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1. APRESENTAÇÃO  

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) cujo 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 foi instituído em 2004. Nesse contexto, surgem as Comissões 

Próprias de Avaliação que têm como propósito realizar autoavaliações institucionais internas que são 

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

próprias instituições de ensino superior e 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. 

De acordo com o relatório da CPA realizado em 2021, o Ifal - Campus Maceió 

(...) O tecnólogo em design de Interiores cria e desenvolve projetos de espaços 
internos, considerando fatores estéticos, simbólicos, ergonômicos, socioculturais e 
produtivos. Realiza pesquisa de tendências. Planeja, desenvolve e gerencia projetos 
de interiores com o uso de materiais e recursos sustentáveis. Desenha, representa e 
expressa o projeto de interiores graficamente de forma bi e tridimensional. Elabora 
maquetes e modelos volumétricos com uso de técnicas diferenciadas de expressão 
gráfica. Avalia e emite parecer técnico em sua área de formação. 
 

Desse modo, 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 Tecnológico 

de Design de Interiores do Campus Maceió. A autoavaliação prevê um diagnóstico da percepção de 

docentes e discentes envolvidos no curso no que diz respeito às dimensões: Organização Didático-

Pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO  

INSTITUIÇÃO: Instituto Federal de Alagoas – Ifal 

TIPO: Tecnólogo 

MODALIDADE: Presencial 

DENOMINAÇÃO DO CURSO: Superior de Tecnologia em Design de Interiores 

LOCAL DE OFERTA: Ifal - Campus Maceió 

TURNO DE FUNCIONAMENTO:  Matutino e Noturno 

OFERTA DE VAGAS: 20 (vinte) por turno  

CARGA HORÁRIA: 2.683 horas 

DURAÇÃO MÍNIMA: 06 (seis semestres) 

DURAÇÃO MÁXIMA: 12 (doze semestres)  

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

 

2.1 Perfil do Curso  

De acordo com o PPC do Curso de graduação de Design de Interiores do Ifal - Campus Maceió 

(2005), formar um tecnólogo em design de interior apto a projetar, especificar materiais, apresentar 

projetos graficamente, a mão livre e por programas de computador e acompanhar a execução dos 

projetos é o objetivo principal do curso.  

Postos de trabalho:  

a) Projetista de Interiores: responsável pelo projeto, especificação, planejamento e 
acompanhamento da execução;  
b) Desenhista: responsável pela apresentação gráfica e desenvolvimento do projeto 
através do desenho, podendo atuar na assistência à arquitetos, projetistas de 
interiores e design de produtos e gráficos;  
c) Desenhista de Espaços Cenográficos: responsável pela elaboração de projetos 
para espaços cenográficos, tais como: vitrines, estandes de vendas e exposições;  
d) Assistentes à gerência de obras de interiores: profissional de apoio à arquitetos e 
engenheiros no acompanhamento da execução dos projetos de interiores;  
e) Desenhista de Projetos Paisagísticos: responsável pela representação gráfica e 
desenvolvimento de projetos de assessoria a paisagistas;  
f) Promotor de Vendas: responsável pela elaboração de projeto, ambientação e 
ações de vendas de objetos, mobiliários e materiais de acabamento em lojas ou 
indústrias. (PPC, 2005, p. 41 - 42). 

 
Além disso, é importante ressaltar que a organização curricular do Curso de Tecnologia em 

Design de Interiores mostra-se  

dividida em 06 semestres, sem saídas intermediárias. Os objetivos e finalidades do 
curso atendem satisfatoriamente ao perfil profissional apresentado na proposta. A 

mailto:cctga.marechal@ifal.edu.br
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justificativa do curso encontra-se feita de forma indireta, ou seja, são apresentados 
dados genéricos sobre a demanda de mercado para o perfil de profissional proposto 
pelo curso. Portanto, os referidos itens estão satisfatoriamente atendidos. (PPC, 
2005, p. 282). 

 

2.1.1 Perfil do egresso 

O curso propõe formar profissionais aptos a elaborar e acompanhar a execução de projetos 

de design de interiores, atendendo a demanda de serviços nos escritórios de design de interiores e 

arquitetura, construtoras, lojas e/ou fabricantes de mobiliários, objetos de decoração e de materiais 

de acabamento e revestimento, podendo o egresso exercer as atribuições como:  

● Dominar as normas técnicas de representação de desenho aplicado ao desenho de 

interiores e suas partes;  

● Dominar métodos construtivos de perspectivas de interiores;  

● Realizar estudos, relatórios e pesquisas de acordo com a especificidade do projeto, 

para elaboração de programas de necessidades;  

● Projetar ocupação, mobiliário e fluxos do espaço interior;  

● Especificar materiais de revestimento e acabamento considerando o tipo de projeto; 

● Especificar mobiliário e objetos componentes do espaço projetado;  

● Operar programas vetoriais 2d, 3d e de manipulação de imagens;  

● Auxiliar na execução de projetos de interiores;  

● Auxiliar no projeto e montagem de cenários, estandes e eventos;  

● Compreender, analisar e discutir os projetos complementares ao projeto de interiores 

com os profissionais especialistas;  

● Conceituar e analisar criticamente projetos segundo fundamentos teóricos de 

projetos e história da arte, reconhecendo o valor do patrimônio cultural e histórico;  

● Planejar negócios ligados ao design de interiores;  

● Atuar na área de vendas de projetos, revestimentos e mobiliário;  

● Atuar com ética e responsabilidade social. 
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3. METODOLOGIA  

Essa avaliação foi de natureza majoritariamente descritiva e quantitativa. A construção do 

questionário baseou-se 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 21.10 Término do período de aplicação dos 

questionários e análise dos resultados  

CPA 

A partir de 21.10 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 – Slide 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 do 

curso do Campus Maceió. A elaboração do questionário foi embasada no processo avaliativo de 2021 

realizado pela gestão anterior da CPA. Os dados foram direcionados e filtrados de acordo com as 

dimensões analisadas e o perfil de cada categoria (discente e 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 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. 
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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 cooperar com o processo avaliativo informado pela coordenação do curso de Design de 

Interiores. 

Quadro 2 – Participação de segmentos consultados do Curso de Tecnologia em Design de Interiores Campus Maceió. 

SEGMENTOS 
PARTICIPANTES 

POPULAÇÃO AMOSTRA PARTICIPAÇÃO 

Docente 21 14 ≅ 67% 

Discente  127 38 ≅ 30% 

Fonte: Departamento de Ensino Superior do Ifal Campus Maceió 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 satisfatórios, para cada um dos indicadores trabalhados, foi possível sugerir estratégias 

de melhorias. As próximas seções trazem a resultante desses dados coletados e sua análise.  

 

4.1 Percepção docente  

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

resultados da participação docente.  

 

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 71,4% MANTER 

2 92,9% MANTER 

3 92,8% MANTER 

4 100% MANTER 

5 100% MANTER 

6 64,3% DESENVOLVER 

7 85,7% MANTER 

8 85,7% MANTER 

9 92,8% MANTER 

10 42,8% MELHORAR 

11 71,4% MANTER 

Média geral  ≅81,8%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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

apontados pelas questões: 

● Aprimorar a diversidade de atividades e os tipos de aproveitamento constantes no PPC 

do curso. 

● Estimular os convênios e as ações que promovem a integração com a rede pública de 

ensino, permitindo o desenvolvimento e a execução de estratégias didático 

pedagógicas. 
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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 92,8% MANTER 

5 85,7% MANTER 

6 100% MANTER 

7 85,7% MANTER 

Média geral  ≅94,8%  

Fonte: CPA, 2022. 
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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 50% MELHORAR 

2 64,3% DESENVOLVER 

3 57,1% DESENVOLVER 

4 92,8% MANTER 

5 64,3% DESENVOLVER 

6 35,7% MELHORAR 

7 71,4% MANTER 

8 85,7% MANTER 

Média geral  ≅65,1%  

Fonte: CPA, 2022. 
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Recomendações/sugestões da CPA a partir da análise dos dados, visando à melhoria dos itens 

apontados pelas questões: 

● Aperfeiçoar os espaços de trabalho para docentes, atendendo às necessidades 

institucionais e melhorando os recursos de tecnologia da informação e de 

comunicação. 

● Aprimorar o espaço da sala coletiva dos docentes, viabilizando o trabalho do professor 

com recursos da tecnologia da informação apropriados e dispondo de local adequado 

para a guarda dos materiais pessoais dos servidores. 

● Possibilitar manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos e suporte às 

atividades que são desenvolvidas nas disciplinas do curso nas salas de aula. 

● Aperfeiçoar o acesso ao acervo físico bibliográfico básico, estando de acordo com os 

conteúdos e unidades curriculares básicas do PPC. 

● Melhorar, nos casos de títulos virtuais, a garantia de acesso físico na IES com 

instalações e recursos tecnológicos mais adequados. 

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

por extenso e estão dispostas a seguir: 

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

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

● É muito complicado dar aulas nas salas com as paredes mofadas e janelas que são 

abertas com grande dificuldade. Vivo diariamente com problemas respiratórios e a base de 

antialérgicos. 

● Maior rapidez por parte da gestão em relação a recuperação e finalização da infra 

estrutura de salas, laboratórios e coordenação. 

● Gostaria de solicitar que seja inserido na pergunta referente a relação com instituições 

de ensino, a resposta “não se aplica”. Hoje, apenas as Licenciaturas tem essa relação, devido aos 

estágios. 
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4.2 Percepção discente 

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

resultados da participação discente. Cooperaram com a aplicação discentes matriculados no curso no 

semestre atual.  

 

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 97,3% MANTER 
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2 89,4% MANTER 

3 92,1% MANTER 

4 50% MELHORAR 

5 78,9% MANTER 

Média geral  ≅81,5%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

 

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

apontados pelas questões: 

● Possibilitar a busca por aprofundamento nas bibliografias e leituras complementares 

sugeridas pelos professores. 

 

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 89,4% MANTER 

2 78,9% MANTER 

3 92,1% MANTER 

4 84,2% MANTER 

5 73,7% MANTER 

6 92,1% MANTER 

7 79% MANTER 

8 81,6% MANTER 

9 84,2% MANTER 

10 76,3% MANTER 

11 84,2% MANTER 

12 92,1% MANTER 
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13 55,2% DESENVOLVER 

Média geral  ≅81,7%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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

apontados pelas questões: 

● Aprimorar as estratégias para incentivar os alunos na participação de projetos de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

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 84,2% MANTER 

2 84,2% MANTER 

3 84,2% MANTER 

4 84,2% MANTER 

Média geral  ≅84,2%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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 60,6% DESENVOLVER 

2 52,6% DESENVOLVER 

Média geral  ≅56,6%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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

apontados pelas questões: 

● Ampliar a representatividade discente, que deve ser mais atuante e realizar reuniões 

periódicas. 

● Aperfeiçoar a atuação do NDE no acompanhamento e na consolidação do PPC. 
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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 71% MANTER 

2 57,9% DESENVOLVER 

3 73,6% MANTER 

4 79% MANTER 

5 86,8% MANTER 

Média geral  ≅73,6%  

Fonte: CPA, 2022. 
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Recomendações/sugestões da CPA a partir da análise dos dados, visando à melhoria dos itens 

apontados pelas questões: 

● Aprimorar a manutenção periódica, o conforto, a disponibilidade de uso nas atividades 

de sala de aula e no laboratório de informática. 

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

por extenso e estão dispostas a seguir: 

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

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

 

● clareza e divulgação certa de informações. 

● Poderia ter persiana nas janelas para quando precisarmos utilizar o datashow no 

período da manhã. Também falta um sistema de som para podermos ouvir bem os vídeos passados 

pelos professores. 

● Seria muito importante que houvesse aproximação com a assistência estudantil e 

outros espacos/setores institucionais que podem dar apoio aos discentes do curso noturno, inclusive, 

para que os mesmos conheçam mais de perto os programas/projetos disponíveis. Embora sejam 

socializadas as informações no início do curso, assimilar tais informações no ingresso à instituição não 

é fácil, e as dificuldades de permanecia de estudantes do noturno são significativas, como por exemplo, 

estudantes que residem no interior, e/ou que, escolhem o noturno, porque trabalham o dia inteiro ou 

estao na busca por emprego. 

● Ao meu ver acho que deveria ser mais divulgado e ter mais debates sobre programas 

de iniciação cientifica, tirando isso, tudo perfeito no curso de design. 

● 1-Visto que os futuros profissionais poderão trabalhar em qualquer estado ou até 

mesmo país, vejo seria interessante trabalhar temas de referências de outros lugares além de Alagoas 

para abranger mais saberes sobre culturas e povos e condições socioeconômicas. 

2-Melhorar as aulas de computação gráfica. Não lembro-me de algum colega que esteja 

realmente satisfeito. 

3-Aproximar mais os alunos do mercado. 

4-Visitar obras. 

5-Diminuir o tamanho do projeto de plástica (1.50m). A quantidade de material usada e 

descartada é grande. Se fossem menores, os alunos poderiam levar a peça para casa ao invés de tanto 

trabalho virá uma lembrança e uma foto. Fora que o orçamento é insuficiente para aquele tamanho. 

INFLAÇÃO! 
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6-Gerar projetos de extensão ou alguma outra forma de ter uma prática mais próxima da 

realidade. 

7-O sistema de ensino com os ateliês e a interdisciplinaridade e a forma de avaliação são muito 

interessantes! 

8-No geral, o curso é muito bom! 

9-Os professores e a coordenação são bastante acessíveis. 

● Incentivo dos alunos à promover e participar de eventos relacionados à conclusão do 

curso e colação de grau. 

● Não existe apoio pra consulta extraclasse para interagir e aprimorar os conhecimentos 

com professoras do ATELIER. Falta apoio pedagógico pra dar acompanhamento sistemático e periódico 

aos discentes. Projeto de extensão não há incentivos e formas de divulgação e captação para possíveis 

interessados. Não há avaliação criteriosa e sistemática em todos componentes e os devidos 

professores. E quando isto vem a acontecer não nunca há o feedback...Sugiro algo como "OUVIDORIA". 

Sugiro disponibilizar o conteúdo da MATRIZ CURRICULAR recuperando o armazenamento que veio a 

ter acesso pelo SIGAA. Pois seria um banco de apoio didático pra consulta. (Suponho que vem a ser 

um recurso eficaz que amplia o acesso à aprendizagem. Método sala invertida em toda a grade dos 

componentes curriculares) 

● A falta de manutenção ao que condiz as paredes das salas de aula com infiltrações é 

um fato que incomoda e afeta a saúde dos alunos. Outro ponto é que algumas disciplinas não 

apresentam com clareza os critérios avaliativos para o semestre. 
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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 dos 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 afetaram a qualidade da 

aprendizagem vivenciada pelos atuais discentes matriculados.  

Este relatório de autoavaliação do curso de tecnologia em Design de Interiores, que passou a 

ser ofertado pelo Ifal Campus Maceió no ano de 2002, constitui um diagnóstico 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, assim 

como na escuta ativa de docentes e discentes. 

Em relação aos números do ano passado, o curso apresentou boa melhoria da percepção dos 

docentes na dimensão que abrange a organização didático-pedagógica, obtendo um pequeno 

acréscimo em relação à percepção de atuação do corpo docente e um significativo avanço em relação 

à infraestrutura. Já na percepção dos discentes, houve um expressivo aperfeiçoamento na dimensão 

organização didático-pedagógica, igualmente verificado na atuação do corpo docente. No 

desempenho do coordenador do curso, houve uma modesta progressão. Com relação aos órgãos 

representativos, notou-se uma pequena melhora. E quanto à infraestrutura, verificou-se uma 

considerável evolução.  

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-perman 

entes/comissao-propria-de-avaliacao) na aba “relatórios de autoavaliação”.  

Por fim, a CPA agradece ao engajamento da coordenadora de curso que foi a responsável pela 

divulgação dos links dos questionários distribuídos entre docentes e discentes. 
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