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1. APRESENTAÇÃO
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi instituído em 2004 e seu

objetivo  é  reunir  informações  sobre  o  desempenho  dos  estudantes  (no  Enade),  nas  avaliações

institucionais e dos cursos, a fim de orientar para a melhoria da qualidade na educação instituições

de educação superior bem como embasar políticas públicas. Neste contexto, surgem as Comissões

Próprias de Avaliação que têm por objetivo realizar autoavaliações institucionais internas que são

organizadas com as  prerrogativas estabelecidas  pelo Inep.  Assim,  as  CPAs são organizadas pelas

próprias instituições de ensino superior, possuem caráter independente e consultivo.

Os  resultados  das  autoavaliações  internas  apontam  para  indicativos  que  devem  ser

observados pelos gestores a fim de possibilitar melhorias contínuas nos cursos superiores ofertados.

Somadas às resultantes das avaliações externas realizadas pelo MEC, as autoavaliações internas

devem  propor uma reflexão constante sobre aspectos pedagógicos, acadêmicos, estruturais e

administrativos dentro da realidade de cada gestão. As autoavaliações internas são realizadas para

verificar  três  dimensões  previstas  no  instrumento  de  avaliação,  a  saber:  Organização  Didático-

Pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura.

Assim,  o  presente  documento  visa  apresentar  os  resultados  da  autoavaliação  por  curso

superior realizada pela CPA do Ifal, no ano de 2022 para docentes e discentes do curso de

Licenciatura em Ciências Biológicas do campus Maceió. A autoavaliação prevê um diagnóstico da

percepção  de  docentes  e  discentes  envolvidos  no  curso  no  que  diz  respeito  as  dimensões:

Organização Didático- Pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura.
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2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
INSTITUIÇÃO: Instituto Federal de Alagoas – Ifal 

TIPO: Curso de Licenciatura

MODALIDADE: Presencial

DENOMINAÇÃO DO CURSO: Licenciatura em Ciências Biológicas 

LOCAL DE OFERTA: IFAL – Campus Maceió

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Noturno

OFERTA DE VAGAS: 40 (quarenta) 

CARGA HORÁRIA: 3.200 horas

DURAÇÃO MÍNIMA: 08 (oito) períodos 

DURAÇÃO MÁXIMA: 16 (dezesseis) períodos

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

2.1 Perfil do Curso

De acordo com o PPC do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – Campus Maceió

(2018),  o curso é ofertado na modalidade presencial  e visa a formação integral  do professor de

ciências biológicas procurando contribuir para o desenvolvimento educacional do estado de Alagoas

e região.

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no Instituto Federal de Alagoas, desde sua
concepção, no ano de 2011, se propõe a atender o que está disposto no Art. 7º Inciso VI,
alínea “b”, da lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que trata da oferta dos Cursos de
Licenciaturas na rede federal, através dos Institutos Federais,  sobretudo nas  áreas  de
ciências e matemática,  com foco na formação de docentes para atuarem na Educação
Básica (6º ano ao Ensino Médio),  na rede pública e particular.  A implantação dessa lei
favoreceu também a política de expansão dos Institutos Federais, que se efetiva, com a
ampliação, na última década, de 3 (três) para 16 (dezesseis) Campi do Instituto Federal em
Alagoas1. Em 2017, o curso passou pelo processo de reconhecimento, obtendo conceito 4.
(PPC, 2018, p. 6).

Além disso, é importante mencionar que a matriz curricular do Curso em Licenciatura em

ciências biológicas tem como objetivo principal

(...) formar professores para atuar na Educação Básica, na área de Ciências e Biologia, com
conhecimento teórico e prático, buscando integrar os saberes didático pedagógicos e os
conhecimentos de caráter científico, específicos do curso, de forma  contextualizada,
pautando-se em princípios democráticos, éticos, humanísticos, científicos e tecnológicos,
requeridos  por  uma  perspectiva  de  desenvolvimento  sustentável indispensável à
superação dos desafios que passa a educação em nosso País. (PPC, 2015, p. 13).

6

mailto:clcb.maceio@ifal.edu.br


2.1.1 Perfil do egresso

O PPC do curso de Ciências Biológicas (2018, p. 11) registra que a passagem pelo curso visa

garantir ao profissional:

II  –  O  conhecimento  da  instituição  educativa  como organização  complexa  na  função  de

promover a educação para e na cidadania;

II – a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse da área

educacional e específica;

III – a atuação profissional no ensino, na gestão de processos educativos e na organização e

gestão de instituições de Educação Básica.

Utilizar estratégias diversificadas de avaliação da aprendizagem e, a partir de seus resultados,

formular  propostas  de  intervenção  pedagógica,  considerando  o  desenvolvimento  de  diferentes

capacidades dos alunos;

O licenciado em Ciências Biológicas deverá ainda ser capaz de:

- Atuar propositivamente na busca de soluções políticas, pedagógicas e técnicas para

questões inerentes à sociedade;

- Desenvolver  uma  visão  crítica  dos  problemas  educacionais  brasileiros,  construindo

coletivamente soluções compatíveis com os contextos em que atua;

- Identificar problemas que afetam o processo de ensino aprendizagem em Biologia e

Ciências, propondo soluções;

- Compreender a prática docente de Biologia e de Ciências como um processo dinâmico e

espaço de criação, reflexão e recriação de conhecimentos;

- Compreender as ciências da natureza e da saúde enquanto construções humanas, geradas

dentro de um contexto cultural, social e econômico;

- Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família e a

comunidade;

- Identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com postura investigativa,

integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a fim de contribuir para a superação de

exclusões  sociais,  étnico-raciais,  econômicas,  culturais,  religiosas,  políticas,  de  gênero,  sexuais  e

outras;

- Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-

ecológica,  étnico-racial,  de  gêneros,  de  faixas  geracionais,  de  classes  sociais,  religiosas,  de

necessidades especiais, de diversidade sexual, entre outras;
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- Atuar na gestão e organização das instituições de Educação Básica, planejando, executando,

acompanhando e avaliando políticas, projetos e programas educacionais;

- Participar da gestão das instituições de Educação Básica, contribuindo para a elaboração, 

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico;

- Comprometer-se com as questões relativas à preservação do meio ambiente e melhoria da 

qualidade de vida da população;

- Dominar princípios gerais e fundamentos da Biologia estando familiarizado com suas áreas;

- Diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas biológicos, experimentais e 

teóricos, práticos ou abstratos fazendo uso de instrumentos laboratoriais apropriados;

- Propor e elaborar projetos de pesquisa na área de Biologia;

- Dominar conhecimentos específicos em Biologia e as suas relações com as outras ciências;

- Articular ensino e pesquisa na produção e difusão do conhecimento em ensino de Ciências 

Biológicas e na sua prática pedagógica;

- Desenvolver metodologias e materiais didáticos de diferentes naturezas, coerentemente 

com os objetivos educacionais almejados;

- Articular as atividades de ensino de biologia na organização, no planejamento, na execução 

e na avaliação de propostas pedagógicas da escola;

- Utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos biológicos, na descrição de 

procedimentos de trabalhos científicos e na divulgação de seus resultados;

- Planejar, desenvolver e avaliar os processos de ensino e de aprendizagem em Biologia nos 

níveis de Ensino Fundamental e Médio.
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3. METODOLOGIA
Essa avaliação possuiu natureza majoritariamente descritiva e quantitativa. A construção do

questionário se baseou no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial

SINAES/2017 para reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso. O período de aplicação

dos questionários foi de 12 de agosto a 15 de setembro de 2022. No Quadro 1, é possível visualizar o

descritivo das ações gerais envolvidas no processo de autoavaliação.

Quadro 1 – Ações realizadas na aplicação de autoavaliação por curso Ifal 2022.

Período Ação Envolvidos
01.07 a 12.08 Sensibilização e divulgação do processo de

autoavaliação

CPA e Coordenações de Curso

12.08 a 15.09 Período de realização do processo avaliativo CPA, Coordenações de Curso,

Departamento de Comunicação

15.09 a 28.10 Término do período de aplicação dos

questionários e análise dos resultados

CPA

A partir de 28.10 Período de Divulgação do Relatório CPA, Coordenações de Curso,

Departamento de Comunicação

Fonte: CPA, 2022.

As estratégias adotadas incluíram: elaboração de material de divulgação no procedimento de

autoavaliação  (Figura  1),  reuniões  com  as  diretorias  de  ensino  e  coordenações  de  curso  para

apresentação do fluxo de trabalho a ser seguido durante o processo de avaliação, encaminhamento

de e-mails e memorandos eletrônicos aos gestores acadêmicos e divulgação nas redes oficiais da

instituição (Figura 2).
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Figura 1 – Eslaide utilizado para divulgação do processo de autoavaliação aos coordenadores de curso.

Fonte: CPA, 2022.

Figura 2 – Folder de divulgação criado pelo Departamento de Comunicação divulgado nas redes do Ifal.

Fonte: CPA, 2022.
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3.1 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.  Uma equipe pré-determinada da CPA ficou responsável pelo acompanhamento dos

cursos do campus Piranhas. A elaboração do questionário foi embasada no processo avaliativo de

2021 realizada pela gestão anterior da CPA. Os dados foram direcionados e filtrados de acordo com

as dimensões analisadas e o perfil de cada categoria (discente, docente).

De acordo com a avaliação sistematizada em 2021, 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 a 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 a 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.
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4. RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS
É importante salientar que o processo de autoavaliação no Ifal ocorre com participação não

obrigatória dos sujeitos da pesquisa. O Quadro 2 mostra a população total dos segmentos envolvidos

e aptos a participar do processo avaliativo informado pela coordenação de curso Lic. em Ciências

Biológicas.

Quadro 2 – Participação de segmentos consultados do Curso Lic. em Ciências Biológicas Campus

Maceió no ano de 2022.

SEGMENTOS
PARTICIPANTES POPULAÇÃO AMOSTRA PARTICIPAÇÃO

Docente 36 2 6%≅

Discente 119 29 24%≅

Fonte: Coordenação de Curso e CPA, 2022.

Após o término do período de disponibilização dos questionários aos envolvidos, os dados

coletados foram sistematizados e analisados. Quando os resultados da percepção dos envolvidos não

se mostraram satisfatórias, para cada um dos indicadores trabalhados foi possível sugerir estratégias

de melhorias. As próximas seções trazem a resultante dos dados coletados e sua análise.
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4.1 Percepção docente

Para  cada  dimensão  explorada  do  questionário  aplicado  são  demostrados  a  seguir  os

resultados da participação docente. Participaram da aplicação professores que ministraram aulas no

curso ao longo do último ano letivo.

4.1.1 Percepções sobre a Organização Didático-Pedagógica
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Quadro 3 – Indicadores de percepção dos docentes sobre organização didático-pedagógica.

Questão Soma da porcentagem dos itens
“bom e ótimo”

Situação

1 50% MELHORAR

2 50% MELHORAR

3 100% MANTER

4 100% MANTER

5 0% CORRIGIR

6 100% MANTER

7 100% MANTER

8 50% MELHORAR

9 50% MELHORAR

10 0% CORRIGIR

11 100% MANTER

12 50% MELHORAR

Média geral 62,5%≅

Fonte: CPA, 2022.

Recomendações/sugestões da CPA a partir da análise dos dados, visando à melhoria dos itens 

apontados pelas questões:

 Melhorar a implantação das políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão 

constantes no PDI no âmbito do curso;
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 Melhorar a estrutura curricular constante no PPC, considerando

interdisciplinaridade, compatibilidade de carga horária, flexibilidade e metodologia;

 Corrigir a falta de convênios e ações que promovam a integração com a rede pública

de ensino e permitindo o desenvolvimento, a testagem, a execução e a avaliação de

maneira exitosa ou inovadora;

 Melhorar as delimitações para o TCC que deve considerar carga horária, formas de

apresentação,  orientação  e  coordenação,  com  divulgação  de  manuais  próprios,

acessíveis pela internet;

 Melhorar  o  apoio  ao  discente  contempla  ações  de  acolhimento  e  permanência,

acessibilidade, metodológica e instrumental,  monitoria,  nivelamento, intercâmbios

nacionais e internacionais;

 Corrigir a falta de tecnologias da informação e comunicação adotadas no processo de

ensino e aprendizagem permitem a execução do PPC do curso com acessibilidade

digital e comunicacional.

4.1.2 Percepções sobre o Corpo Docente
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Quadro 4 – Indicadores de percepção dos docentes sobre atuação do corpo docente.

Questão Soma da porcentagem dos itens
“bom e ótimo”

Situação

1 100% MANTER

2 100% MANTER

3 100% MANTER

4 100% MANTER

5 100% MANTER

6 100% MANTER

7 100% MANTER

Média geral 100%≅

Fonte: CPA, 2022.

Recomendações/sugestões da CPA a partir da análise dos dados, visando à melhoria dos itens 

apontados pelas questões:

 Não se aplica.

4.1.3 Percepções sobre Infraestrutura
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Quadro 5 – Indicadores de percepção dos docentes sobre infraestrutura.

Questão Soma da porcentagem dos itens
“bom e ótimo”

Situação

1 0% CORRIGIR

2 0% CORRIGIR

3 50% MELHORAR

4 0% CORRIGIR

5 50% MELHORAR

6 100% MANTER

7 50% MELHORAR

8 50% MELHORAR

Média geral 37%≅

Fonte: CPA, 2022.

Recomendações/sugestões da CPA a partir da análise dos dados,  visando à melhoria dos itens

apontados pelas questões:

 Corrigir  a falta de espaços de trabalho para docentes atendendo às necessidades

institucionais e que possuem recursos de tecnologia da informação e comunicação

apropriados;

 Corrigir  a  falta  de  sala  coletiva  de  professores  que  viabilize  o  trabalho  docente,

possuindo  recursos  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação  apropriados  e

disponibilizando mobiliário disponível para guarda de equipamentos e materiais;
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 Melhorar as salas de aula visando atender às necessidades institucionais e do curso,

manutenção periódica, conforto, disponibilizam recursos básicos para a realização

das atividades de aula;

 Corrigir  a  falta  de  laboratórios  de  informática  ou  outros  meios  de  acesso  a

equipamentos de informática apresentam estrutura para as necessidades do curso,

apresentando  manutenção  periódica,  conforto,  disponibilidade  de  recursos

amparando as atividades a serem desenvolvidas;

 Melhorar o acervo da bibliografia básica tornando-o adequado e atualizado em

relação às unidades curriculares aos componentes descritos no PPC;

 Melhorar laboratórios básicos didáticos apresentando estrutura para as necessidades

do curso, apresentando manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos

amparando as atividades a serem desenvolvidas;

 Melhorar  laboratórios  de  formação  específica  apresentando  estrutura  para  as

necessidades  do  curso,  apresentando  manutenção  periódica,  conforto,

disponibilidade de recursos amparando as atividades a serem desenvolvidas.

Por último, registraram-se respostas de uma questão aberta. As opiniões foram compiladas

por extenso e estão dispostas a seguir para reflexão do colegiado e núcleo docente estruturante do

curso:

Gostaria de acrescentar algo mais? Críticas, sugestões ou apontamentos gerais que podem 

ajudar na reflexão da construção de um curso melhor? Escreva abaixo.

 Projeto de extensão com perfil interdisciplinar que integre todas as licenciaturas.
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4.2 Percepção discente

Para  cada  dimensão  explorada  do  questionário  aplicado,  são  demostrados  a  seguir  os

resultados da participação discente. Participaram da aplicação discentes matriculados no curso no

semestre em vigência.

4.2.1 Percepções sobre a Organização Didático Pedagógica
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Quadro 6 – Indicadores de percepção dos discentes sobre organização didático-pedagógica.

Questão Soma da porcentagem dos itens
“bom e ótimo”

Situação

1 55,1% DESENVOLVER

2 58,6% DESENVOLVER

3 45% MELHORAR

4 34,5% MELHORAR

5 51,7% DESENVOLVER

Média geral ≅49%

Fonte: CPA, 2022.

Recomendações/sugestões da CPA a partir da análise dos dados, visando à melhoria dos itens 

apontados pelas questões:

 Desenvolver estratégias de suporte e estímulo quanto à participação do estudante 

nas atividades desenvolvidas nas aulas;
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 Desenvolver estratégias de melhorias no rendimento nas tarefas propostas pelos 

professores;

 Melhorar e promover estratégias aprendizagem dos conteúdos abordados nos 

componentes curriculares;

 Melhorar estratégias de estímulo das buscas por leituras complementares sugeridas 

por professores;

 Desenvolver estratégias de melhoria sobre a satisfação geral do desempenho do 

estudante nos componentes curriculares.

4.2.2 Percepções sobre Corpo Docente
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Quadro 7– Indicadores de percepção dos discentes sobre corpo docente.

Questão Soma da porcentagem dos itens 
“bom e ótimo”

Situação

1 65,5% DESENVOLVER

2 48,2% MELHORAR

3 31% MELHORAR

4 51,7% DESENVOLVER

5 48,2% MELHORAR

6 79,3% MANTER

7 62% DESENVOLVER

8 48,3% MELHORAR

9 65,5% DESENVOLVER

10 75,9% MANTER

11 68,9% DESENVOLVER

32



12 75,8% MANTER

13 79,3% MANTER

Média geral 62%≅

Fonte: CPA, 2022.

Recomendações/sugestões da CPA a partir da análise dos dados, visando à melhoria dos itens 

apontados pelas questões:

• Desenvolver estratégias de melhoria de domínio, clareza de linguagem e segurança

nos conteúdos ministrados;

• Melhorar uso de estratégias para motivar os discentes em relação aos conteúdos;

• Melhorar integração entre teoria e prática;

• Desenvolver coerência entre os conteúdos ministrados e avaliações de aprendizagem;

• Melhorar discussão dos resultados de avaliação de aprendizagem (trabalhos, provas,
entre outros);

• Desenvolver possibilidade acesso ao plano de atividades no início das componentes

curriculares;

• Melhorar esclarecimentos sobre os critérios de avaliação dos componentes
curriculares;

• Desenvolver melhorias no cumprimento ementas propostas para os componentes

curriculares;

• Desenvolver melhores condições de docentes indicação de onde podem ser

encontradas mais informações sobre os conteúdos ministrados.

4.2.3 Percepções sobre Coordenador
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Quadro 8– Indicadores de percepção dos discentes sobre atuação do coordenador de curso.

Questão Soma da porcentagem dos itens
“bom e ótimo”

Situação

1 65,5% DESENVOLVER

2 62,1% DESENVOLVER

3 44,8% MELHORAR

4 48,2% MELHORAR

Média geral 55≅ %

Fonte: CPA, 2022.

Recomendações/sugestões da CPA a partir da análise dos dados, visando à melhoria dos itens 

apontados pelas questões:

 Desenvolver estratégias de possibilitar melhores soluções de problemas acadêmicos 

dos alunos;

 Desenvolver estratégias de maior disponibilidade para atender/receber discentes;

 Melhorar atitudes colaborativas para a resolução de problemas do curso;

 Melhorar os encaminhamentos de soluções para problemas surgidos nos cursos.

4.2.4 Percepções sobre órgãos representativos
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Quadro 9 – Indicadores de percepção dos discentes sobre órgãos representativos.

Questão Soma da porcentagem dos itens
“bom e ótimo”

Situação

1 30% MELHORAR

2 34,5% MELHORAR

3 34,5% MELHORAR

4 37,9% MELHORAR

5 34,5% MELHORAR

Média geral 34%≅

Fonte: CPA, 2022.

Recomendações/sugestões da CPA a partir da análise dos dados, visando à melhoria dos itens 

apontados pelas questões:

 Melhorar as ações de colegiado de maneira que possua representatividade discente, 

seja atuante e passe a se reunir com periodicidade determinada;

 Melhorar a atuação do NDE atua no acompanhamento, consolidação e atualização 

do PPC;

 Melhorar a proposição de estágios curriculares, projetos para o ensino da

licenciatura e as atividades teóricas de aprofundamento, articulados com o PPC, que

devem estar devidamente implementadas;
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 Melhorar as ações voltadas para os estudantes do curso repercutem em sua

permanência na instituição.

4.2.5 Percepções sobre infraestrutura
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Quadro 10 – Indicadores de percepção dos discentes sobre infraestrutura.

Questão Soma da porcentagem dos itens
“bom e ótimo”

Situação

1 34,5% MELHORAR

2 34,4% MELHORAR

3 34,4% MELHORAR

4 27,5% MELHORAR

5 62% DESENVOLVER

6 55,1% DESENVOLVER

Média geral 41%≅

Fonte: CPA, 2022.

Recomendações/sugestões da CPA a partir da análise dos dados,  visando à melhoria dos itens

apontados pelas questões:

• Melhorar  as  salas  de aula para que apresentem estrutura para as  necessidades do curso,

apresentando  manutenção  periódica,  conforto,  disponibilidade  de  recursos  amparando  as

atividades a serem desenvolvidas;

• Melhorar  os  laboratórios  de  informática  ou  outros  meios  de  acesso  a  equipamentos  de

informática para que apresentem estrutura para as necessidades do curso, apresentando

manutenção  periódica,  conforto,  disponibilidade  de  recursos  amparando  as  atividades  a

serem desenvolvidas;

• Melhorar  os  laboratórios  básicos  didáticos  para  que  apresentem  estrutura  para  as

necessidades  do  curso,  apresentando  manutenção  periódica,  conforto,  disponibilidade  de

recursos amparando as atividades a serem desenvolvidas;
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• Melhorar  os  laboratórios  de  formação  específica  para  que  apresentem  estrutura  para  as

necessidades  do  curso,  apresentando  manutenção  periódica,  conforto,  disponibilidade  de

recursos amparando as atividades a serem desenvolvidas de forma;

• Desenvolver  estratégias  de  melhoria  para  a  biblioteca  do  campus  de  forma  que  atenda

expectativas quanto a acervo físico, instalações e atendimento;

• Desenvolver estratégias para melhorar a satisfação de alunos com o curso.

Por último, registraram-se respostas de uma questão aberta. As opiniões foram compiladas

por extenso e estão dispostas a seguir para reflexão do colegiado e núcleo docente estruturante do

curso:

Gostaria de acrescentar algo mais? Críticas, sugestões ou apontamentos gerais que podem

ajudar na reflexão da construção de um curso melhor? Escreva abaixo.

Gostaria  que  os  professores  oferecem  a  oportunidade  de  fazer  alguns

trabalhos de forma individual, pois alguns alunos acabam de prejudicando por não conseguir entrar em

grupos pra fazer trabalhos que já estão fechando por Questão de amizade e afinidade;

Acredito  que  algumas  mudanças  na  estrutura  do  PPC  do  curso  poderia

fornecer uma melhor adaptação inicial aos discentes nos primeiros períodos;

No  geral,  não  tenho  nada  a  dizer  mais  a  manutenção  periódica  no

equipamento eletrônica como um todo e uma melhoria na Internet, já melhoraria as aulas;

Acho que  falta  um pouco mais  de  pesquisa  por  parte  dos  professores  e

alunos;

As disciplinas relacionadas a botânica (sistemática vegetal, fisiologia

vegetal) deveriam ser ministradas por docentes diferentes, para o melhor rendimento das disciplinas.

Temos apenas 1  professor  paras  as  3  disciplinas e  a  abordagem dele  para os  componentes  não é

nenhum pouco atrativa;

No nosso PPC tem dois componentes de TCC, um desses componentes não

tem  sequer  ementa,  para  a  oferta  da  disciplina,  daria  viável  que  fosse  repensado  a  forma  de

apresentação dela,  uma vez que o componente se apresenta com grande relevância,  mas tem sido

pouco aproveitado em suas potencialidades;

Em relação a estágios, existe muitas pessoas de interior, poderia ser feito

algo pra conseguir tornar o estágio menos corrido;

E  em  relação  a  comunicação  entre  os  professores,  foi  bem  complicado

participar do seslic, por exemplo, tendo aula no mesmo horário. E quando íamos falar com eles muitos

não sabiam nem que o evento iria acontecer;
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Não há incentivo pra pesquisa, especialmente nas áreas que são de áreas

específicas da biologia, problema que só piora quando só há um laboratório específico, sem um técnico,

apenas uma auxiliar de laboratório que sempre está presente e é extremamente solicita, um assistente

de laboratório que não é da área e até semana passada não tinha sido visto trabalhando, e quando

perguntado sobre alguma coisa do laboratório a resposta é: "você deveria perguntar a auxiliar, ela sabe

tudo desse laboratório”;

A  falta  de  professores  para  matérias  que  são  ofertadas  é  frustrante,

também é frustrante o  fato de que um único professor  pode ficar  responsável  por  várias  matérias

diferentes, se é cansativo para o aluno só imagino como seja para o professor;

No  geral  minhas  reclamações  não  são  diretas  aos  professores  ou

coordenação do curso, mas sim a reitoria, que não investe no curso, nem decide que tipo de instituição

o ifal é, no momento o instituto está tendo sem várias coisas ao mesmo tempo e não está tendo sucesso

em nenhuma, o curso superior sofrem pela falta de mais professores, os alunos do médio integrado

sofrem por ter parte de suas matérias do médio sacrificadas...

Biblioteca:  ainda  falta  muito  no  acervo.  Professores:  muitos  precisam  se

pedagogizarem mais, se atualizarem quanto às práticas de ensino superior no século atual, se reciclarem

quanto aos recursos tecnológicos e vivências digitais.  Curso: merece ser mais reconhecido, aparecer

mais fora, ir além de suas mídias internas e conquistar notas de produtividade que a ele proporcionem

amplitude em pós-graduação;

Precisa melhorar muito em todos os aspectos;

Mais professores de botânica por favor;

O grupo docente é excelente, a didática é muito boa e a forma a qual eles

acolhem e incentivam os alunos é maravilhosa;

Acredito que a única coisa que realmente limita tanto o público docente,

quanto o discente é a parte estrutural, material e apoio logístico com o curso;

Existe uma carência real em laboratórios e material, fora a falta de incentivo

quanto ao instituto na ampliação e valorização do curso. A Licenciatura em Biologia tem potencial para

ser um dos melhores cursos do instituto, com o investimento correto é uma gestão eficaz;

Sugestão:  Que  as  atividades  extracurriculares  possam  ser  divulgadas  nos

meios de comunicação do curso. Crítica: Gostaria de ressaltar meu apoio as práticas de alguns docentes

de incentivar os alunos a fazerem pesquisas o que leva os estudantes a um maior pertencimento a

academia.
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5. Considerações Finais
A trajetória da atual gestão da CPA tem buscado aproximação com os cursos entendendo as

dificuldades e diferenças do campi do Ifal. Construir uma cultura de avaliação institucional é uma

tarefa árdua da qual temos nos inclinado para concretizar, mas muito ainda precisa ser realizado. As

autoavaliações da CPA são mecanismos estratégicos e é importante mencionar que ainda colhemos

as resultantes causadas pelo período pandêmico, onde as defasagens de ensino afetam a qualidade

da aprendizagem vivenciada pelos atuais discentes matriculados.

Esse relatório de autoavaliação do curso de licenciatura em ciências biológicas, constitui um

segundo diagnóstico da CPA sobre do curso desde a sua implantação. Registra-se que ele é uma das

muitas possibilidades para subsidiar ações da gestão do curso que devem ser embasadas no PPC do

curso, no Plano de Desenvolvimento Institucional bem como na escuta ativa de docentes e discentes.

O presente documento será encaminhado aos gestores do curso bem como publicado na

página  oficial  da  CPA  (https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissoes-

permanentes/comissao-propria-de-avaliacao) na aba “relatórios de autoavaliação”. Por fim, a CPA

agradece ao engajamento do coordenador de curso que foi o responsável pela divulgação dos links

dos questionários distribuídos entre docentes e discentes.
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