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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 Marechal Deodoro   

(...) vem, no primeiro momento, atender a diferentes demandas e expandir a 
quantidade de vagas ofertadas pelo ensino público federal. Contudo, vive-se um 
momento em que as tecnologias e avanços científicos apresentam cenários 
marcados por profunda reestruturação econômica, onde o processo produtivo, a 
organização do trabalho, as relações sociais e consequentemente, o emprego e as 
qualificações profissionais sofrem grandes mudanças. O conhecimento é o recurso 
fundamental para que as nações, as organizações e os indivíduos possam enfrentar, 
com competência, os desafios apresentados no contexto atual. Essa constatação 
leva a “um novo princípio educativo que busque, progressivamente, afastar-se da 
separação entre as funções intelectuais e as técnicas, com vistas a estruturar uma 
formação que unifique ciência, tecnologia e trabalho, bem como atividades 
intelectuais e instrumentais” (MEC/SETEC). 

 

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 Gestão Ambiental do Campus Marechal Deodoro. 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: Curso de Tecnologia 

MODALIDADE: Presencial 

DENOMINAÇÃO DO CURSO: Tecnologia em Gestão Ambiental 

LOCAL DE OFERTA: Ifal - Campus Marechal Deodoro 

TURNO DE FUNCIONAMENTO:  Diurno (apenas a turma 2022.1) / Noturno (a partir de 2022.2) 

OFERTA DE VAGAS: 40 (quarenta) - 1ª e 2ª entradas 

CARGA HORÁRIA: 2.360 horas 

DURAÇÃO MÍNIMA: 03 (três) anos 

DURAÇÃO MÁXIMA: 06 (seis) anos   

CONCLUINTES: 21 (vinte e um) 

EVADIDOS: 53 (cinquenta e três) 

E-MAIL DA COORDENAÇÃO: cctga.marechal@ifal.edu.br  

 

2.1 Perfil do Curso  

De acordo com o PPC do Curso de graduação de Gestão Ambiental do Ifal - Campus Marechal 

Deodoro (2022), tem como função básica capacitar profissionais para enfrentar os desafios na gestão 

de recursos naturais e no manejo sustentável de recursos dos ecossistemas, empregando tecnologias 

e conhecimentos que possam resultar em maior aproveitamento e controle desses recursos, 

influenciando positivamente em demandas de natureza econômica, tecnológica e sociocultural.  

 
A sociedade moderna tem estado cada vez mais consciente de que a sobrevivência 
no planeta depende de novos padrões nas relações homem-natureza, especialmente 
do uso sustentável dos recursos naturais, renováveis ou não, da conservação e 
preservação da biodiversidade, da reciclagem dos materiais, e da redução dos 
Impactos Ambientais. É nesse contexto que surge, em 2006, o Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Ambiental do Ifal, Campus Marechal Deodoro, evidenciando 
a vanguarda da Educação Profissional e Tecnológica em terras alagoanas em formar 
profissionais cada vez mais conscientes e preocupados com a preservação da vida e 
do planeta. Foi renovado em 2021 o processo de reconhecimento, com o Conceito 
Preliminar de Curso (CPC) "4" pelo MEC, evidenciando a qualidade do ensino e o 
potencial da Instituição. (PPC, 2022, p. 8). 

 
Além disso, é importante mencionar que a matriz curricular do Curso de Tecnologia em Gestão 

Ambiental constitui-se  
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(...) na implementação de uma matriz curricular que além de atender as exigências 
metodológicas de cada área, possa promover também um conhecimento e uma 
práxis interdisciplinar e sistêmica. Neste sentido, o Curso de Tecnologia em Gestão 
Ambiental propõe a composição de uma matriz curricular que seja capaz de ao 
mesmo tempo em que embasa os/as estudantes para o conhecimento em diversas 
áreas, também os/as tornam capazes de compreender as imbricações existentes 
entre estas áreas de conhecimento como uma dinâmica imprescindível de sua práxis 

profissional. (PPC, 2022, p. 29). 
 

2.1.1 Perfil do egresso 

O curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental se enquadra no eixo tecnológico 

“Ambiente e Saúde”, conforme o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (BRASIL, 2016, 

p. 11). Esse catálogo traz em sua redação o perfil profissional do egresso, o qual diz que o Tecnólogo 

em Gestão Ambiental:  

Planeja, gerencia e executa atividades de diagnóstico, proposição de medidas 
mitigadoras e de recuperação de áreas degradadas. Coordena equipes 
multidisciplinares de licenciamento ambiental. Elabora, implanta, acompanha e 
avalia políticas e programas de educação ambiental, gestão ambiental e 
monitoramento da qualidade ambiental. Vistoria, realiza perícia, avalia, emite laudo 
e parecer técnico em sua área de formação. (BRASIL, 2016, p. 11).   

O/A Tecnólogo/a em Gestão Ambiental graduado no Campus Marechal Deodoro do Ifal tem 

uma formação ética, visão crítica e com forte consciência ambiental. Sua formação tem base 

humanista, sendo capacitado tecnicamente para o desempenho de sua atividade profissional, seja nas 

atividades organizacionais correlatas ao curso, nas áreas governamentais (públicas), em empresas 

privadas, nos movimentos sociais urbanos e rurais e nas atividades do terceiro setor, focadas na 

questão ambiental.  

O/A egresso/a dessa área entende a relação entre o ser social e o meio ambiente a partir de 

uma visão holística de maneira a compreender relações e interações entre as variáveis ambientais. Sua 

função principal é garantir o uso racional de recursos naturais, de modo a preservar e conservar a 

biodiversidade em conformidade com as premissas do desenvolvimento sustentável. Sua prática 

profissional pode ser desenvolvida tanto no espaço urbano como rural. Dessa forma, desenvolve, 

implementa e gerencia programas de reciclagem, educação ambiental e planos de saneamento; 

analisa o impacto das atividades humanas sobre o solo, a água e o ar; e orienta a utilização dos recursos 

por técnicas que diminuam os impactos ao meio ambiente.  
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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.  

 

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 
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curso do Campus Marechal Deodoro. 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 Gestão 

Ambiental. 

Quadro 2 – Participação de segmentos consultados do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental Campus 

Marechal Deodoro no ano de 2022. 

SEGMENTOS 
PARTICIPANTES 

POPULAÇÃO AMOSTRA PARTICIPAÇÃO 

Docente 25 16 64% 

Discente  72 28 ≅ 38,89% 

Fonte: Coordenação de Curso, 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. Cooperaram com a aplicação professores que ministraram aulas 

no curso ao longo do último ano letivo. Mais da metade dos docentes respondeu. 

 

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 75,1% MANTER 

2 87,5% MANTER 

3 87,5% MANTER 

4 81,3% MANTER 

5 81,3% MANTER 

6 81,3% MANTER 

7 81,3% MANTER 

8 68,8% DESENVOLVER 

9 87,6% MANTER 

10 68,8% DESENVOLVER 

11 81,3% MANTER 

Média geral  ≅80,1%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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

apontados pelas questões: 

● 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. 

 

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 93,8% MANTER 

2 81,3% MANTER 

3 93,8% MANTER 

4 100,1% MANTER 

5 100% MANTER 

6 75,1% MANTER 

7 93,8% MANTER 

Média geral  ≅91,1%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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 62,5% DESENVOLVER 

2 56,3% DESENVOLVER 

3 81,3% MANTER 

4 81,3% MANTER 

5 81,3% MANTER 

6 56,3% DESENVOLVER 

7 62,6% DESENVOLVER 

8 75,1% MANTER 

Média geral  ≅69,5%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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

apontados pelas questões: 

● Possibilitar um melhor acesso de recursos de tecnologia da informação nos espaços 

de trabalho e na sala coletiva dos docentes. 

● Melhorar a disponibilidade dos títulos virtuais. 

● Aprimorar a disponibilidade dos laboratórios didáticos de formação básica, atendendo 

às necessidades do curso, de acordo com as normas de funcionamento, utilização, 

segurança e manutenção. 

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

por extenso e estão dispostas a seguir: 
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Gostaria de acrescentar algo mais? Críticas, sugestões ou apontamentos gerais que podem 

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

● Sempre é necessário uma constante atualização de livros didáticos E/OU formas de 

acesso às bibliografias recentes via internet. 

● Uma internet de melhor qualidade ajudaria muito nas atividades de sala de aula. 

● Que houvesse mais investimento na estrutura das salas de aula e na sala dos docentes 

com ambientes individualizados para atender alunos e recursos de TIC. 

● Acredito que os eventos promovidos pela coordenação atual deveriam ser discutidos 

em colegiado, o que tenho visto, são iniciativas isoladas, e que excluem a maioria do corpo docente. 

 

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. Número de respostas muito aquém do ideal. 

 

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 89,3% MANTER 

2 85,7% MANTER 

3 89,3% MANTER 

4 71,4% MANTER 

5 89,3% MANTER 

Média geral  85%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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 82,2% MANTER 

2 67,9% DESENVOLVER 

3 60,7% DESENVOLVER 

4 71,4% MANTER 

5 75% MANTER 

6 89,3% MANTER 

7 89,3% MANTER 

8 82,1% MANTER 

9 82,2% MANTER 

10 78,6% MANTER 

11 75% MANTER 

12 89,3% MANTER 

13 75% MANTER 

Média geral  ≅78,3%  

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 em relação aos conteúdos. 

● Propor momentos em que o estudante possa expor um conhecimento que ele adquiriu 

com mais facilidade que os outros. 

● Realizar sempre o feedback com as turmas após o término dos conteúdos. 

 

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 82,2% MANTER 

2 92,8% MANTER 

3 89,3% MANTER 

4 82,2% MANTER 

Média geral  ≅86,6%  

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 50% MELHORAR 

2 57,2% DESENVOLVER 

Média geral  ≅53,6%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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

apontados pelas questões: 

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

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

● Realizar reuniões sistêmicas/setoriais periódicas para revisão e acompanhamento das 

decisões em relação aos objetivos do curso com os discentes do curso. 

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 75% MANTER 

2 71,5% MANTER 

3 71,4% MANTER 

4 67,8% DESENVOLVER 

5 75% MANTER 

Média geral  ≅72,1%  

Fonte: CPA, 2022. 

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

apontados pelas questões: 
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● Equipar os laboratórios didáticos de formação específica atendem às necessidades de 

aprendizagem quanto às normas de utilização, manutenção, funcionamento e 

segurança. 

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. 

● As salas deveriam ser mais arejadas pois só o ar condicionado não resolve, e sempre 

tem cheiro de mofo, em relação ao banheiro do bloco de GA a limpeza deveria ser igual ao banheiro 

do pátio, deveria ser de uso exclusivo para o curso superior já que as meninas do médio sempre deixam 

sujo e não vou citar o tipo de sujeira que já vi, falta uma porta em um dos banheiros também, a questão 

do mato que está precisando ser capinado, aquela piscina que é um foco pra o mosquito da dengue. 

● O curso está muito desanimador, vejo com frequência os alunos reclamando da 

monotonia das aulas, acredito que falta motivação, posso dizer que alguns só vão para não perderem 

o tempo investido, em geral o curso não entrega tudo que poderia, como um curso voltado ao meio 

ambiente sinto que falta muita prática em algumas matérias, até agora não utilizamos os laboratórios 

uma única vez mesmo tendo matéria que possibilitam o uso deles. 

● Aumentar o incentivo aos programas de pesquisa e extensão. Aplicação de práticas 

em disciplinas que as exigem e mais eventos (palestras) 

● 1- Faltam aulas práticas, somos totalmente presos a teoria. 

2- Falta oportunidade de estágio (somos esquecidos e/ou não somos reconhecidos) 

3- Divulgar e incentivar os discentes a participar dos projetos de pesquisas, extensão e 

congressos. 

● o período de ensino remoto as aulas de laboratório e saídas de campo fomos 

prejudicados e agora com os cortes de verbas federais parece que as saídas de campo vão ser 

prejudicadas novamente. Falta dinheiro pra pagar as contas básicas e combustível então nem pensar. 

● Desenvolvimento de aulas práticas, visitas técnicas. 

● Como sugestão, uma iluminação melhor no pátio do campus com CFTV para a 

segurança de todos. Ativar o complexo esportivo do campus. 

● Neste momento NÃO! 

● Por enquanto nada a acrescentar, pois vejo um esforço da instituição para melhorar. 

● A maioria de nós, não tem acesso aos laboratórios, gostaria ques essa discussão fosse 

considerada pois, acrescentaria muito em nossa formação, o laboratório de microbiologia (não sei se 

é o nome exato) tem uma estrutura boa com muitas técnicas que acrescentaria muito a nossa 
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formação. As aulas na maioria dos módulos são cansativas pela falta de didática e aulas práticas, então 

mais aulas práticas/visitas técnicas seria uma ótima opção. 

● Alguns dos professores não está apto a sugestões. Usa uma metodologia totalmente 

questionável, faz comentários inapropriados dentro da sala de aula, não passa o conteúdo com clareza 

e nem demonstra conhecimento do assunto. As aulas se resumem a leitura de slides e só. A turma 

toda pensa em trancar a disciplina. Ouve uma conversa entre a coordenação e o professor da qual falo, 

porém nenhum resultado foi visto. 

● O curso de licenciatura em física é ótimo, o instituto federal de Alagoas nos permite 

termos ótimas oportunidades e formas de aprendizagem. 

● Aumentar a verba disponibilizada para a instituição. 

● Que os professores avisem com antecedência quando não houver aula. 
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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 Gestão Ambiental, que passou a ser 

ofertado pelo Ifal Campus Marechal Deodoro no ano de 2006, 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 melhoria da percepção dos 

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

significativo em relação à percepção de atuação do corpo docente e uma leve melhora em relação à 

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

organização didático-pedagógica, igualmente notado na atuação do corpo docente e na atuação do 

coordenador do curso. Com relação aos órgãos representativos, notou-se uma pequena melhora, o 

mesmo ocorrendo com a infraestrutura.  

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 do coordenador de curso que foi o responsável pela 

divulgação dos links dos questionários distribuídos entre docentes e discentes.

https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissoes-perman
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissoes-perman
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