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1 | Apresentação:

A autoavaliação de cursos aplicada pela CPA no ano de 2021 foi resultado de um

processo de resposta aos questionários disponíveis no modo on-line para discentes e

docentes dos cursos. A partir dos relatórios resultantes, foi possível ter um panorama de

pontos positivos e de questões a serem observados a fim de possibilitar a reflexão sobre a

qualidade dos cursos.

De acordo com informações disponíveis no sítio eletrônico do Ifal, Licenciatura em

Física possui como objetivo principal a formação de professores de Física para suprir a

carência de docentes para o ensino da área na Educação Básica (9º ano ao Ensino Médio), na

rede pública de Alagoas, como também atender a demanda de docentes para o Ifal,

considerando a expansão e a interiorização dos Institutos Federais no Estado de Alagoas,

democratizando e ampliando a oferta de vagas na Educação Profissional e Tecnológica. O

licenciado em Física poderá atuar na rede privada de educação básica, assim como estará

qualificado para dar continuidade à sua formação com cursos de pós-graduação e atuar no

Ensino Superior, seja na rede pública ou privada (SÍTIO OFICIAL IFAL, 2022).

A visita in loco objetivou realizar um acompanhamento do processo de avaliação dos

cursos, na perspectiva de saber se os relatórios apresentados contribuíram para melhorias da

gestão do curso. Assim, o intuito da ação foi efetivar o contato com o coordenador e os

discentes que atualmente cursam Física Licenciatura do Campus Maceió.
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2 | Dados Gerais da visita:

Dias da visita: 06/04/.2022 e 13/04/2022

Tipo: Presencial

Descritivo:

A visita realizada no dia 06 de abril de 2022 foi agendada previamente com o

coordenador do curso (o professor Jorge Luiz Araújo Rocha) e a chefe de departamento dos

cursos de ensino superior do Campus Maceió (professora Iolita Marques de Lira). Da equipe

da CPA, esteve participando a professora Roseane Santos da Silva.

A reunião teve início às 15h e foi norteada pela leitura de pontos de atenção em

relação ao relatório de autoavaliação do curso realizado pela CPA no ano de 2021. Alguns

pontos destacados pela CPA no diálogo foram: a atuação do NDE, colegiado e representantes

de turma, a relação de ensino teoria-prática e infraestrutura das dependências relacionadas

ao curso. Após diálogo sobre os itens do relatório, o coordenador procedeu à visita às

dependências do curso, a saber: sala da coordenação e salas de laboratórios que estavam em

reformas.

Já, na visita realizada no dia 13 de abril de 2022, o enfoque foi o público de discentes

do curso. A visita teve a presença dos membros da CPA: os servidores Diego da Guia,

Fernanda Ìsis da Silva e Marcus Freire e foi acompanhada pelo coordenador do curso. Foram

visitadas quatro turmas com as quais foram compartilhadas informações a respeito da

importância da CPA e das autoavaliações institucionais, bem como foram visitadas, salas de

aula, laboratórios e a biblioteca do campus (Figura 1).
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Figura 1: Registros da visita in loco da equipe da CPA ao curso de Física do Campus Maceió.

Fonte: Equipe CPA.
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3 | Considerações Finais:

O acompanhamento dos cursos com visita in loco realizada se mostrou bastante

proveitoso, uma vez que aproximou a comissão com a realidade vivenciada pelos docentes e

discentes do curso. Em virtude de ter sido a primeira visita nesse formato, acredita-se que

uma sistemática de ações nesse sentido poderá ser adotada a fim de facilitar a preparação

de docentes e discentes para o período de aplicação dos questionários de autoavaliação por

curso feita anualmente.
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Referências

Sítio eletrônico oficial do Ifal. Curso de Licenciatura em Física campus Maceió. Disponível
em: https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio/ensino/cursos/superior/licenciatura-em-fisica
Acesso em: 12 maio 2022.
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1 | Apresentação:

A autoavaliação de cursos aplicada pela CPA no ano de 2021 foi resultado de um

processo de resposta aos questionários disponíveis no modo on-line para discentes e

docentes dos cursos. A partir dos relatórios resultantes, foi possível ter um panorama de

pontos positivos e de questões a serem observados a fim de possibilitar a reflexão sobre a

qualidade dos cursos.

De acordo com informações disponíveis no sítio eletrônico do Ifal, o curso de

Licenciatura em Física do IFAL/Campus Piranhas visa à formação do professor de forma

integral. Ou seja, articulando de forma indissociável o Ensino, Pesquisa e Extensão. Sendo

assim, se ocupando com a formação, disseminação e popularização do saber da Física nas

diferentes instâncias sociais. Nesse contexto a composição da matriz curricular permitirá

através da harmonização entre seus eixos formativos que o Docente formado nessa

instituição seja capaz de atuar na docência na Educação Básica (anos finais do Ensino

Fundamental e no Ensino Médio, nas escolas públicas e privadas), na Educação a Distância,

na educação especial, na educação indígena, quilombola e campesina, bem como em centros

de ciências, planejar e confeccionar os diversos materiais didáticos para

ensino-aprendizagem da Física, contribuir para melhor qualidade de vida da sociedade

através do seu exercício crítico da cidadania, trabalhar em: órgãos controladores

governamentais envolvendo medições e processamento de dados, pesquisa e

desenvolvimento industrial, Perícias investigativas criminais, autoria e tutoria na área de

educação. (SÍTIO OFICIAL IFAL, 2022).

A visita in loco objetivou realizar um acompanhamento do processo de avaliação dos

cursos, na perspectiva de saber se os relatórios apresentados contribuíram para melhorias da

gestão do curso. Assim, o intuito da ação foi efetivar aproximação e contato com a

coordenadora atual de Licenciatura em Física do Campus Piranhas.
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2 | Dados Gerais da visita:

Dia da visita: 08/04/2022 e 04/05/2022

Tipo: Virtual e Presencial

Descritivo:

A visita foi realizada em dois momentos distintos no dia 08 de abril de 2022 foi

agendada previamente com o coordenador do curso, o professor Ricardo Batista do Carmo.

Da equipe da CPA, estiveram participando os membros Marcus Freire e Roseane Santos da

Silva.

A reunião teve início às 9h e foi norteada pela leitura de pontos de atenção em

relação ao relatório de autoavaliação do curso realizado pela CPA no ano de 2021. Alguns

pontos destacados pela CPA no diálogo foram: a importância da atuação do NDE, a

necessidade de organização da documentação de professores para preparação para a visita

do MEC e a importância do envolvimento dos representantes de turma junto às ações do

colegiado. Após a visita virtual, no dia 04 de maio de 2022, os discentes Jorge da Conceição e

Sayomara Maciel, membros da CPA, estiveram nas turmas do curso, divulgando e

compartilhando informações sobre o trabalho da CPA e a relevância das avaliações internas

para o desenvolvimento da qualidade do curso (Figura 1).

Figura 1: Registros da visita in loco da equipe da CPA ao curso de Física Campus Piranhas.

Fonte: Equipe CPA.
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3 | Considerações Finais:

O acompanhamento dos cursos com visita in loco realizada se mostrou bastante

proveitoso, uma vez que aproximou a comissão com a realidade vivenciada pelos docentes e

discentes do curso. O coordenador do curso pareceu interessado em conhecer o

procedimento de avaliação a fim de continuar dialogando com o colegiado para traçar

melhorias de gestão para o curso.
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Referências

Sítio eletrônico oficial do Ifal. Curso de Licenciatura Física, campus Piranhas. Disponível em:
https://www2.ifal.edu.br/campus/piranhas/ensino/cursos/superior/licenciatura-em-fisica.
Acesso em: 30 maio de 2022.
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1 | Apresentação:

A autoavaliação de cursos aplicada pela CPA no ano de 2021 foi resultado de um

processo de resposta aos questionários disponíveis no modo on-line para discentes e

docentes dos cursos. A partir dos relatórios resultantes, foi possível ter um panorama de

pontos positivos e de questões a serem observados a fim de possibilitar a reflexão sobre a

qualidade dos cursos.

De acordo com informações disponíveis no sítio eletrônico do Ifal, o curso de Letras

caracteriza-se por estabelecer uma reflexão crítica voltada para os fenômenos da linguagem

em todas as suas manifestações. O graduado em Letras poderá, além de dedicar-se à

docência no ensino de nível fundamental, médio ou superior e às atividades de pesquisa, vir

a desempenhar outras funções na sociedade, como editoração, produção de textos, crítica

literária, tradução e demais profissões que exigem conhecimento da língua, prática em

trabalhar com textos e conhecimento da cultura. Nosso curso possui uma matriz que

contempla conhecimentos ligados à literatura, à cultura e à linguística, sempre

comprometidos com a inovação e com uma formação completa e vária, ofertamos diversas

disciplinas como Neurolinguística, Sociologia da literatura, Psicolinguística, Teoria da

Significação, Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, entre outras que completam a

matriz básica do curso (SÍTIO OFICIAL IFAL, 2022).

A visita in loco objetivou realizar um acompanhamento do processo de avaliação dos

cursos, na perspectiva de saber se os relatórios apresentados contribuíram para melhorias da

gestão do curso. Assim, o intuito da ação foi efetivar aproximação e contato com a

coordenadora atual de Licenciatura em Letras do Campus Arapiraca.
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2 | Dados Gerais da visita:

Dia da visita: 26/04/2022

Tipo: Presencial

Descritivo:

A visita realizada no dia 26 de abril de 2022 foi agendada previamente com a

coordenadora do curso, a professora Adriana Nunes de Souza. Da equipe da CPA, estiveram

participando os membros Anita da Silva Bezerra, José Lucas de Omena Gusmão, Marcus

Freire e Roseane Santos da Silva.

A reunião teve início às 10h e foi norteada pela leitura de pontos de atenção em

relação ao relatório de autoavaliação do curso realizado pela CPA no ano de 2021. Alguns

pontos destacados pela CPA no diálogo foram: a importância da atuação do NDE, a

necessidade de organização da documentação de professores para preparação para a visita

do MEC e a importância do envolvimento dos representantes de turma junto às ações do

colegiado. Além disso, foram mencionadas pela professora Adriana Nunes de Souza e pelo

docente Augusto César Lúcio de Oliveira (Diretor de Ensino do Campus Arapiraca) as

dificuldades enfrentadas na falta de salas de aula para turma iniciante, isso em virtude da

não conclusão da construção das salas prevista para os próximos seis meses. Também estava

presente na reunião o diretor- geral do campus, Fábio Ribeiro.

Após diálogo sobre os itens do relatório, a coordenadora procedeu à visita às

dependências do curso, a saber: sala da coordenação, salas de laboratórios e de aula bem

como biblioteca do campus (Figura 1). Além disso, a equipe visitou as turmas do turno da

tarde para divulgação do trabalho da CPA.
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Figura 1: Registros da visita in loco da equipe da CPA ao curso de Licenciatura em Letras-Português.

Fonte: Equipe CPA.
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3 | Considerações Finais:

O acompanhamento dos cursos com visita in loco realizada se mostrou bastante

proveitoso, uma vez que aproximou a comissão com a realidade vivenciada pelos docentes e

discentes do curso. A coordenadora, juntamente com o diretor de ensino e o diretor-geral do

campus, foi de sobremaneira solícita, demonstrando grande interesse no desenvolvimento

da qualidade do curso.
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Referências

Sítio eletrônico oficial do Ifal. Curso de Licenciatura Letras-Português, campus Arapiraca.
Disponível em: https://www2.ifal.edu.br/campus/arapiraca/ensino/cursos/superior/licencia
tura-em-letras-portugues. Acesso em: 30 maio de 2022.
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1 | Apresentação:

A autoavaliação de cursos aplicada pela CPA no ano de 2021 foi resultado de um

processo de resposta aos questionários disponíveis no modo on-line para discentes e

docentes dos cursos. A partir dos relatórios resultantes, foi possível ter um panorama de

pontos positivos e de questões a serem observados a fim de possibilitar a reflexão sobre a

qualidade dos cursos.

De acordo com informações disponíveis no sítio eletrônico do Ifal, Sistemas de

Informação (SI) estuda fenômenos associados à aplicação das tecnologias de informação e

comunicação como atividade meio, voltada principalmente ao contexto das organizações,

sejam empresariais ou públicas. Nessa visão, SI são artefatos tecnológicos construídos para

atenderem e aprimorarem as formas de controle das organizações e disseminarem as

informações através da sua estrutura, processos, funções de negócio e arquitetura

informacional. À medida que essas tecnologias se proliferam e as organizações aprendem a

explorar o novo potencial tecnológico dentro de uma economia global e em rede, a área

oportuniza uma vasta gama de desafios para pesquisadores e postos de trabalho para

profissionais (SÍTIO OFICIAL IFAL, 2022).

A visita in loco objetivou realizar um acompanhamento do processo de avaliação dos

cursos, na perspectiva de saber se os relatórios apresentados contribuíram para melhorias da

gestão do curso. Assim, o intuito da ação foi efetivar aproximação e contato com a

coordenadora atual do Sistema de informação do Campus Arapiraca.
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2 | Dados Gerais da visita:

Dia da visita: 26/04/2022

Tipo: Presencial

Descritivo:

A visita realizada no dia 26 de abril de 2022 foi agendada previamente com a

coordenadora do curso, a professora Cledja Karina Rolim da Silva. Da equipe da CPA,

estiveram participando os membros Anita da Silva Bezerra, José Lucas de Omena Gusmão,

Marcus Freire e  Roseane Santos da Silva.

A reunião teve início às 10h e foi norteada pela leitura de pontos de atenção em

relação ao relatório de autoavaliação do curso realizado pela CPA no ano de 2021. Alguns

pontos destacados pela CPA no diálogo foram: a importância da atuação do NDE, a

necessidade de organização da documentação de professores para preparação para a visita

do MEC e a importância do envolvimento dos representantes de turma junto às ações do

colegiado. Além disso, foram mencionadas pela professora Cledja e o docente Augusto César

Lúcio de Oliveira (Diretor de Ensino do Campus Arapiraca) as dificuldades enfrentadas no

andamento e aplicação das disciplinas previstas para serem ministradas na modalidade à

distância. Também estava presente na reunião o diretor-geral do campus, Fábio Ribeiro.

Após diálogo sobre os itens do relatório, a coordenadora procedeu à visita às

dependências do curso, a saber: sala da coordenação, salas de laboratórios e de aula bem

como biblioteca do campus (Figura 1).
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Figura 1: Registros da visita in loco da equipe da CPA ao curso de Bacharelado em Sistemas da Informação.

Fonte: Equipe CPA.
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3 | Considerações Finais:

O acompanhamento dos cursos com visita in loco realizada se mostrou bastante

proveitoso, uma vez que aproximou a comissão com a realidade vivenciada pelos docentes e

discentes do curso. A coordenadora, juntamente com o diretor de ensino e o diretor-geral do

campus, foi de sobremaneira solícita, demonstrando grande interesse no desenvolvimento

da qualidade do curso.
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Referências

Sítio eletrônico oficial do Ifal. Curso de Bacharelado em Sistema da Informação campus
Arapiraca. Disponível em:
https://www2.ifal.edu.br/campus/arapiraca/ensino/cursos/superior/bacharelado-em-sistem
as-de-informacao. Acesso em: 24 maio de 2022.
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1 | Apresentação:

A autoavaliação de cursos aplicada pela CPA no ano de 2021 foi resultado de um

processo de resposta aos questionários disponíveis no modo on-line para discentes e

docentes dos cursos. A partir dos relatórios resultantes, foi possível ter um panorama de

pontos positivos e de questões a serem observados a fim de possibilitar a reflexão sobre a

qualidade dos cursos.

De acordo com informações disponíveis no sítio eletrônico do Ifal, o(a) graduado(a)

no Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo diagnostica o potencial de destinos e

produtos turísticos. Cria e implanta roteiros turísticos. Planeja e gerencia atividades

relacionadas aos distintos segmentos de mercado do turismo. Articula os diferentes agentes

locais, regionais e internacionais da área. Administra e opera atividades em agências de

turismo e transportadoras turísticas. Gerencia e executa procedimentos em meios de

hospedagem, restaurantes e eventos. Vistoria, avalia e emite parecer técnico em sua área de

formação. (SÍTIO OFICIAL IFAL, 2022).

A visita in loco objetivou realizar um acompanhamento do processo de avaliação dos

cursos, na perspectiva de saber se os relatórios apresentados contribuíram para melhorias da

gestão do curso. Assim, o intuito da ação foi efetivar aproximação e contato com a

coordenadora atual de Gestão de Turismo Campus Maceió.
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2 | Dados Gerais da visita:

Dia da visita: 03/05/2022

Tipo: Presencial

Descritivo:

A visita realizada no dia 03 de maio de 2022 foi agendada previamente com o

coordenador do curso, o professor Rogério de Alencar Gouveia. Da equipe da CPA, estiveram

participando os membros Marcus Freire e Roseane Santos da Silva.

A reunião teve início às 16h e foi norteada pela leitura de pontos de atenção em

relação ao relatório de autoavaliação do curso realizado pela CPA no ano de 2021 (Figura 1).

Figura 1: Registros da visita in loco da equipe da CPA ao curso de Gestão em Turismo.

Fonte: Equipe CPA.

Alguns pontos destacados pela CPA no diálogo foram: a importância da atuação do

NDE, a necessidade de organização da documentação de professores para preparação para a

visita do MEC, a necessidade de atualização do sítio eletrônico oficial do curso e a

importância do envolvimento dos representantes de turma junto às ações do colegiado.

Além disso, foram mencionadas pelo professor Rogério as dificuldades enfrentadas na

realização da adequação do leiaute da sala da coordenação, bem como das demandas

demasiadas presentes na realidade diária da atuação do coordenador de curso e, que, por

vezes, atrapalham na melhor organização e gestão das atividades.
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3 | Considerações Finais:

O acompanhamento dos cursos com visita in loco realizada se mostrou bastante

proveitoso, uma vez que aproximou a comissão com a realidade vivenciada pelos docentes e

discentes do curso. Acredita-se que a visita tenha promovido estreitamento dos laços da

coordenação com as ações e no que consiste a atuação da CPA.
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Referências

Sítio eletrônico oficial do Ifal. Curso de Gestão em Turismo, campus Maceió. Disponível em:
https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio/ensino/cursos/superior/tecnologia-em-gestao-de-
turismo. Acesso em: 30 maio de 2022.
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1 | Apresentação:

A autoavaliação de cursos aplicada pela CPA no ano de 2021 foi resultado de um

processo de resposta aos questionários disponíveis no modo on-line para discentes e

docentes dos cursos. A partir dos relatórios resultantes, foi possível ter um panorama de

pontos positivos e de questões a serem observados a fim de possibilitar a reflexão sobre a

qualidade dos cursos.

De acordo com informações disponíveis no sítio eletrônico do Ifal, o(a) graduado(a)

no Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria planeja, supervisiona e opera serviços de

recepção, governança, segurança e manutenção em meios de hospedagem. Gerencia setores

de alimentos e bebidas em meios de hospedagem, restaurantes e eventos. Formula e

executa eventos. Organiza a infraestrutura e instalações de alojamento. Coordena e gerencia

pessoas de sua equipe. Elabora e realiza planos de marketing e vendas de produtos

hoteleiros. Administra recursos institucionais, financeiros, patrimoniais e de suprimento em

hospedagem. Gerencia orçamentos de negócios hoteleiros. Operacionaliza a montagem de

novos negócios em hotelaria. Vistoria, avalia e emite parecer técnico em sua área de

formação. (SÍTIO OFICIAL IFAL, 2022).

A visita in loco objetivou realizar um acompanhamento do processo de avaliação dos

cursos, na perspectiva de saber se os relatórios apresentados contribuíram para melhorias da

gestão do curso. Assim, o intuito da ação foi efetivar aproximação e contato com a

coordenadora atual de Tecnologia em Hotelaria Campus Maceió.
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2 | Dados Gerais da visita:

Dia da visita: 03/05/2022

Tipo: Presencial

Descritivo:

A visita realizada no dia 03 de maio de 2022 foi agendada previamente com o

coordenador do curso, o professor Silier Morais de Souza. Da equipe da CPA, estiveram

participando os membros Marcus Freire e Roseane Santos da Silva.

A reunião teve início às 15h e foi norteada pela leitura de pontos de atenção em

relação ao relatório de autoavaliação do curso realizado pela CPA no ano de 2021 (Figura 1).

Figura 1: Registros da visita in loco da equipe da CPA ao curso de Tecnologia em Hotelaria.

Fonte: Equipe CPA.

Alguns pontos destacados pela CPA no diálogo foram: a importância da atuação do

NDE, a necessidade de organização da documentação de professores para preparação para a

visita do MEC, a necessidade de atualização do sítio eletrônico oficial do curso e a

importância do envolvimento dos representantes de turma junto às ações do colegiado.

Além disso, foram mencionadas pelo professor Rogério Silier a dificuldade de engajamento

de alunos para participação da representação de turma e a necessidade de organização de

algumas salas dependências dos cursos, como por exemplo laboratório.
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3 | Considerações Finais:

O acompanhamento dos cursos com visita in loco realizada se mostrou bastante

proveitoso uma vez que aproximou a comissão com a realidade vivenciada pelos docentes e

discentes do curso. Acredita-se que a visita tenha promovido estreitamento dos laços da

coordenação com as ações e no que consiste a atuação da CPA.
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Referências

Sítio eletrônico oficial do Ifal. Curso de Tecnologia em Hotelaria, campus Maceió. Disponível
em:
https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio/ensino/cursos/superior/tecnologia-em-hotelaria
Acesso em: 30 maio de 2022.
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1 | Apresentação:

A autoavaliação de cursos aplicada pela CPA no ano de 2021 foi resultado de um

processo de resposta aos questionários disponíveis no modo on-line para discentes e

docentes dos cursos. A partir dos relatórios resultantes, foi possível ter um panorama de

pontos positivos e de questões a serem observados a fim de possibilitar a reflexão sobre a

qualidade dos cursos.

De acordo com informações disponíveis no sítio eletrônico do Ifal, o egresso do curso

Engenharia Elétrica O(A) bacharel(a) em Engenharia elétrica atua propositivamente de forma

a atuar como Engenheiro Eletricista com formação generalista, na geração, transmissão,

distribuição e utilização da energia elétrica; estuda, projeta e especifica materiais,

componentes, dispositivos e equipamentos elétricos, eletromecânicos, magnéticos, de

potência, de instrumentação, de aquisição de dados e de máquinas elétricas em setores

industriais, residenciais, comerciais e de sistema elétrico de potência; planeja, projeta,

instala, opera e mantém instalações elétricas, sistemas de medição e de instrumentação, de

acionamentos de máquinas, de iluminação, de proteção contra descargas atmosféricas e de

aterramento; elabora projetos e estudos de conservação e de eficiência energética e

utilização de fontes alternativas e renováveis; coordena e supervisiona equipes de trabalho;

realiza estudos de viabilidade técnico-econômica, executar e fiscalizar obras e serviços

técnicos; efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres; automatiza

processos de produção industriais e setores residenciais; considera a ética, a segurança, a

legislação e os impactos ambientais em suas atividades (SÍTIO OFICIAL IFAL, 2022).

A visita in loco objetivou realizar um acompanhamento do processo de avaliação dos

cursos, na perspectiva de saber se os relatórios apresentados contribuíram para melhorias da

gestão do curso. Assim, o intuito da ação foi efetivar aproximação e contato com a

coordenadora atual de Bacharelado em Engenharia Elétrica do Campus Palmeira dos Índios.
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2 | Dados Gerais da visita:

Dia da visita: 04/05/2022

Tipo: Presencial

Descritivo:

A visita realizada no dia 04 de maio de 2022 foi agendada previamente com o

coordenador do curso, o professor Tiago Abreu Tavares de Sousa. Da equipe da CPA,

estiveram participando os membros Anita da Silva Bezerra, José Lucas de Omena Gusmão,

Marcus Freire e Roseane Santos da Silva.

A reunião teve início às 10h e foi norteada pela leitura de pontos de atenção em

relação ao relatório de autoavaliação do curso realizado pela CPA no ano de 2021. Alguns

pontos destacados pela CPA no diálogo foram: a importância da atuação do NDE, a

necessidade de organização da documentação de professores para preparação para a visita

do MEC e a importância do envolvimento dos representantes de turma junto às ações do

colegiado. Além disso, foi mencionada pelo professor Tiago a dificuldade de engajamento

dos alunos na representação estudantil e cooperação junto ao colegiado. Também

participaram da reunião o Diretor de Departamento de Ensino Superior, Rodolfo Rodrigues

Pereira dos Santos, e o Diretor de Ensino, Israel Crescêncio da Costa.

Após diálogo sobre os itens do relatório, o coordenador procedeu à visita às

dependências do curso a saber: sala da coordenação, salas de laboratórios e de aula bem

como biblioteca do campus (Figura 1). Além disso, a equipe visitou as turmas do turno da

tarde para divulgação do trabalho da CPA.
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Figura 1: Registros da visita in loco da equipe da CPA ao curso de Engenharia Elétrica.

Fonte: Equipe CPA.
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3 | Considerações Finais:

O acompanhamento dos cursos com visita in loco realizada se mostrou bastante

proveitoso, uma vez que aproximou a comissão com a realidade vivenciada pelos docentes e

discentes do curso. Acredita-se que a visita tenha promovido um momento de reflexão para

a preparação da visita in loco e avaliação externa a ser realizada pelo Ministério da Educação.

6



Referências

Sítio eletrônico oficial do Ifal. Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, campus
Palmeira dos Índios. Disponível em:
https://www2.ifal.edu.br/campus/palmeira/ensino/cursos/superior/bacharelado-em-engenh
aria-eletrica. Acesso em: 30 maio de 2022.
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