
 

 

 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DO 

CURSO BACHARELADO EM SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO - CAMPUS MACEIÓ 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 DO CURSO BACHARELADO EM SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO - CAMPUS MACEIÓ 

 

 

 

Este relatório é resultado do processo de Autoavaliação, 

realizado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA/IFAL 

junto à Coordenação do Curso Bacharelado em Sistemas 

de Informação do Campus Maceió. 

 

 

 

 

 

 

Maceió/AL 

Outubro/2021 

 



  

 

 

 

 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(2019-2021) 

 

Presidente 

Edriane Teixeira da Silva 

 

Docentes 

Karinne Oliveira Coelho 

Marcos André Rodrigues da Silva Júnior 

 

Técnicos Administrativos de Ensino 

Luciete Barbosa da Silva 

 

Discente 

Delane Barros dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

cpa@ifal.edu.br 

 



  

 

REITOR 

Carlos Guedes Lacerda 

 

PRÓ-REITORA DE ENSINO 

Maria Cledilma Ferreira da Silva Costa 

 

PRÓ-REITORA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

Eunice Palmeira da Silva 

 

PRÓ-REITORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Edja Laurindo de Lima 

 

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 Heverton Lima de Andrade 

 

PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO 

Abel Coelho da Silva Neto 

 

DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS MACEIÓ 

Damião Augusto de Farias Santos 

 

DIRETORIA DE ENSINO 

Valdir Soares Costa 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR 

Iolita Marques de Lira 

 

COORDENADORA DO CURSO  

Fabrísia Ferreira de Araújo 

 



  

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 Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Ifal - Campus Maceió se 

insere no contexto como um formador de profissionais aptos a aplicar as tecnologias digitais 

na solução de problemas organizacionais demandados pelo mercado nacional e global de SI. 

Seguindo o princípio da verticalização do ensino preconizado pela Lei 11.892/2008, 

que institui a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, o Ifal - Campus 

Maceió oferta, atualmente, três cursos voltados para a área de Tecnologia da Informação em 

diferentes níveis: o curso Técnico Integrado em Informática para a Web (ensino básico), o 

curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (ensino superior) e a especialização lato 

sensu (pós-graduação) em Gerenciamento e Desenvolvimento Ágil de Software. No nível de 

ensino superior, a história da criação do Bacharelado em SI remonta à oferta dos Cursos 

Superiores de Tecnologia (CST) em Tecnologia da Informação em 2002 e o em Sistemas de 

Informação em 2004 quando a instituição ainda era denominada Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Alagoas (CEFET). Por ocasião da transformação do CEFET-AL 

em Ifal, foi possível a oferta de cursos de bacharelado. 

 

 



  

2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

INSTITUIÇÃO: Instituto Federal de Alagoas – IFAL  

TIPO: Bacharelado 

MODALIDADE: Presencial 

DENOMINAÇÃO DO CURSO: Sistemas de Informação   

LOCAL DE OFERTA: IFAL – Campus Maceió 

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Noturno 

OFERTA DE VAGAS: 80 anuais  

CARGA HORÁRIA: 3166 h  

DURAÇÃO MÍNIMA: 04 anos 

DURAÇÃO MÁXIMA: 08 anos 

E-MAIL DA COORDENAÇÃO sistemasdeinformacoes@ifal.edu.br 

 

 

 

2.1 PERFIL DO CURSO 

 

O perfil do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Ifal Campus Maceió 

está voltado para a formação de profissionais aptos a atuarem no desenvolvimento, 

gerenciamento e uso de tecnologias da informação para o provimento de soluções digitais 

que atendam as demandas das organizações e da sociedade. 

Os cursos de graduação em Sistemas de Informação são regulamentados pela 

Resolução Nº 5/2016 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

vinculado ao Ministério da Educação. Além disso, tomam por base os currículos de 

referência da área de Computação elaborados pela Sociedade Brasileira de Computação 

(SBC). Neste contexto, a organização curricular do curso está estruturada em quatro eixos 

de formação, cuja representação gráfica se encontra na figura 1. 
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2.2. PERFIL DO EGRESSO 

 

O egresso do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação deverá ser capaz de:  

• Especificar, desenvolver, testar, implantar e gerenciar soluções computacionais 

complexas em atendimento às necessidades dos variados domínios de 

aplicação dos setores público, privado e não governamental;  

• Combinar técnicas e modelos das áreas de Ciência da Computação, 

Matemática e Administração, visando a construção de soluções baseadas em 

tecnologia da informação, favorecendo mudanças no contexto organizacional; 

• Identificar, planejar e gerenciar as demandas de infraestrutura de tecnologia da 

informação para suportar os processos organizacionais baseados em sistemas 

de informação; 

• Comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo a 

análise de risco e integração de sistemas legados; 

• Gerenciar a segurança da informação dos sistemas e da infraestrutura 

tecnológica das organizações;  



  

• Administrar projetos de TI considerando os aspectos de risco, custo, qualidade, 

mudança, escalabilidade e integração da solução proposta; 

• Atuar com uma visão interdisciplinar, humanística, ética e crítica acerca do 

impacto da tecnologia na sociedade e no meio ambiente; 

• Fomentar, de forma colaborativa e inovadora, o empreendedorismo digital em 

ecossistemas locais, regionais e nacionais, em atendimento às suas demandas 

sociais e tecnológicas. 

 

 

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 09 a 24 de setembro de 2021. Assim, 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 

 

14/09 a 08/10 

Sensibilização e divulgação do processo de 

autoavaliação  

CPA, coord.de curso, 

NDE e Dep.  de 

comunicação 

14/09 a 20/09 Elaboração dos questionários e inserção na 

plataforma de acesso Google Forms 

CPA 

20/09 a 08/10 Período de realização do processo avaliativo CPA e coord. De curso 

13 a 29/10 Consolidação dos resultados e elaboração do 

Relatório de autoavaliação 

 

CPA 

01/11 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 e DE, em 01 de setembro, 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 pelo departamento de comunicação do campus. 

 

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

 

 

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 de graduação presencias ofertados pelo ifal, esse tópico apresenta os 

indicadores obtidos, a partir do instrumento avaliativo, abrangendo a amostra do Curso 

Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) do campus Maceió. O Quadro 2 mostra a 

população total dos segmentos envolvidos e aptos a participar do processo avaliativo 

informado pela coordenação de curso. 



  

 

Quadro 2 – Participação de segmentos consultados do curso de BSI. 

SEGMENTOS POPULAÇÃO AMOSTRA PARTICIPAÇÃO 

Docente 16 11 68,75% 

Discente  353 65 18,4% 

Fonte: Coordenação de Curso, 2021 

 

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, ainda mais na atual conjuntura do ER e suas 

demandas acadêmicas, a fim de ampliar/melhorar a participação nas avaliações futuras, 

sendo um deles o retorno para a comunidade acadêmica dos resultados dessa avaliação e 

quais medidas e tomadas de decisões estão ou deverão ser efetivadas para rebater 

satisfatoriamente o que foi diagnosticado/considerado como possíveis limitações no curso 

superior avaliado. 

 

 

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 58,5% Desenvolver 

Item 2 46,1% Melhorar 

Item 3 35,4% Melhorar 

Item 4 35,4% Melhorar 

Item 5 46,2% Melhorar 

Média Geral 44.3  

Fonte: CPA, 2021 

 

 Analisando o quadro 3, observa-se que o item 1 (participação nos componentes 

curriculares), apresentou um percentual entre 51 e 71%, enquanto todos os demais 

apresentaram percentuais entre 26 e 51%. Levando a resultados que vão desde aqueles que 

não atendem aos requisitos mínimos de qualidade, necessitando de rapidez e atenção especial 

na implantação das ações, àquele que ainda não alcançou o padrão exigido, mas que pode 

conseguir realizando ações pontuais. 

 

 



  

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 aulas 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; 

• Criar estratégias de suporte e consultas que procurem estimular os discentes na 

busca de leituras e materiais complementares ao conteúdo ministrado nas aulas;  

• Incentivar a inserção de atividades avaliativas diferenciadas;  

• Ampliar, adequar e reformar os laboratórios específicos do curso para atender a 

demanda interna;  

• Estimular o uso de programas de computadores ligados à área de atuação do 

egresso;  

• Propor estratégias a curto e médio prazo de aulas de reforço/monitorias; 

• Criar, se ainda não houver, ou aprimorar as estratégias motivacionais e ações de 

permanência e êxito de forma a contribuir para melhorar o desempenho dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 58,5% Desenvolver 

Item 7 33,9% Melhorar 

Item 8 38,4% Melhorar 

Item 9 50,7% Melhorar 

Item 10 43,1% Melhorar 

Item 11 67,7% Desenvolver 



  

Item 12 61,6% Desenvolver 

Item 13 66,2% Desenvolver 

Item 14 55,3% Desenvolver 

Item 15 50,8% Melhorar 

Item 16 63,1% Desenvolver 

Item 17 78,4% Manter 

Item 18 40% Melhorar 

Item 19 47,7% Melhorar 

Média geral 54%  

Fonte: CPA, 2021 

 

De forma geral, apenas o item 17 apresentou percentual acima de 71%, um indicativo 

que a questão analisada está atendendo satisfatoriamente às condições de qualidade 

exigidas e o trabalho que vem sendo desenvolvido deve ser mantido. Em relação aos itens 6, 

11 ao 14 e 16, os percentuais entre 51 e 71% indicam que ações pontuais precisam ser 

realizadas para melhorar esses índices. Quanto aos itens 7 ao 10, 15,18 e 19, com uma 

média percentual abaixo de 51%, mas acima de 26%, estão em situação crítica, exigindo uma 

atenção especial com a realização de ações rápidas e bem direcionadas para melhorar essas 

fragilidades. 

 

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

VISANDO À MELHORIA DESSES INDICADORES 

 

• Apresentação de experimentos/vídeos aulas e/ou outras tecnologias da área para 

introduzir conteúdos;  

• Tentar conhecer os interesses de cada aluno;  

• Continuar a incentivar o uso da bibliografia do componente e dos materiais 

complementares como suporte ao conteúdo ministrado nas aulas;  



  

• Incentivar a consulta e uso de livros ou outros conteúdos digitais;  

• Incentivar o desenvolvimento de pesquisas como elemento integrante dos 

processos de ensino/aprendizagem na educação superior;  

• Realizar sempre o feedback com as turmas após o término dos conteúdos;  

• Realizar sempre o feedback com as turmas após a realização das avaliações; 

• Propor atividades em que os alunos demonstrem o conhecimento adquirido em 

sala de aula;  

• Acompanhar e verificar como está ocorrendo o processo de divulgação de oferta 

de vagas em projetos de ensino, pesquisa e de extensão para os estudantes do 

curso;  

• Propor momentos em que o aluno possa expor um conhecimento que ele adquiriu 

com mais facilidade que os outros; 

• Incentivar a prática extensiva de modo a complementar os conteúdos abordados no 

processo de ensino dado em sala de aula; 

• Incentivar a criação de incubadoras/empresas júnior na área de atuação do egresso. 

 

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 20 61,5% Desenvolver 

Item 21 72,3% Manter 

Item 22 61,5% Desenvolver 

Item 23 61,5% Desenvolver 

Média Geral  64,2%  

Fonte: CPA, 2021 

 

De forma geral, observando os resultados do quadro 5, excetuando-se o item 21, 

todos os quesitos avaliados apresentaram percentuais entre 51 e 71%, um indicativo que na 

percepção discente, a atuação e o trabalho desenvolvido pelo coordenador, como gestor 

acadêmico responsável pelo bom funcionamento do curso, não atingiu, ainda, um percentual 

satisfatório entre os estudantes, mas pode ser melhorado através de ações pontuais. 

 

 

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

VISANDO À MELHORIA DESSES INDICADORES  

 

• Divulgar entre os discentes as atribuições da coordenação no âmbito do curso;  

• Disseminar entre os discentes o horário de funcionamento da coordenação de curso, 

principalmente nesse período de ER;  

• Divulgar as ações que estão sendo desenvolvidas pela coordenação entre os 

estudantes do curso;  

• Criar estratégias que possam aumentar o vínculo com os estudantes;  

• Realizar reuniões periódicas com os alunos. 

 

 



  

5.1.4 Sobre a atuação dos órgãos representativos do curso, entre outros: 

 

 

 



  

Quadro 6 – Indicadores de percepção atuação órgãos representativos entre outros 

Indicadores do 
Gráfico 

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

Situação 

Item 24 26,2% Melhorar 

Item 25 23% Corrigir 

Item 26 24,6% Corrigir 

Item 27 40% Melhorar 

Média Geral 28,45%  

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. Sobre ambos, os percentuais mostram que ações pontuais e rápidas devem ser 

realizadas, para melhorar a atuação desses órgãos junto ao segmento discente, e assim, 

enfatizar a importância do acompanhamento, atuação e tomada de decisões tanto do NDE 

como do colegiado de curso que possui representação estudantil de forma a atender os 

objetivos e as atribuições preconizadas em suas regulamentações. Sobre os percentuais 

que variaram entre 23 e 40%, ações pontuais e corretivas precisam ser efetivadas pela 



  

gestão, sendo os itens 25 e 26 em caráter de urgência, para atingir o padrão desejado à 

percepção discente.  

 

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

VISANDO À MELHORIA DESSES INDICADORES 

 

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

atuação dos órgãos Colegiados e NDE, assim como onde encontrar informações no 

portal do ifal e no SIGAA;  

• Na medida do possível, informar a comunidade acadêmica acerca das ações do NDE e 

Colegiado em prol do curso (calendário de reuniões, pautas discutidas, pontos 

deliberados, demandas atendidas, feedback das reuniões, entre outros);  

• Comunicar periodicamente e de forma sistêmica e setorialmente sobre a tomada de 

decisões do NDE e o nível de cumprimento e acompanhamento do PPC;  

• 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. 

• Rever como estão sendo implementadas a prática profissional: projetos integradores, 

programas de estágios e TCC seguindo o constante no PPC do curso. 

 

5.1.5 Infraestrutura 

 



  

 

 

 



  

 

 

Quadro 7 – Indicadores de percepção infraestrutura 

Indicadores do 
Gráfico 

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

Situação 

Item 28 36,9% Melhorar 

Item 29 38,4% Melhorar 

Item 30 32,3% Melhorar 

Item 31 35,4% Melhorar 

Item 32 29,2% Melhorar 

Item 33 56,9% Desenvolver 

Média Geral 38,2%  

Fonte: CPA, 2021 



  

 

Observando os percentuais obtidos, excetuando-se o item 33, todos os demais 

atingiram índices entre 26 e 51%, indicando que as questões não estão atendendo os 

requisitos mínimos de qualidade, estando em situação crítica e merecendo atenção especial 

e ação rápida. Quanto ao item 33 o percentual em torno de 57% mostra que o nível de 

satisfação não conseguiu atingir o padrão de qualidade esperado pelos discentes, mas pode 

melhorar a partir de ações pontuais. 

 

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

VISANDO À MELHORIA DESSES INDICADORES 

 

• Repassar para a gestão do Campus a necessidade de se criar, quando não 

houver, ou otimizar os espaços para uso dos recursos tecnológicos 

necessários ao processo de ensino aprendizagem; 

• Realizar junto ao NDE a atualização periódica dos acervos bibliográficos 

campus e verificar eventuais pendências quanto ao quantitativo de livros, em 

consonância com os Projetos Pedagógicos de Curso – PPC;  

• Criar políticas de acompanhamento dos processos de manutenção e 

adequação de laboratórios, salas de aulas, espaços de trabalho docente e 

bibliotecas de acordo com a necessidade exigida;  

• Priorizar a manutenção e adequações dos laboratórios e outros espaços às 

necessidades dos cursos de graduação ofertados;  

• Reforçar, nas reuniões, com alunos e professores, que a Bibliografia utilizada 

se encontra disponível para consulta e está de acordo com as 

ementas/programas das disciplinas ofertadas.  

• Atestar junto ao NDE a presença da bibliografia oferecida ao curso está sendo 

adequada para a formação dos discentes;  

• Retornar com o acesso à biblioteca virtual;  

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

discutir possíveis soluções quanto aos espaços de trabalho e os recursos 

disponíveis;  



  

• Realizar reuniões com a gestão geral do campus, para repassar as demandas 

dos docentes e discutir sobre as possíveis estratégias ou alternativas a serem 

implementadas de forma a alcançar uma maior satisfação e retorno à 

comunidade acadêmica. 

• Criar políticas de acompanhamento da infraestrutura (materiais, iluminação, 

acomodação, segurança, conforto, equipamentos, softwares, aplicativos entre 

outros de laboratórios específicos, espaços de estudo e bibliotecas setoriais; 

• Priorizar as reformas e adequações dos laboratórios e aquisição de 

computadores e programas necessários ao curso ofertado; 

• Realizar atualização periódica dos acervos bibliográficos por campus e verificar 

eventuais pendências quanto ao quantitativo de livros, em consonância com os 

Projetos Pedagógicos de Curso –PPC. 

 

 

5.1.6 Síntese das respostas para a questão aberta 

• Alguns professores não aceitam questionamentos; 

• Alguns professores dão aulas parecendo que está ensinando a profissionais, ocorreu 

muito com arquitetura de computadores, linguagem de programação, fazendo com 

que mesmo passando na matéria alguns alunos não tenham um conhecimento 

adequado para tal; 

• Muitos professores não têm noção da relação tempo de matéria e cobranças aos 

alunos. Nem todos os alunos têm tempo para ficar 100% da vida fazendo trabalhos e 

pesquisas porque o assunto não foi abordado na sala; 

• Volta das aulas presenciais; 

• Considerei a infraestrutura tudo como péssimo pelo ensino emergencial remoto que 

não possui nenhuma estrutura e tempo suficiente para ministrar conteúdo e a 

disponibilidade de estudar em um ambiente confortável; 

• As aulas são ótimas, só que na sala de aula (presencialmente). Com essa mudança 

para ERE's, afetou muito o tempo que cada aluno tinha para estudar, sendo 

necessário muitas vezes abdicar de algumas disciplinas para conseguir passar em 

outras ou desistir do período para poder se dedicar a vida pessoal. Creio que com a 

volta das aulas presenciais, será mais tranquilo, pois por exemplo: as aulas virtuais 



  

(síncronas e assíncronas) de apenas 2-3 matérias pareciam ter o mesmo peso, em 

relação a tempo e dedicação, que um período inteiro com 5-7 matérias. Constatada a 

importância do presencial... Eu já tinha dificuldade com relação a tempo, achei que 

tendo aula em casa seria mais prático, mas foi absurdamente pior e cansativo 

(levando em conta minha experiência e de alguns colegas de curso); 

• Quem ensina a disciplina de metodologia científica deveria entender que não temos 

tempo de ler 1000 artigos por dia, temos filhos, trabalho e casa, então deveria fazer 

como todos os outros professores que lecionam a mesma matéria e ensinar como 

fazer um artigo e não procurar inovar na matéria! 

• Alertar professores sobre a questão do horário de aula para saber administrá-la bem;  

• Passar atividades que concilie o tempo dos alunos que trabalham e estudam com os 

que somente estudam;  

• Professores serem mais flexíveis com os alunos que perderam as atividades por conta 

de problemas externos ou internos (por exemplo, na matéria de Arquitetura, o 

professor responsável não soube ser flexível com o pessoal que perdeu a atividade da 

primeira semana de aula pois acabaram por perdê-la por conta dos problemas iniciais 

com a matrícula); 

• Alguns itens do formulário foram prejudicados por conta da pandemia; 

• Professores estressado e desmotivados, carga excessiva de trabalhos.  

• O curso só não está sendo bom devido ao momento de ERE, não estou me 

adequando bem por mais que tente muito. Participo da aula, ligo a câmera e tento ser 

o mais prestativo, mas já ter passado outras 8 horas de frente ao monitor trabalhando 

e passar dessa forma pela aula é muito desgastante; 

• É necessário entender que cada aluno tem suas expectativas de vida e seus planos 

baseados em sua própria realidade. Sem pedir que o curso seja "moleza", seria muito 

interessante que o corpo docente e a coordenação tentassem sensibilizar-se a 

respeito de alunos que não vislumbram uma vida acadêmica perpétua. O mercado de 

TI ainda nem exige diploma para atuação na área, sendo esse um diferencial, na 

maioria dos casos. Alunos que não almejam serem professores, pesquisadores, 

mestres ou doutores sofrem com a forma como o curso é conduzido. Isso pode ser 

constatado com a alta taxa de evasão, confirmada com a diferença entre ingressantes 

e concluintes a cada semestre. As perguntas que faço são: esse dado é 



  

verdadeiramente irrelevante, desprezível e inútil para a instituição? Qual o critério de 

"qualidade" para curso, então? 

• Alguns docentes não disponibilizam as informações pelo SIGAA o que, no meu caso, 

me fez perder a disciplina de inglês instrumental. 

 

 

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 54,6% Desenvolver 

Item 2 90,9% Manter 

Item 3 90,9% Manter 

Item 4 81,8% Manter 

Item 5 90,9% Manter 

Item 6 81,8% Manter 

Item 7 72,8% Manter 

Item 8 54,5% Desenvolver 

Item 9 90,9% Manter 

Item 10 100% Manter 

Item 11 81,8% Manter 

Média geral 96,1%  

Fonte: CPA, 2021 

 

Excetuando os itens 1 e 8, todos os demais apresentaram percentuais bem superior a 

71%, alguns atingindo percentuais máximos, um indicativo que na percepção docente, as 

questões analisadas estão atendendo muito satisfatoriamente às condições exigidas e o 

trabalho desenvolvido deve continuar. Quanto aos outros dois, ações pontuais devem ser 

realizadas para atingir o nível de satisfação desejado. 

 

 

 

 



  

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

VISANDO À MELHORIA DESSES INDICADORES 

 

• Realizar reuniões com o NDE para discutir e acompanhar como estão sendo 

implantadas as políticas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do curso e 

constantes no PPC; 

• Acompanhar e verificar como está ocorrendo o processo de divulgação de 

oferta de vagas em projetos de ensino, pesquisa e de extensão para 

estudantes do curso; 

• Incentivar a participação dos docentes em projetos de pesquisa e extensão, 

incubadoras entre outras direcionados a área do curso; 

• Incentivar o desenvolvimento de pesquisas como elemento integrante dos 

processos de ensino/aprendizagem na educação superior; 

• Implantar a prática extensionista como componente curricular; 

• Divulgar os produtos ou resultados dos projetos de pesquisas desenvolvidos 

pelos docentes, discentes e os grupos de pesquisa; 

• Propor e/ou aprimorar estratégias/ações que reforcem a permanência e êxito 

dos alunos como monitorias, nivelamento, acessibilidade entre outras. 

 

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 12 100% Manter 

Item 13 100% Manter 

Item 14 90,9% Manter 

Item 15 100% Manter 

Item 16 81,9% Manter 

Item 17 90.9% Manter 

Item 18 90.9% Manter 

Média Geral 93,5%  

Fonte: CPA, 2021 

 

Todos os itens avaliados apresentaram percentuais superiores a 81%, um indicativo 

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

aos padrões de qualidade pretendido 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 19 36,4% Melhorar 

Item 20 54,6% Desenvolver 

Item 21 36,4% Melhorar 

Item 22 63,6% Desenvolver 

Item 23 72,7% Manter 

Item 24 18,2% Corrigir 

Item 25 36,4% Melhorar 

Item 26 36,4% Melhorar 

Média Geral 44,3%  

Fonte: CPA, 2021 

 

Observando os resultados, apenas o item 23 apresentou percentual acima de 71% 

atingindo o padrão pretendido, os itens 19, 21, 25 e 26 atingiram índices entre 26 e 51%, 



  

indicando que as questões não estão atendendo os requisitos mínimos de qualidade, 

estando em situação crítica e merecendo atenção especial e ação rápida. Os itens 20 e 22 

alcançaram percentuais entre 51 e 70%, um indicativo que as questões não conseguiram 

atingir ainda o padrão de qualidade exigido, mas pode melhorar a partir de ações pontuais. 

O item 23 com o menor percentual, abaixo de 26%, necessita de ações corretivas por parte 

da gestão em caráter de urgência. 

 

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

VISANDO À MELHORIA DESSES INDICADORES 

 

• Criar políticas de acompanhamento dos processos de manutenção e adequação de 

laboratórios didáticos, oficinas, espaços de trabalho docente e bibliotecas de 

acordo com a necessidade exigida; 

• Priorizar a manutenção e adequações dos laboratórios/oficinas e outros espaços às 

necessidades da comunidade e dos cursos de graduação ofertados; 

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

discutir possíveis soluções quanto aos espaços de trabalho e os recursos 

disponíveis; 

• Retornar com a biblioteca virtual; 

• Realizar reuniões com a gestão geral do campus, para repassar as demandas dos 

docentes e discutir sobre as possíveis estratégias ou alternativas a serem 

implementadas de forma a alcançar uma maior satisfação e retorno à comunidade 

acadêmica. 

 

5.2.4 Síntese das respostas para a questão aberta 

• Os alunos estão há mais de um ano sem acesso à Biblioteca Virtual; 

• Oferecer boa estrutura física para os cursos superiores é uma necessidade 

urgente. O que existe na instituição atualmente é um ambiente de "escola", não 

de "universidade". Construir um bloco com vários andares apenas para cursos 

superiores seria uma ideia interessante, uma vez que a dinâmica é diferente do 

ensino técnico. 



  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse relatório de autoavaliação do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, 

ofertado pelo Ifal Campus Maceió, constitui um diagnóstico inicial do curso desde a sua 

implantação. Assim a consolidação desse documento, advindo de um trabalho contínuo e 

permanente dessa CPA, vem para contribuir e subsidiar, ainda mais, as ações a curto, 

médio e longo prazo que poderão ser planejadas a partir dos resultados encontrados nos 

relatórios de avaliação do curso, concomitantemente aos resultados cimentados nos 

relatórios de autoavaliação institucional (2019-2021) gerados por essa CPA, no Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI - 2019-

2023). 

Um dos maiores desafios dessa CPA 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 cursos de graduação. 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 e 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, 

do tempo de aula síncronas, das avaliações e tipos de atividades assíncronas, problemas de 

conectividade e acessibilidade, apoio aos discentes, ações de acompanhamento, o contato 

constantes do coordenador com os discentes e representantes de turma, através de grupos 

de whatsapp e e-mail institucional, ambiente virtual de aprendizagem,  capacitação de 

professores entre outros, foram pontos bastante potencializados e rotineiros para a 

permanência e êxito dos nossos estudantes no curso, visto que, são muitos aqueles que 

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

missão institucional do ifal e no projeto pedagógico do curso de graduação ofertado. 

Quanto aos resultados dessa autoavaliação, esses foram apresentados conjuntamente 

às recomendações genéricas dadas por essa CPA. Essas recomendações sugeridas servem 

apenas para orientar o planejamento nas tomadas de decisões e no desenvolvimento das 

ações pontuais, que deverão continuar sendo monitoradas pelo coordenador de curso junto 

aos respectivos órgãos representativos NDE e Colegiado de curso, com o apoio dos 



  

gestores institucionais dos campi e da Reitoria, de forma a fortalecer os pontos considerados 

positivos e corrigir as limitações encontradas, contribuindo, assim, para o fortalecimento do 

ensino superior ofertado. 

A versão em PDF do documento será encaminhada ao coordenador do curso e 

demais gestores de ensino, 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 pelo coordenador de 

curso junto aos segmentos da 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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