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1 APRESENTAÇÃO 

 

As políticas públicas educacionais da educação superior são direcionadas pelo 

princípio constitucional da garantia de padrão de qualidade, previsto no art. 206, inciso VII da 

Constituição Federal de 1988. Fundamentando-se nessa máxima, em 2004 foi instituído o 

Sistema nacional de Avaliação da educação Superior (SINAES), que tem como finalidade a 

melhoria da qualidade da educação nos cursos de graduação e instituições de educação 

superior. O processo de reconhecimento e de renovação de reconhecimento abrange 

instituições diversas e o instrumento de avaliação é a ferramenta usada na verificação de 

três dimensões: Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Tutorial e Infraestrutura 

constante no Processo Pedagógico do Curso – PPC.  

A Comissão Própria de Avaliação é um órgão consultivo organizado pela própria 

Instituição de Ensino Superior, com orientações do Inep. É responsável pelas avaliações 

internas que ocorrem além das auditorias externas realizadas pelo MEC. Sendo um 

importante mecanismo de apoio para a gestão visualizar e trabalhar sobre os ajustes 

acadêmicos, estruturais, pedagógicos e administrativos necessários para melhorar o 

desempenho e a qualidade do ensino e dos cursos superiores ofertados. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Letras – Português do Instituto 

Federal de Alagoas foi elaborado considerando o que dispõe as Resoluções do Conselho 

Nacional de Educação, que trata da formação de professores – CNE/CP Nº 2, DE 1º DE 

JULHO DE 2015 (que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior: Cursos de Licenciatura, Cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura), o Parecer do CNE/CP nº 9/20013 , o Parecer do CNE/CP nº 

27/2001, o Parecer do CNE/CP nº 28/2001, a Resolução do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Superior – CNE/CES – nº 9/20024 , assim como o Parecer 

CNE/CP nº 1304/2001. 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

INSTITUIÇÃO: Instituto Federal de Alagoas – IFAL  

TIPO: Curso de Licenciatura  

MODALIDADE: Presencial 

DENOMINAÇÃO DO CURSO: Licenciatura em Letras-Português  

LOCAL DE OFERTA: IFAL – Campus Arapiraca  

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Vespertino  

OFERTA DE VAGAS: 40 (quarenta)  

CARGA HORÁRIA: 3.200 h  

DURAÇÃO MÍNIMA: 08 (oito) períodos 

DURAÇÃO MÁXIMA: 16 (dezesseis) períodos 

E-MAIL DA COORDENAÇÃO: coord.letras.arapiraca@ifal.edu.br 

 

 

2.1 PERFIL DO CURSO 

 

Para o Curso de Licenciatura em Letras – Português/Linguística, o IFAL, em 

conformidade com seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, por meio das vagas do 

SISU, oferecerá 40 vagas por ano, com entrada no primeiro semestre, no período vespertino. 

O referido Curso tem sua estrutura curricular construída em conformidade com as normas do 

Conselho Nacional de Educação – CNE, notadamente as Resoluções que definem as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Licenciatura na área de Letras e tem duração mínima de 8 

semestres e máxima de 16 semestres (PPC, 2018). 
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Fonte:PPC, 2018 

 

 

2.2. PERFIL DO EGRESSO 

 

O campo de atuação do profissional de Letras ultrapassa o domínio filosófico e 

científico dos estudos linguísticos e literários para se inserir no contexto mais amplo das 

relações sociopolíticas e culturais, que permeiam o ato da docência e a ação do pesquisador 

e do estudioso da linguagem. A explicitação do perfil do egresso de Letras – Português do 

IFAL deverá contemplar os três grandes pilares de sustentação das competências do 

graduando: as competências comunicativa, analítico-reflexiva e pedagógica. 

O licenciado em Letras - Português deve ter sua formação acadêmica pautada na 

missão desta Instituição, que é “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 para o desenvolvimento 

sustentável”.8 A área de atuação profissional é a docência na educação básica, nos anos do 

ensino fundamental e no ensino médio. O licenciado em Letras - Português poderá ainda 

continuar a sua formação acadêmica ingressando, preferencialmente, na pós-graduação em 

Letras ou em Educação (PPC, 2018) 

 

 

 



  

3. METODOLOGIA 

 

Essa avaliação possuiu natureza descritiva e quantitativa e a construção do questionário 

se baseou no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial SINAES/2017 

para reconhecimento e renovação de reconhecimento. 

O período de aplicação dos questionários foi de 20 de maio a 02 de junho de 2021. Mas 

devido ao feriado de Corpus Christis o prazo foi postergado até a data de 11 de junho. Assim, 

entre os dias 10 e 20 de maio, a CPA e a coordenação de curso realizaram um trabalho 

interno de sensibilização e divulgação da autoavaliação (Quadro 1). O material de 

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

participação da comunidade acadêmica no processo avaliativo.  

 

Quadro 1– Fluxo das ações desenvolvidas para o processo de autoavaliação 

PERÍODO AÇÃO RESPONSÁVEL 

10 a 20/05 Sensibilização e divulgação do processo de 

autoavaliação  

CPA, coord.de curso e 

Dep.  de comunicação 

10 a 19/05 Elaboração dos questionários e inserção na 

plataforma de acesso Google Forms 

CPA 

20/05 a 11/06 Período de realização do processo avaliativo CPA e coord. De curso 

 

15 a 30/06 

Consolidação dos resultados e elaboração do 

Relatório de autoavaliação 

 

CPA 

30/06 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 coordenações de curso para apresentação do fluxo de trabalho a ser 

seguido durante o processo de avaliação (Figura 2). Encaminhamento de e-mails e 

memorandos eletrônicos aos gestores acadêmicos e administrativos, divulgação nas redes 

oficiais da instituição (Figura 3) pelo departamento de comunicação da reitoria e do campus. 

 

 

 

 

 



  

Figura 2 – Apresentação das Ações às coordenações dos cursos superiores de graduação. 

 

 

 

 

Figura 3 – Imagem do encarte de divulgação nas redes sociais e site oficial do ifal 

 

Fonte: CPA, 2021 

 

 

 

 

 



  

4 ESCALAS E CRITÉRIOS DE ANÁLISE  

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 de forma conjunta pelos membros da CPA 

que também foram responsáveis por inserir as questões no banco de dados da plataforma.  

Os apontamentos questionados foram direcionados e filtrados de acordo com as dimensões 

analisadas e o perfil de cada categoria (discente, 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. 



  

5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

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

âmbito dos cursos do ensino superior presencias ofertados pelo ifal, essa parte do relatório 

apresenta os indicadores obtidos, a partir dos instrumentos avaliativos, abrangendo a 

amostra do Curso de Licenciatura em Letras-Português/Linguística do campus Arapiraca. O 

Quadro 2 mostra a população total dos segmentos envolvidos e aptos a participar do 

processo avaliativo informado pelo coordenador de curso. 

 

Quadro 2 – Participação de segmentos consultados do curso de licenciatura em Física. 

SEGMENTOS POPULAÇÃO AMOSTRA PARTICIPAÇÃO 

Docente 12 10 83,3% 

Discente  51 44 86,3% 

Fonte: Coordenação de Curso, 2021 

 

 

5.1 PERCEPÇÃO DISCENTE 

 

5.1.1 Sobre o desempenho nos componentes curriculares: 

  



  

 

 

 



  

 

 

Quadro 3 – Indicadores de percepção componentes curriculares 

Indicadores do 
Gráfico 

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

Situação 

Item 1 84,1% Manter 

Item 2 86,4% Manter 

Item 3 75% Manter 

Item 4 68,2% Desenvolver 

Item 5 65,9% Desenvolver 

Média Geral 75,9%  

Fonte: CPA, 2021 

 

 Observando os resultados do quadro acima, os itens 1,2 e 3 atingiram um percentual 

acima de 71% o que mostra que os discentes estão satisfeitos quanto a sua participação e 

rendimento nas atividades de aula e na aprendizagem dos conteúdos abordados. Quanto 

aos itens 4 e 5, apresentaram percentual entre 51 e 71%, um indcativo que algumas 

melhorias devem ser realizadas a fim de atingir o padrão de qualidade exigido. 

 

 

 



  

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

VISANDO À MELHORIA DESSES INDICADORES 

• Incentivar o estudo além da sala virtual e após o retorno das aula presenciais 

incentivar o estudo em grupos; 

• Propor, se ainda não houver, novas formas de conteúdos midiáticos e digitais; 

• Promover momentos que envolvam troca de experiências com os professores como 

forma de melhorar o desempenho do aluno; 

• Ações de conscientização da importância do protagonismo do aluno de curso superior 

nesse momento de ER;  

• Acompanhamento constante da coordenação junto aos professores, representantes 

de turma para identificar os alunos que apresentam dificuldades pessoais, de 

conectividade, aprendizagem e/ou evasão. 

 

5.1.2 Sobre as ações do corpo docente quanto: 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

Quadro 4 – Indicadores de percepção atuação docente 

Indicadores do 
Gráfico 

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

Situação 

Item 6 88,7% Manter 

Item 7 84,1% Manter 

Item 8 88,7% Manter 

Item 9 93,2% Manter 

Item 10 86,3% Manter 



  

Item 11 95,4% Manter 

Item 12 93,2% Manter 

Item 13 97,7% Manter 

Item 14 97,7% Manter 

Item 15 90,9% Manter 

Item 16 93,2% Manter 

Item 17 93,2% Manter 

Item 18 93,2% Manter 

Média geral 92%  

Fonte: CPA, 2021 

 

De forma geral, todos os itens apresentaram percentuais bem acima de 71%, com uma 

média geral de 92%, um indicativo que na percepção discente, as questões analisadas estão 

atendendo muito satisfatoriamente às condições de qualidade exigidas e o trabalho que vem 

sendo desenvolvido deve ser mantido. 

 

5.1.3 Sobre a atuação do coordenador de curso quanto: 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

Quadro 5 – Indicadores de percepção atuação coordenador de curso 

Indicadores do 
Gráfico 

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

Situação 

Item 19 93,2% Manter 

Item 20 90,9% Manter 

Item 21 95,5% Manter 

Item 22 90,9% Manter 

Média Geral  92,6%  

Fonte: CPA, 2021 

 

Sobre esses indicadores, todos os quesitos apresentaram percentuais bem acima de 

71%, com uma média geral de aproximadamente 93%, um indicativo que na percepção 

discente, a atuação e o trabalho desenvolvido pela coordenadora do curso, dentro das suas 

possibilidades e atribuições como gestora acadêmica responsável pelo bom funcionamento 

do curso, vem sendo recebido de forma bastante satisfatória pelos estudantes.  

 

5.1.4 Sobre a atuação dos órgãos representativos do curso: 

 

 

 



  

 

 

Quadro 6 – Indicadores de percepção atuação órgãos representativos  

Indicadores do 
Gráfico 

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

Situação 

Item 23 77,3% Manter 

Item 24 79,6% Manter 

Média Geral 78,5%  

Fonte: CPA, 2021 

 

 

Ações implementadas pelo NDE são extremamente importantes para o 

acompanhamento do processo de concepção, consolidação e contínua atualização do 

projeto pedagógico do curso, assim como as do colegiado que tem funções de normatização, 

deliberação e planejamento das políticas de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de 

graduação. Observando os percentuais obtidos, maiores que 75%, mostram que a atuação 

desses órgãos representativos, sobre a gerência da coordenação do curso, vem atendendo 

satisfatoriamente ao padrão de qualidade exigido na percepção dos discentes. 

 

 

 

 

 



  

5.1.5 Infraestrutura 

 

 

 



  

 

QQua

dro 7 – Indicadores de percepção infraestrutura 

Indicadores do 
Gráfico 

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

Situação 

Item 25 100% Manter 

Item 26 95,5% Manter 

Item 27 93,2% Manter 

Item 28 90,9% Manter 

Item 29 97,7% Manter 

Média Geral 95,5%  



  

 O campus do ifal está no município de Arapiraca desde 2010, mas apenas em 

outubro de 2018 passou a ter sede própria (Figura 4). O prédio do campus ocupa uma área 

de quase 60 mil m2 e conta com salas de aula, laboratórios, quadra de esportes, campo de 

futebol, refeitório, áreas de lazer e espaços destinados à convivência. Ainda possui auditório 

com capacidade para cerca de 170 pessoas e biblioteca com dois pavimentos, com áreas 

reservadas para estudo e espaço com computadores para acesso dos alunos. Observando 

os percentuais dos itens avaliados quanto ao padrão de qualidade da estrutura disponível no 

campus, bem acima de 90%, é perceptível o grau de satisfação dos estudantes do curso. 

 

Figura 4– Imagem da Sede do Ifal Campus Arapiraca inaugurada em 2018 

  

Fonte: Ifal, 2021 

 

 

5.1.6 Síntese das respostas para a questão aberta 

• Reabertura da biblioteca virtual; 

• Menos atividades nesse período remoto, para não sufocar o aluno que trabalha; 

• Agradecer ao corpo docente pelo crescimento não apenas acadêmico, mas 

também em pessoa, eterna gratidão! 

• Me sinto muito realizada em fazer parte dessa instituição de ensino, onde detêm 

excelentes profissionais, que fazem o melhor pelos seus alunos; 

• O prédio é maravilhoso, a equipe do campus é nota mil. 

 

 



  

5.2  PERCEPÇÃO DOCENTE 

 

5.2.1 Organização didático-pedagógica 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

Quadro 8 – Indicadores de percepção organização didático-pedagógica 

Indicadores do 
Gráfico 

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

Situação 

Item 1 100% Manter 

Item 2 100% Manter 

Item 3 100% Manter 

Item 4 100% Manter 

Item 5 100% Manter 



  

Item 6 90% Manter 

Item 7 90% Manter 

Item 8 90% Manter 

Item 9 90% Manter 

Item 10 100% Manter 

Item 11 100% Manter 

Item 12 100% Manter 

Item 13 80% Manter 

Item 14 100% Manter 

Média geral 95,72%  

Fonte: CPA, 2021 

 

De forma geral, todos os itens apresentaram percentuais acima de 80%, um indicativo 

que na percepção docente, as questões analisadas estão atendendo satisfatoriamente às 

condições exigidas e o trabalho desenvolvido deve ser mantido. 

 

5.2.2 Coordenação, órgãos representativos e atuação docente 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

Quadro 9 – Indicadores de percepção coordenação, órgãos representativos e docentes 

Indicadores do 
Gráfico 

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

Situação 

Item 15 100% Manter 

Item 16 100% Manter 

Item 17 100% Manter 

Item 18 100% Manter 

Item 19 100% Manter 

Item 20 100% Manter 

Item 21 100% Manter 

Média Geral 100%  

Fonte: CPA, 2021 

 

Todos os itens apresentaram percentuais máximo de 100%, um indicativo que na 

percepção docente, as questões analisadas estão atendendo otimamente aos padrões de 

qualidade exigidos e as ações desenvolvidas devem ser mantidas.  

 

5.2.3 Infraestrutura 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

Quadro 10 – Indicadores de percepção infraestrutura 

Indicadores do 
Gráfico 

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

Situação 

Item 22 100% Manter 

Item 23 80% Manter 

Item 24 100% Manter 

Item 25 90% Manter 

Item 26 100% Manter 



  

Item 27 100% Manter 

Item 28 100% Manter 

Item 29 80% Manter 

Média Geral 93,75%  

Fonte: CPA, 2021 

 

Quanto aos quesitos de infraestrutura, os percentuais obtidos foram maiores que 71%, e 

assim como os discentes, os docentes apresentaram uma percepção muito satisfatória para 

esses indicadores. Justificada, talvez, pela sede do campus ser um prédio com um pouco 

mais de um ano de inaugurado, em boas condições de manutenção e funcionamento. Ações 

essas que devem ser mantidas. 

  

 

5.2.4 Síntese das respostas para a questão aberta 

• É necessário que a instituição reative com urgência o acesso à biblioteca virtual.  

• Sugiro que a biblioteca virtual seja ativada novamente, pois é de suma importância 

para a Instituição, principalmente em tempos pandêmicos, como o que estamos 

vivendo no momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse relatório de autoavaliação do curso de licenciatura em Letras-

Português/Linguística, que passou a ser ofertado pelo Ifal Campus Arapiraca no ano de 

2019, constitui um diagnóstico introdutório do curso. Um ensejo para subsidiar as ações a 

curto, médio e longo prazo que serão traçadas a partir dos resultados desse primeiro 

relatório, em consonância com os relatórios de autoavaliação institucional consolidados para 

o triênio 2018-2020 por essa CPA. 

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

educação superior e por nosso instituto, em um cenário tão dilatado e imprevisível imposto 

por essa pandemia. A forma de ensino, a flexibilização dos currículos, do tempo de aula, das 

avaliações, problemas de conectividade, o contato e aproximação do coordenador com os 

discentes e representantes de turma, através de grupos de whatsapp e e-mail institucional, 

ambiente virtual de aulas e a capacitação de professores entre outros, foram pontos 

bastante potencializados para a permanência e êxito no curso dos nossos estudantes, que 

necessitam de um suporte além daquele visto na educação tradicional presencial e posto na 

missão institucional do ifal e no projeto pedagógico do curso.  

Não há sistema de avaliação perfeito, o importante é criar premissas de 

acompanhamento e capacitar o grupo que vai obtendo know-how ao longo do processo. 

Construir e desenvolver ações que possam contribuir para a melhoraria do processo de 

autoavaliação, a maior participação da comunidade acadêmica e a difusão da cultura 

avaliativa na Instituição e nos cursos superiores vem sendo um dos maiores desafios dessa 

comissão. 

Sobre os resultados, esses foram apresentados concomitantemente às 

recomendações genéricas dadas pela CPA. Essas recomendações sugeridas servem 

apenas para orientar o planejamento nas tomadas de decisões e na realização de ações 

pontuais, que deverão continuar sendo monitoradas pelo coordenador de curso 

conjuntamente aos respectivos órgãos representativos NDE e Colegiado de curso e com o 

apoio dos gestores institucionais, de forma a potencializar os pontos positivos e corrigir as 

limitações encontradas. 

A versão em pdf do documento será encaminhada ao coordenador do curso, 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/relatorios-de-avaliacao-de-cursos 

Finalizando essa etapa, a CPA agradece o trabalho desenvolvido pela coordenadora 

de curso junto aos segmentos envolvidos na pesquisa e se coloca à disposição, como 

sempre, para atendê-los dentro de suas atribuições e regulamentações a qual está inserida. 
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