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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), 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 de natureza consultiva, deliberativa e 

normativa e integra o SINAES. É responsável pelas avaliações internas institucionais 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 de graduação ofertados. 

O referido documento, vindo de uma consulta democrática e transparente, apresenta 

os resultados, que serão socializados com a comunidade acadêmica e civil, da autoavaliação 

realizada com o corpo discente e docente do curso superior de tecnologia em alimentos.. 

Comprometido com o desenvolvimento institucional dentro das inúmeras demandas 

econômicas da região, o Ifal Campus Maceió, localizado na capital de Alagoas, vislumbrou a 

oferta do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos a partir do processo de verticalização 

interna postas no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFAL. Sua organização curricular, 

foi construída conforme dispositivos legais arrolados nos itens pertinentes ao projeto na época, 

que iniciou seu funcionamento em 12 de julho de 2004 com o Decreto n° 2406 de 28 de 

novembro de 1997. O reconhecimento do curso ocorreu através da Portaria 432 de 21 de 

outubro de 2011. A renovação do reconhecimento do curso ocorreu através da Portaria 286 

de 21 de dezembro de 2012. 

 

 

 

 

 



  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

INSTITUIÇÃO: Instituto Federal de Alagoas – IFAL  

TIPO: Tecnólogo 

MODALIDADE: Presencial 

DENOMINAÇÃO DO CURSO: Superior de Tecnologia em Alimentos  

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

EIXO TECNOLÓGICO: Produção alimentícia 

LOCAL DE OFERTA: IFAL – Campus Maceió 

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Noturno 

OFERTA DE VAGAS: 30 (trinta)  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 2866 horas 

DURAÇÃO MÍNIMA: 07 (sete) semestres 

DURAÇÃO MÁXIMA: 14 (quatorze) semestres 

ENDEREÇO: Av. do Ferroviário, 530 - Centro, Maceió - AL, 57020-600 

CBO: 22-15, Tecnólogo em Alimentos. 

E-MAIL DA COORDENAÇÃO: alimentos.maceio@ifal.edu.br 

  

 

2.1 PERFIL DO CURSO 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Alimentos forma profissionais para trabalhar nas 

indústrias de alimentos, com ênfase no processamento de grãos e amidos, frutas e hortaliças, 

bebidas, açúcar, leites e derivados, massas e produtos panificados, pescados, mel, ovos, 

carnes e derivados. Estes profissionais realizam e supervisionam análises físico-químicas e 

microbiológicas de alimentos e desenvolvem novos produtos. A formação de tecnólogos é 

focada em uma modalidade de atuação profissional abrangendo funções de pesquisa, 

planejamento, projetos, execução, avaliação e gestão, no âmbito de sua formação.  

Considerando, a determinação da Resolução CNE/CEP no 01/2021, no Art. 30, inciso 

IV que trata da organização curricular estruturada para o desenvolvimento das competências 

profissionais, conforme representado graficamente na figura 1. 
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Fonte: PPC, 2021 

 

 

2.2. PERFIL DO EGRESSO 

 

As competências profissionais tecnológicas gerais do egresso são planejar, implantar, 

executar e avaliar os processos relacionados à aplicação de métodos e técnicas nas 

operações tecnológicas de industrialização de alimentos, desde a seleção de matéria prima, 

preparo, armazenamento, controle, conservação, embalagem, distribuição, até a utilização e 

o desenvolvimento de produtos alimentícios e bebidas.  

O egresso do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos é o profissional responsável 

técnico por diversas indústrias de alimentos. Realiza e supervisiona a análise microbiológica, 

bioquímica, físico-química, microscópica, sensorial, toxicológica e ambiental na produção de 

alimentos. As competências profissionais tecnológicas específicas incluem a atuação na 

industrialização de alimentos, nas áreas de Tecnologia de Açúcar, Pescados, Carnes e 

Derivados, Bebidas, Cereais, Raízes e Tubérculos, Frutas e Hortaliças, Ovos e Mel, Leite e 

Derivados 



  

 

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 18 de junho. Assim, 

entre os dias 10 e 18 de junho, a CPA e a coordenação de curso realizaram um trabalho interno 

contínuo 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 18/06 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 18/06 Período de realização do processo avaliativo CPA e coord. De curso 

 

21 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 planeou apresentar os dados e as análises no âmbito 

dos cursos de graduação presencias do ifal, essa parte do relatório apresenta os indicadores 

obtidos, a partir dos instrumentos avaliativos, abrangendo a amostra do Curso Superior de 

Tecnologia em Alimentos ofertado no 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 CS de Tecnologia em Alimentos 

SEGMENTOS POPULAÇÃO AMOSTRA PARTICIPAÇÃO 

Docente 
12 10 83,33% 

Discente  
86 50 58,1% 

Fonte: Coordenação de Curso, 2021 

 

  

 O número total de respondentes docentes revela uma compreensão bastante favorável 

dessa categoria sobre a importância de participar da avaliação, ressaltando-se a sua não 

obrigatoriedade. Fator esse que pode ter contribuído para a menor participação discente, pois 

ações de sensibilização foram realizadas, tanto pela CPA como pela coordenação do curso, 

antes e durante a aplicação dos questionários eletrônicos. Caberá a ambos encontrar 

alternativas, a fim de efetivar uma maior participação discente, sendo um dos caminhos, o 

retorno para a comunidade acadêmica dos resultados dessa avaliação e quais as medidas e 

ações estão ou deverão ser tomadas para rebater positivamente o que foi diagnosticado no 

quesito fragilidades do curso 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 
84% Manter 

Item 2 
86% Manter 

Item 3 
72% Manter 

Item 4 
60% Desenvolver 

Item 5 
76,4% Manter 

Média Geral 
75,7%  

Fonte: CPA, 2021 

 



  

Observando os resultados do quadro acima, os itens 1, 2, 3 e 5 atingiram um percentual 

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

rendimento nas atividades de aula, aprendizagem dos conteúdos abordados e desempenho 

curricular. Quanto ao item 4, com um percentual de 60%, entre 51 e 71%, um indicativo que 

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 

 

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

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

de leituras e materiais complementares ao conteúdo ministrado nas aulas; 

• Acompanhamento constante da coordenação junto aos professores, representantes de 

turma para identificar os alunos que apresentam dificuldades de conectividade, 

aprendizagem e/ou evasão. 

 

5.1.2 Sobre as ações do corpo docente  

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

Quadro 4 – Indicadores de percepção ações docentes 

Indicadores do 
Gráfico 

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

Situação 

Item 6 
84% Manter 

Item 7 
66% Desenvolver 

Item 8 
48% Melhorar 

Item 9 
76% Manter 

Item 10 
64% Desenvolver 

Item 11 
82% Manter 

Item 12 
86% Manter 

Item 13 
80% Manter 

Item 14 
78% Manter 

Item 15 
68% Desenvolver 

Item 16 
82% Manter 

Item 17 
86% Manter 

Item 18 
66% Desenvolver 

Média geral 
74,3%  

Fonte: CPA, 2021 

 

De forma geral, os itens 6, 9, 11 ao 14, 16 e 17, apresentaram percentuais bem acima 

de 71%, um indicativo que as questões analisadas estão atendendo satisfatoriamente às 

condições de qualidade exigidas e o trabalho que vem sendo desenvolvido deve ser mantido. 

Em relação aos itens 7, 10, 15 e 18, os percentuais entre 51 e 71% indicam que ações pontuais 

precisam ser realizadas para melhorar esses índices. Quanto ao item 8, com uma média 

percentual abaixo de 51%, mas acima de 26%, estando em uma situação crítica, exigi uma 

atenção especial para esse quesito com 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 para introduzir 

conteúdos; 

• Tentar conhecer os interesses de cada aluno; 

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

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

• 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;  

• 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. 

 

 

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 
76% Manter 

Item 20 
74% Manter 

Item 21 
80% Manter 

Item 22 
76% Manter 

Média Geral  
 

76,5% 
 

Fonte: CPA, 2021 

 

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

71%, um indício que na percepção discente, a atuação e o trabalho desenvolvido pela 

coordenadora do curso, dentro das suas atribuições e demandas exigidas, como gestora 

responsável pelo bom andamento do curso, vem sendo recebido de forma 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 
68% Desenvolver 

Item 24 
64% Desenvolver 

Média Geral 
66%  

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 - PPC, assim como as do colegiado que tem funções de normatização, 

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

graduação. Para ambos, o percentual obtido do somatório foi abaixo de 71%, o que mostra 

que esses quesitos estão em uma situação que ações devem ser realizadas, para melhorar o 

desempenho desses órgãos, e assim, enfatizar a importância do acompanhamento, atuação 

e tomada de decisões tanto do NDE como do colegiado de curso para que sejam cumpridos 

os objetivos e as atribuições preconizadas em suas regulamentações.  

 

 

 

 

 



  

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); 

• 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 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 25 
60% Desenvolver 

 

Item 26 
60% Desenvolver 

Item 27 
60% Desenvolver 

Item 28 
48% Melhorar 

Item 29 
76% Manter 

Média Geral 
60.8%  

  

O Ifal Campus Maceió, possui atualmente uma estrutura física com 69 salas de aula, 

biblioteca com espaço de leitura e computação, 82 laboratórios (didáticos e específicos), áreas 

de convivência, blocos administrativos e de ensino, 1 auditório, 3 miniauditórios, ginásio de 

esportes, campo de futebol e piscina. Quanto aos indicadores dessa dimensão, observa-se 

que os percentuais dos somatórios “ótimo” e “bom” variaram entre 45 e 76%. Quanto às salas 

de aula, laboratórios de informática e de formação básica, os percentuais obtidos foram 

maiores que 51% mais menores que 71%, um indicativo que ações pontuais precisam ser 

desenvolvidas a fim de melhorar esses espaços e atingir o padrão de qualidade exigido. No 

item sobre os laboratórios de formação específica o percentual de 48% indica que esse quesito 

necessita de atenção maior, pois está em situação crítica e portanto, ações rápidas devem ser 



  

realizadas. Quanto ao nível de satisfação do curso o percentual de 76% mostra que esse item 

foi bastante satisfatório para os estudantes.  

 

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

VISANDO À MELHORIA DESSES INDICADORES 

 

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

acomodação, segurança, conforto, equipamentos, entre outros) de laboratórios, 

salas de aulas, espaços de estudo e bibliotecas setoriais; 

• Priorizar as reformas e adequações dos laboratórios às necessidades dos 

cursos de graduação ofertados; 

• Priorizar os processos de manutenção e recuperação de instrumentos e 

equipamentos dos laboratórios. 

 

5.1.6 Síntese das respostas para a questão aberta 

• Não são todos os professores. Mas alguns precisam melhorar sua dinâmica; 

• Que ótimo que o laboratório de Alimentos está surgindo... uma ótima conquista para 

o curso; 

• Parabenizar a luta da nossa coordenadora professora Cecília tem feito pelo 

crescimento do curso... Que ela tenha sempre essa força e garra;  

• Divulgar mais quais são oportunidades do nosso curso em nossa região. 

• Muitos professores qualificados e interessados em atender as necessidades do aluno 

dentro das condições possíveis disponibilizadas pela instituição e nesse momento 

vivido atualmente, o aprendizado não caiu tão drasticamente no modo remoto 

continuando assim satisfatório; 

• Precisamos de mais aulas práticas e concluir nosso laboratório de alimentos; 

• Laboratório tem muito produtos vencidos, que não ajuda no resultado real; 

• O curso precisa de mais visibilidade e reconhecimento para se tornar um curso de 

referência; 

• Emprenho na luta dos espaços de laboratório, bem como equipamentos e insumos 

para as aulas práticas; 



  

• Incentivar a comunidade acadêmica a criar eventos relacionados ao curso, e mais 

projetos de pesquisa; 

• Estou no 2° período e quase não tive aulas presenciais, portanto as perguntas sobre 

instalações físicas, como salas, laboratórios é pelo que eu já ouvi falar. Em relação 

as aulas só tive aulas remotas praticamente, como estamos vivenciando um 

momento totalmente atípico como a Pandemia, foi necessário adaptação tanto dos 

professores quanto dos alunos para esse ensino remoto, que apesar de existir em 

outros cursos não era a realidade do nosso, então acredito que todo mundo esteja 

dando o melhor de si. Sem mais... Feliz em fazer parte da família IFAL  

• Que retornem as aulas presenciais; 

• Satisfeito com o novo momento que estamos vivendo, e aprendendo com as 

ferramentas disponíveis para o nosso processo de aprendizagem e nossa segurança. 

• A instituição, junto com os professores buscam oferecer o que podem de melhor. 

Parabenizo a todos pelo empenho e dedicação. 

• Procurar saber dos alunos que precisam de ajuda por alguma dificuldade, pois nem 

todos que possui dificuldade (mais de 30 anos) tem coragem de se expor, assim fica 

mal nas matérias, tranca ou abandona o curso, principalmente agora com estudo 

remoto; 

• O curso não tem um laboratório de processamento de alimentos e faz com que 

tenhamos uma grande defasagem no aprendizado; 

• Algumas disciplinas focam em demasia em cálculos e esquecem da prática e falta 

uma aproximação da coordenação do curso com os alunos para resolver pendências 

relacionadas ao curso em si; 

• Satisfação em fazer parte da instituição, e como aluno dos últimos períodos do curso 

de Tecnologia dos alimentos, só queria que a instituição torna - se vínculos com 

empresas na área de alimentos para futuros estágios dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 
30% Melhorar 

Item 2 
80% Manter  

Item 3 
70% Desenvolver 

Item 4 
70% Desenvolver 

Item 5 
80% Manter 

Item 6 
50% Melhorar 

Item 7 
40% Melhorar 



  

Item 8 
60% Desenvolver 

Item 9 
70% Desenvolver 

Item 10 
70% Desenvolver 

Item 11 
40% Melhorar 

Média geral 
60%  

Fonte: CPA, 2021 

 

 

De forma geral, apenas os 2 e 5 apresentaram percentuais acima de 71%, um indicativo 

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

condições exigidas e o trabalho que vem sendo desenvolvido deve ser mantido. Em relação 

aos itens 3, 4 e 8 a 10, ações pontuais devem ser aplicadas para melhorar esses índices que 

estão entre 51 e 71%. Quanto aos itens 1, 6, 7 e 11 não estão atendendo aos critérios exigidos, 

estando em situação crítica, necessitando assim de ações rápidas e bem direcionadas para 

atingir as metas a qual se propõem atender. 

 

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; 

• Realizar reuniões periódicas com os docentes do curso para trabalhar as discussões e 

as demandas levantadas pelo NDE quanto a estrutura curricular do curso constante no 

PPC; 

• Realizar reuniões com o Colegiado do curso para discutir como estão sendo trabalhada 

a estrutura curricular do curso pelos docentes; 

• Realizar reuniões com o NDE, colegiado e os professores orientadores para 

acompanhar e discutir como está sendo planejado e desenvolvido o TCC, estágio 

supervisionado e atividades complementares no âmbito do curso; 



  

• 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 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 e os grupos de pesquisa; 

• Ampliar a divulgação das ações, eventos, melhorias e serviços realizados pela 

coordenação; 

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

incubadoras entre outras direcionados a área do curso; 

• Aprimorar a comunicação no sentido de informar, de forma regular, sobre a 

oferta/viabilidade de estágios (coordenação de estágios), assim como ampliar parcerias 

com empresas nesse sentido. 

 

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 12 
90% Manter 

Item 13 
100% Manter 

Item 14 
90% Manter 

Item 15 
90% Manter 

Item 16 
80% Manter 

Item 17 
60% Desenvolver 

Item 18 
80% Manter 

Média Geral 
84,2%  

Fonte: CPA, 2021 

 

O item 13 e 14 apresentaram percentuais de 90 e 100%, respectivamente, um indicativo 

que na percepção docente, assim como na avaliação discente, a atuação do coordenador está 

atendendo muito satisfatoriamente aos padrões de qualidade exigidos e as ações 

desenvolvidas devem ser mantidas. Os itens 12, 14 ao 16 e 18, atingiram percentuais acima de 

71% e as ações realizadas até o momento devem continuar. Quanto ao quesito 17, com um 

percentual entre 51 e 71%%, está em um patamar onde ações pontuais devem ser realizadas 

de forma a melhorar esse indicativo. 

 

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

VISANDO À MELHORIA DESSES INDICADORES 

 

• Criar, se não existir, ou aprimorar um plano/ estratégias de acolhimento e 

acompanhamento dos estudantes que apresentem dificuldades acadêmicas e 

que possam ser trabalhadas pelos docentes; 

• Criar, se não existir, ou ampliar os canais de comunicação entre discentes e 

docentes do curso, aumentando o vínculo como forma de facilitar o processo de 

ensino aprendizagem; 

 



  

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 
10% Corrigir 

Item 20 
10% Corrigir 

Item 21 
60% Desenvolver 

Item 22 
0% Corrigir 

Item 23 
70% Desenvolver 

Item 24 
50% Melhorar 

Item 25 
40% Melhorar 



  

Item 26 
30% Melhorar 

Média Geral 
36,3%  

Fonte: CPA, 2021 

 

Com relação à infraestrutura, os itens 21 e 23 atingiram percentuais entre 51 e 71% e 

ações pontuais devem ser realizadas para melhorar esses serviços. Em relação aos itens 24, 

25 e 26 l os percentuais entre 30 e 50% mostram está em situação crítica e medidas rápidas 

devem ser realizadas a fim de conseguir melhorar esses requisitos. Quanto aos itens 19, 20 

e 22 atingiram percentuais abaixo de 26%, um indicativo que ações corretivas urgentes devem 

ser implementadas a fim de corrigir essas fragilidades.  

  

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 

encontram-se disponíveis 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. 

 

5.2.4 Síntese das respostas para a questão aberta 

• O curso de tecnologia em alimentos está passando por uma grande reestruturação 

com relação a infraestrutura física, estrutura didático-pedagógica, atualização de 

títulos virtuais e acervo bibliográfico impresso, dentre muitas outras reformulações 

que visam colocar o curso em um patamar de referência no ensino superior 

tecnológico na área de alimentos no estado de alagoas. 

• Gostaria que este tipo de questionário fosse elaborado de forma mais clara. Pois 

existem itens com três perguntas em uma só questão. Por exemplo a questão 8. Mas 

também reconheço o esforço da instituição para melhorar a cada dia que passa. 

Parabéns a equipe. Obrigada. 

• O Curso de Tecnologia em Alimentos vem apresentando um melhoramento contínuo 

e crescente em sua infraestrutura. Este trabalho que visa o aperfeiçoamento dos 

espaços do curso tem sido buscado com empenho pela atual coordenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse relatório de autoavaliação do curso superior de Tecnologia em Alimentos, constitui 

um diagnóstico do curso. Uma oportunidade para subsidiar as ações a curto, médio e longo 

prazo que serão traçadas a partir dos resultados consolidados nos relatórios de curso, em 

consonância com os relatórios de autoavaliação institucional consolidados, no triênio 2018-

2020, por essa CPA. 

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. 

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 imponderável 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 de cada curso de graduação. 

Ressalta-se aqui, que em 2020, visando atender às novas demandas regionais, aos 

novos enfoques de conhecimento e ao reordenamento dos tempos educacionais, baseando-

se nas diretrizes curriculares proposta para o ensino superior pelo MEC, na medida que são 

encontradas realidades diferentes daquelas não mais condizentes com as necessidades 

previstas inicialmente , o PPC do curso superior de Tecnologia em Alimentos foi repensado e 

passou por um processo de revisão e posterior reformulação, sendo  aprovado pelo Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) em 2021. 

Sobre os resultados da autoavaliação, 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 do Campus e da Reitoria, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissoes-permanentes/comissao-propria-de-avaliacao/relatorios/relatorios-de-avaliacao-de-cursos
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissoes-permanentes/comissao-propria-de-avaliacao/relatorios/relatorios-de-avaliacao-de-cursos
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