Item 25 95,9% Manter 

Média Geral 89,4%  

Fonte: CPA, 2021 

 

Todos os itens apresentaram percentuais acima de 87%, um indicativo que as 

questões estão atendendo muito satisfatoriamente aos requisitos de qualidade e as ações 

devem ser mantidas. 

 

 



  

5.2.2.3 INFRAESTRUTURA  

 

 

 



  

 

 

Quadro 16 – Indicadores de percepção infraestrutura 

Indicadores do 
Gráfico 

Somatório do percentual dos itens 
avaliados como “ótimo” e “bom” 

Situação 

Item 26 34,7% Melhorar 

Item 27 28,6% Melhorar 

Item 28 24,4% Corrigir 

Item 29 36,8% Melhorar 

Item 30 91,8% Manter 

Média Geral 43,3%  

Fonte: CPA, 2021 



  

De forma geral os itens 26, 27 e 29 atingiram percentuais entre 26 e 51%, se 

enquadrando na categorização “melhorar”, um indicativo que as questões não conseguiram 

atingir, ainda, o padrão de qualidade exigido, o pode ser justificado pela grande quantidade 

de respondentes (79,6%) das turmas de 2020 e 2021, que ainda não tiveram aulas 

presenciais nos campi devido à pandemia e consequente suspensão das atividades 

presenciais no Ifal. O mesmo ocorrendo com o item 28 com percentual abaixo de 26%. 

Sobre o item 30 com um percentual acima de 90%, mostra que as expectativas sobre o 

programa e os cursos são as melhores possíveis na percepção discente. 

 

RECOMENDAÇÃO/SUGESTÃO DA CPA A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS, 

VISANDO A MELHORIA DESSA DIMENSÃO 

• Retornar com o acesso à biblioteca virtual; 

• Criar um repositório para arquivamento dos documentos e materiais 

pertinentes ao programa/curso. 

 

5.2.2.4 SINTESE DAS RESPOSTAS PARA A QUESTÃO ABERTA 

• Parabéns ao programa! Acredito que, por ser um mestrado profissional, as 

atividades deveriam ficar mais centradas dentro dos momentos das disciplinas; 

• Essas últimas perguntas (de 26 a 29) ficam impossibilitadas de serem respondidas 

por conta da pandemia. Respondo baseada na experiência presencial e, em 

algumas perguntas, foi possível avaliar baseada nos últimos dois anos. No ano 

passado avaliei um professor que não corresponde ao padrão necessário para 

fazer parte de um programa com esse, e alguns outros alunos também avaliaram, 

creio. No entanto, isso não foi levado em consideração. Tal fato me deixou um tanto 

desanimada quanto ao resultado dessa autoavaliação; 

• Sugestões: Foco em ações colaborativas e integradoras com o intuito de cada vez 

mais gerar benefícios para todos os envolvidos direta ou indiretamente no 

programa; 

• O melhor ensino é o exemplo próprio; 



  

• Sem críticas. A sugestão é que se dê a continuidade do ERE até a conclusão dessa 

turma de mestrado, considerando que tal conduta reduzirá os gastos com 

manutenção da estrutura do Campus Benedito Bentes, bem como os gastos dos 

próprios discentes com locomoção e alimentação, além promover a redução das 

possibilidades de contaminação entre os discentes e docentes, já que nenhuma 

das vacinas garantem 100% de imunização. Temos que ter consciência disso; 

• O acolhimento e atenção de todos os Professores do ProfEPT Ifal são uma marca 

importante do Programa. Parabenizo o Prof. Ricardo Jorge, Coordenador, e todos 

os servidores envolvidos com essa atividade no campus Benedito Bentes; 

• A única nota ótima que dei foi para orientação, mas meu caso foi muito positivo 

com a Profa. Áurea e Profa. Sheyla, mas já ouvi de outros discentes muita 

reclamação; 

• Acho que vale discutir a inclusão de ações administrativas como produto 

educacional sem, necessariamente, vincular à questão do ensino. Há produtos 

educacionais na área administrativa que, embora tenha o ensino na ponta é 

direcionado à melhoria da gestão e, acho que não teria que necessariamente ser 

validado por quem atua no ensino. Acho que deveria ser discutido como linha de 

pesquisa; 

• Alguns orientadores no decorrer do mestrado acabam abandonando seus alunos, e 

deixando sem orientação. Seria interessante criar outras linhas de pesquisa 

baseadas nas demandas da região que está o mestrado. Oferecimento de outras 

disciplinas no programa. A importância de parceria com universidades do exterior, 

perdemos muitas boas oportunidades por falta de parceria com Instituições que 

fornecem bolsas de estudos. As salas de aula do bloco do mestrado são muito 

pequenas e abafadas as vezes ficando cheiro estranho na sala. O site poderia ser 

mais intuitivo, e é perceptível a falta de publicação e divulgação dos produtos 

técnicos já gerados pelo programa. Falta de participação discente nas reuniões do 

colegiado. Por fim, parabenizar ao programa e agradecer aos professores pela 

dedicação na forma que foi conduzida as disciplinas do mestrado durante a 

pandemia, foi muito satisfatória; 

• Considerei excelente toda a experiência do programa, estou na fase final e 

recomendarei o PPGTEC sempre que possível; 



  

• Estou bastante satisfeita em como a articulação entre a proposta e as disciplinas e 

a organização como todo, funcionam bem nessa PG. O coordenador está sempre 

acessível para ajudar, tirar dúvidas; 

• É necessário revisar algumas didáticas de ensino de alguns docentes. Existem 

professores ótimos e que sabem ensinar e transmitir o conhecimento, enquanto 

existem outros que mandam ler artigos e documentos enquanto suas aulas são 

fracas e vazias de conhecimento para no final jogar a responsabilidade totalmente 

para o aluno caso tenha fracasso e justificar como "falta de leitura" da parte do 

aluno. Para quem faz mestrado profissional e trabalha, cada minuto numa aula 

deve ser bem aproveitada e não descartada. Se for para ler artigos, então é melhor 

sair da aula e usar esse tempo para lê-los e estudar; 

• Acredito que o mestrado foi e está sendo bastante proveitoso, com essa nova 

metodologia EAD possibilitou um melhor aproveitamento e participação nas aulas, 

devido a distância de onde eu resido, então só tenho a agradecer os professores, 

coordenação e o meu orientador por se empenharem para entregar um conteúdo 

de qualidade prezando pelo bom aproveitamento do curso. Acredito também que é 

totalmente possível um mestrado todo em EAD, pelo menos as aulas pois 

possibilita a maior participação e a distância já não se torna um empecilho para se 

qualificar ainda mais; 

• Parabenizar a todos os envolvidos no Programa, pois minhas expectativas em 

relação ao próprio estão sendo concretizadas para além do que pude imaginar; 

• Com relação as disciplinas, seria interessante uma oferta mais equilibrada, a 

maioria são ofertadas para uma determinada área de atuação. A inserção de 

disciplinas sobre Sustentabilidade Ambiental e Tecnologia Social. Seria 

interessante também uma disciplina que contribuísse para a produção do PTT, 

apresentando quais os tipos, exemplos etc. Outra sugestão é em relação a 

qualificação, no formato atual não existe uma diferença entre defesa e qualificação, 

ficando o segundo momento apenas para apresentação de correções, sem muita 

novidade para quem está na banca avaliando. 

• Até o presente momento, tenho elogios ao programa. Os pequenos problemas que 

surgiram foram resolvidos com tranquilidade. 

 

 



  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Oferecida em ambientes tecnológicos de ensino e pesquisa, a pós-graduação Lato e 

Stricto Sensu do Ifal, estar voltada para a formação de pesquisadores atentos não somente 

ao desenvolvimento do pensamento científico, mas também ao saber tecnológico, ao 

compromisso ambiental e à consciência cidadã. Se apresentando como respostas aos 

anseios e necessidades das comunidades onde se situam, a fim de mudar suas realidades. 

Esse relatório de autoavaliação constitui um diagnóstico inicial da pós-graduação do 

Ifal desde a sua implantação. Sendo essa, uma das muitas possibilidades para subsidiar as 

ações a curto, médio e longo prazo que poderão ser planejadas a partir dos resultados 

consolidados nos relatórios de autoavaliação institucional gerados por essa CPA, no Projeto 

Político-Pedagógico Institucional (PPPI) e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Um dos maiores desafios dessa comissão vem sendo planejar e desenvolver ações, 

junto à comunidade interna, que possam contribuir para a melhoraria do processo de 

autoavaliação, à maior participação dos segmentos envolvidos e à difusão da cultura 

avaliativa na Instituição e nos campi que ofertam ensino superior. Pois não há sistema de 

avaliação perfeito, o importante é criar premissas de acompanhamento e capacitar o grupo 

responsável que vai obtendo know-how ao longo do processo.  

Em um ano atípico vários foram e estão sendo os desafios enfrentados pela 

educação superior, por nosso instituto e seus campi, em um cenário tão dilatado e 

imprevisível imposto por essa pandemia. A forma de ensino, a flexibilização dos currículos, 

problemas de conectividade e acessibilidade, apoio aos discentes, ações de 

acompanhamento, ambiente virtual de aprendizagem,  capacitação de professores entre 

outros, foram pontos bastante potencializados e rotineiros para a permanência e êxito dos 

nossos estudantes, visto que, são muitos aqueles que necessitam de um suporte além 

daquele visto na educação tradicional presencial, posto na missão institucional do ifal, no 

programa de pós-graduação e nos projetos pedagógicos de cada curso Lato e Stricto Sensu . 

Sobre os resultados, esses foram apresentados conjuntamente às recomendações 

genéricas dadas pela CPA. Essas recomendações sugeridas servem apenas para orientar o 

planejamento das tomadas de ações circunscritas, que deverão continuar sendo 

monitoradas pelos gestores institucionais da Reitoria e campi, Pró-Reitoria de Pesquisa, 



  

Pós-Graduação e Inovação (PPPI), coordenação de pós-graduação, coordenações de curso, 

além dos respectivos órgãos colegiados. 

Assim, é importante ressaltar que, a autoavaliação se completa quando as ações de 

melhoria e de consolidação sugeridas pela CPA são implementadas pela instituição e 

disseminadas entre a comunidade interna e externa. Ou seja, a efetividade do processo é 

crucial para o desenvolvimento acadêmico e coletivo e para o aperfeiçoamento do 

compromisso, missão e responsabilidade social a que se propõe o ifal. 

A versão em PDF do documento será encaminhada à Coordenação de Pós-

Graduação e demais gestores, via memorando, e também estará disponível no site oficial da 

instituição através do endereço eletrônico: https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-

informacao/institucional/comissoes-permanentes/comissao-propria-de-avaliacao/relatorios 

Finalizando essa etapa, a CPA agradece o trabalho desenvolvido pelos coordenadores 

junto aos segmentos da pesquisa e se coloca à disposição, como sempre, para atendê-los 

dentro das atribuições e regulamentações a qual está inserida. 
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