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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 setor turístico-hoteleiro em Maceió aponta para um crescimento da demanda 
no Estado e sua oferta de leitos, em virtude, principalmente, dos investimentos em 
empreendimentos hoteleiros, fato que evidencia uma demanda latente por 
formação de profissionais para atuar na área. Nesse cenário, o IFAL possui papel 
importante na formação de profissionais voltados para o segmento turístico-
hoteleiro, haja vista, ser esse setor de serviços um dos que mais mobiliza as 
expectativas de crescimento econômico, sendo uma das atividades que possibilita a 
melhor distribuição de renda entre a população. 
 

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 Hotelaria 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 Hotelaria 

LOCAL DE OFERTA: Ifal - Campus Maceió 

TURNO DE FUNCIONAMENTO:  Noturno 

OFERTA DE VAGAS: 40 (1ª e 2ª entrada)  

CARGA HORÁRIA: 2.400 horas 

DURAÇÃO MÍNIMA: 02 anos e 6 (seis semestres) 

E-MAIL DA COORDENAÇÃO: silier@ifal.edu.br  

 

2.1 Perfil do Curso  

De acordo com o PPC do Curso de graduação de Hotelaria do Ifal - Campus Maceió (2016), no 

decorrer do curso, o aluno terá a oportunidade de desenvolver atividades de pesquisa e/ou extensão, 

por meio de editais promovidos internamente pela instituição de modo a promover a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão atendendo ao estabelecido pelo Plano de 

Desenvolvimento Institucional do IFAL.  

O Tecnólogo em Hotelaria habilitado pelo Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria 
do IFAL terá uma formação profissional que o torne capaz de compreender a 
importância do desenvolvimento da atividade hoteleira nas sociedades atuais e 
futuras, não só em termos econômicos, mas também ambientais, sociais e culturais, 
especialmente, no que tange às áreas de planejamento, organização e gestão dos 
setores hoteleiros e em áreas correlatas à hospitalidade, como as de gastronomia, 
cruzeiros marítimos, hospitais, clínicas e spas. (PPC, 2016, p. 15). 

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

Hotelaria está organizado  

em regime semestral, composto por cinco semestres, perfazendo uma carga horária 
total de 2.400 horas. Os conteúdos práticos dos componentes curriculares 
específicos do curso serão ministrados visando a integração entre a teoria e a prática, 
por meio de visitas técnicas e realização de atividades desenvolvidas no próprio 
campus e em estabelecimentos hoteleiros e gastronômicos da região. (PPC, 2016, p. 
15). 
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2.1.1 Perfil do egresso 

O perfil do profissional que o Ifal deseja formar está inserido em uma nova concepção de 

mundo, advinda da revolução tecnológica impulsionada pela informática, pela automação e pela 

microeletrônica. Tal revolução tem provocado mudanças significativas no cotidiano das pessoas, 

afetando diretamente as formas de produção, as condições de trabalho, o perfil do emprego, a 

qualificação de trabalhadores e as metodologias de propagação e de aquisição de conhecimentos. 

Assim, o egresso do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria do Ifal deve está habilitado para: 

1. Atuar no mundo do trabalho utilizando-se das novas concepções de sociedade, 
impulsionadas pela evolução dos sistemas de informação;  
2. Interagir nas estruturas das organizações, no sentido de desenvolver e aprimorar 
processos de gestão de tecnologias e de novos saberes correlatos;  
3. Desenvolver formas e sistemas de produção que se fundamentem em um modelo 
de sociedade sustentável;  
4. Agir com senso crítico na organização de processos produtivos; 
5. Atuar no mundo do trabalho de forma eficiente, ética e comprometida com os 
novos valores sociais, tais como as diferenças de gêneros, as mudanças nos estratos 
sociais e econômicos, as peculiaridades regionais e linguísticas. 
Destarte, o aluno egresso do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria do IFAL, 
estará apto para:  Planejar, organizar, liderar, coordenar e controlar as atividades 
hoteleiras;  Coordenar e acompanhar trabalhos técnicos, estudos, pesquisas e 
projetos hoteleiros;  Participar na elaboração e análise de planos e projetos para o 
desenvolvimento da hotelaria e da gastronomia;  Atuar na gestão dos serviços em 
hospitalidade, seja em empreendimentos hoteleiros ou instituições de saúde;  
Comercializar e promover os serviços relativos à atividade hoteleira;  Identificar os 
potenciais turísticos do setor valorizando a diversidade cultural e a sustentabilidade.  
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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 Hotelaria. 

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

SEGMENTOS 
PARTICIPANTES 

POPULAÇÃO AMOSTRA PARTICIPAÇÃO 

Docente 25 22      88% 

Discente  167 44 ≅27% 

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 81,8% MANTER 

2 81,8% MANTER 

3 72,7% MANTER 

4 77,3% MANTER 

5 86,3% MANTER 

6 86,4% MANTER 

7 59,1% DESENVOLVER 

8 72,8% MANTER 

9 86,4% MANTER 

10 63,7% DESENVOLVER 

11 77,3% MANTER 

Média geral  ≅76,8%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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

apontados pelas questões: 

● Aprimorar a disponibilidade de acesso das atividades desenvolvidas no trabalho de 

conclusão de 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 81,9% MANTER 

2 81,8% MANTER 

3 86,3% MANTER 

4 91% MANTER 

5 86,4% MANTER 

6 81,8% MANTER 

7 77,3% MANTER 

Média geral  ≅83,7%  

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 40,9% MELHORAR 

2 40,9% MELHORAR 

3 45,5% MELHORAR 

4 50% MELHORAR 

5 50% MELHORAR 

6 50% MELHORAR 

7 40,9% MELHORAR 

8 45,5% MELHORAR 

Média geral  ≅45,5%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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

apontados pelas questões: 

● Oferecer espaços de trabalho para docentes mais amplos, 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. 
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● Possibilitar manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos e suporte às 

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

● Priorizar a manutenção e adequação do laboratório de informática às necessidades da 

comunidade acadêmica.  

● 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. 

● Aprimorar o atendimento nos laboratórios didáticos de formação básica do curso, de 

acordo com as normas de funcionamento, utilização, segurança e manutenção. 

● Aprimorar o atendimento nos laboratórios didáticos de formação específica, conforme 

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: 

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

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

● Os cortes constantes dos Investimentos em Educação pelo Governo Federal dificultam 

sobremaneira a eficiência e eficácia Organizacional. A adoção de afastamento dos servidores para 

TELETRABALHO são ações de precarização no atendimento à Comunidade Acadêmica. 

● Seria importante viabilizar uma pesquisa com o mundo do trabalho para entender se 

o curso está atendendo a demanda. 

● Nosso maior problema é a falta de laboratório para as práticas de gastronomia e 

governança. 

● Sem comentários para o momento. 

● Cada sala de aula deveria ter um computador para o trabalho coletivo. 

 

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 90,9% MANTER 

2 81,8% MANTER 

3 77,3% MANTER 

4 50% MELHORAR 

5 84,1% MANTER 

Média geral  ≅76,8%  

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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● 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 70,5% DESENVOLVER 

2 59,1% DESENVOLVER 

3 61,3% DESENVOLVER 

4 72,5% MANTER 

5 75% MANTER 

6 79,5% MANTER 

7 81,8% MANTER 

8 75% MANTER 

9 72,7% MANTER 

10 65,9% DESENVOLVER 

11 77,3% MANTER 

12 84,1% MANTER 
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13 68,2% DESENVOLVER 

Média geral  ≅72,5%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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

apontados pelas questões: 

● Aperfeiçoar domínio, clareza de linguagem e segurança nos conteúdos ministrados aos 

alunos. 

● Utilizar estratégias inovadoras para motivar os discentes em relação aos conteúdos 

apresentados. 

● Criar a verdadeira integração teoria x prática, encorajando o aluno a aprender novas 

habilidades de maneira prazerosa. 

● Estimular o uso da bibliografia que consta no PPC. 

● 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 68,2% DESENVOLVER 

2 70,4% DESENVOLVER 

3 70,4% DESENVOLVER 

4 70,4% DESENVOLVER 

Média geral  ≅69,8%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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

apontados pelas questões: 

● Incentivar o coordenador a ter maior interesse em solucionar os problemas 

acadêmicos do curso; 

● Criar o hábito em atender e receber os discentes; 

● Incrementar atitudes colaborativas para resolução das demandas do curso; 

● Impulsionar soluções para os problemas que surgem. 

 

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 61,4% DESENVOLVER 

2 45,4% MELHORAR 

Média geral  ≅53,4%  

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 56,8% DESENVOLVER 

2 38,6% MELHORAR 

3 45,5% MELHORAR 

4 50% MELHORAR 

5 77,3% MANTER 

Média geral  ≅53,6%  

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: 

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

de salas de aula; 

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

do laboratório de informática; 

● Aprimorar o atendimento nos laboratórios didáticos de formação básica do curso, de 

acordo com as normas de funcionamento, utilização, segurança e manutenção; 

● Aprimorar o atendimento nos laboratórios didáticos de formação específica, conforme 

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: 

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

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

● Acho que algumas matérias são muito ineficientes e deixam a desejar. É um curso que 

demanda de um pouco mais de atenção por parte da coordenação devido a falta de empenho de 

alguns professores que só querem se livrar da turma. 

● Sala de aula: Recurso data show da sala mal funciona. Quando os docentes entra na 

sala acaba perdendo tempo com esse recurso porque nunca está funcionando e precisa acionar o 

operacional da instituição que vai até a sala e nada resolve. Os docentes se planejam , porém esse 

detalhe sempre acaba fazendo com que atrasem o início da aula. Esses recursos já deveriam estar 

ligados e funcionando perfeitamente antes de o professor entrar na sala. Outro ponto que chamo a 

atenção é o fato de alguns docentes serem inflexíveis quanto ao corpo discente que precia exercer 

atividade laboral e tem necessidade de se ausentar da aula e tais professores não aceitam justificativa. 

É de tamanha insensibilidade essa atitude no atual século em que vivemos. Isso é motivo desmotivador 

para o aluno que tem um objetivo de vida. Tal atitude acaba provocando evasão. Por fim, quero deixar 

registrado meus sinceros agradecimentos e admiração pela profa. Msc Gertrudes Magna! É uma 

excelente docente e está sempre cuidando para que as turmas se mantenham motivadas a 

permanecer no curso. Dá para notar em cada aula ministrada o quanto ela tem amor e carinho pelo 

que faz. Sempre prestativa e disposta a ajudar! 

● TROCAR A PROFESSORA MAGNA, FORMA DE PASSAR CONTEUDO RETOGRADA, 

PROIBE TELEFONE NA SALA COMO SE ESTIVESSE NA 5A SÉRIE. 

● Os professores precisam fazer um curso sobre práticas avaliativas. 
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● Os laboratórios de hospedagem e alimentos e bebidas, precisam de alguns ajustes. 

● Professores, elaborem trabalhos mais didáticos e aperfeiçoados para alunos a partir 

do 3 período de qualquer curso, lançar um arquivo e pedir para que façam um resumo sem debater 

sobre o tema deixa qualquer um desmotivado e o aluno se sentirá frustrado pela matéria. 

● Em todos os aspectos citados, como estrutura, biblioteca, informações e instruções 

dadas sobre como será a grade do curso e tal, sempre bem explicadas, dinâmica em sala ótimas, só 

uma professora que achei um pouco fraca foi a Gertrudes no curso de hotelaria, pois ela tem a matéria 

principal do curso ao qual considero bastante importante, que é de hospedagem e não sinto que ela 

consiga passar realmente o todo que se propõe a matéria, já que o que ela faz é basicamente ler slides 

desatualizados e antigos referentes a sistemas, que atualmente é tudo computadorizado e ela ainda 

trás fichas manuais antigas e que provavelmente caíram no desuso com o avanço da tecnologia, ela é 

bastante repetitiva, ela propõe atividades práticas em aula que acho ótimas porém ela passa 

novamente tudo que já foi feito em aula pra gravar vídeos das mesmas coisas podendo aproveitar o 

que já havia sido feito, enfim, muitas coisas dela acho fracas e mal aproveitadas, e altamente ela dará 

também a disciplina de hotelaria hospitalar que acho que será um desperdício nas mãos dela, já que 

jasete é bem menos redundante do que ela. No mais considero tudo perfeito. 

● Gostaria de pontuar sobre o término das aulas de quem estuda no período da noite, 

pois existem professores que liberam mais cedo por conta do risco e do horário de quem utiliza ônibus, 

e outros estão encerrando após as 22h,. O ideal e mais seguro para os estudantes, seria que a 

instituição determinasse um horário para todos os professores liberarem. 

● Por causa da pandemia não tive muitas aulas em laboratórios. Obs: alguns professores 

tem slides com o conteúdo muito antigo. 

● Sem comentários 

● A demora para solucionar problemas como um arcondicionado quebrado em sala, 

ficar vagando pelo ifal atrás de uma disponível que tenha um data show pegando obs: situação vivida 

por uma turma em específico. 

● Deixa muita a desejar em questão de infraestrutura e de laboratórios, principalmente 

sobre o laboratório de hotelaria e turismo. 

● Os bebedouros de água, esta muito danificado causando muitos 

aborrecimentos...gostaria fosse resolvido… 

● Colocar um simulador de sistema usada nos hotéis 

● Internet fornecida pela instituição é boa em algumas salas e em outras não, a 

qualidade da rede oscila quando tem muitos alunos usando-a e acaba que prejudicando quando os 

professores precisam utilizar na sala de aula. 
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● Melhorar as práticas do curso, principalmente para os alunos que passaram a maior 

parte dos períodos a distância. Aulas nos laboratórios contribuem muito para aumentar o aprendizado. 

● Em relação as salas de aulas a manutenção do ar condicionado deveria ser melhor e 

mais rápido , os laboratórios deveriam ser melhorado em estrutura e disponibilidade de materiais. Em 

relação com professores e colaboradores que tem um contato direto ou indireto com os alunos estão 

de parabéns todos são atenciosos , prestativos , fazem o melhor para ajudar a todos com isso torna o 

lugar muito bom de se estar contribuindo para o aprendizado. 
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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 Hotelaria, 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 pequena melhoria da percepção 

dos docentes na dimensão que abrange a organização didático-pedagógica, porém obteve um 

decréscimo em relação à percepção de atuação do corpo docente e modesto crescimento em relação 

à infraestrutura. Já na percepção dos discentes, houve uma exígua ascensão na dimensão organização 

didático-pedagógica, igualmente verificada na atuação do corpo docente. No desempenho do 

coordenador do curso, houve uma queda na progressão, o que também foi constatado com os órgãos 

representativos. No entanto, quanto à infraestrutura, verificou-se uma diminuta 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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