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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.  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

autoavalições internas são realizadas para verificar três dimensões previstas no instrumento

de avaliação, a saber: Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura.

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

superior  de Licenciatura Letras-Português 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 Superior Licenciatura Letras-Português 

MODALIDADE: Presencial

DENOMINAÇÃO DO CURSO: Letras-Português 

LOCAL DE OFERTA: IFAL – Campus Maceió 

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Noturno 

OFERTA DE VAGAS: 40

CARGA HORÁRIA: 3250 horas 

DURAÇÃO MÍNIMA: 04 anos 

DURAÇÃO MÁXIMA: 08 anos

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

2.1Perfil do Curso

O  Curso  de  Licenciatura  em  Letras-Português  do  Ifal,  em  sintonia  com  estudos

orientados pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – Unesco,

que destacam a necessidade de serem desenvolvidas políticas para o enfrentamento dos

desafios que a formação docente suscita como estratégia para a melhoria da qualidade da

educação. Em consonância com os princípios institucionais e legais, e, ainda, respeitadas a

diversidade nacional e a autonomia pedagógica da instituição, bem como a

indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão, tem por foco a

formação de professores da Educação Básica, habilitados para atuar no ensino de Língua

Portuguesa e suas Literaturas e está integrado por três núcleos formativos, de acordo com a

Resolução nº 02/2015/CNE.

De acordo com o PPC do Curso de Licenciatura Letras-Português do Ifal –  Campus

Maceió (2021), o curso é ofertado na modalidade presencial e visa:

Formar professores para a educação básica na área de Língua Portuguesa e suas
literaturas, buscando integrar os conhecimentos didático-pedagógicos, os conhecimentos
científicos  específicos do curso e os saberes de outros campos disciplinares
fundamentais para o

mailto:cll.maceio@ifal.edu.br
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exercício  da  docência,  num  processo  de  formação  contextualizada,  pautando-se  em
princípios  democráticos,  éticos,  humanísticos,  científicos,  tecnológicos  e  experienciais,
requeridos por uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, de inclusão social e de
pluralidade cultural (PPC, 2020, p. 9).

2.1.1 Perfil do egresso

De acordo com o PCC do curso, o perfil do egresso “demanda o constante exercício

do ato de refletir sobre a relevância pública e social das competências, dos conhecimentos,

das habilidades e dos valores alcançados na vida universitária, com realce para os aspectos

éticos” (PCC, 2020, p. 14). A atuação desses profissionais é a docência no ensino e o campo

de atuação do profissional de letras,

ultrapassa o domínio filosófico e científico dos estudos linguísticos e literários
para se inserir no contexto mais amplo das relações sociopolíticas e culturais, que
permeiam o ato da docência e a ação do pesquisador e do estudioso da
linguagem. A explicitação do perfil do egresso de Letras-Português do Ifal deverá
contemplar  os  três  grandes  pilares  de  sustentação  das  competências  do
graduando: as competências comunicativa, analítico-reflexiva e pedagógica. (PCC,
2020, p. 14).

O  campo  de  atuação  do  profissional  de  Letras  ultrapassa  o  domínio  filosófico  e

científico dos estudos linguísticos e literários para se inserir no contexto mais amplo das

relações sociopolíticas e culturais, que permeiam o ato da docência e a ação do pesquisador

e do estudioso da linguagem. A explicitação do perfil do egresso de Letras-Português do Ifal

deverá contemplar os três grandes pilares de sustentação das competências do graduando:

as competências comunicativa, analítico-reflexiva e pedagógica (CPA, 2021).

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 22 de setembro de 2022. No

Quadro  1,  é  possível  visualizar  o  descritivo  das  ações  gerais  envolvidas  no  processo  de

autoavaliação.
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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 21.09 Término do período de aplicação dos
questionários e análise dos resultados

CPA

A partir de 21.09 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).

Figura 1 – Eslaide utilizado para divulgação do processo de autoavaliação aos coordenadores de curso.

Fonte: CPA, 2022.
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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  Maceió.  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 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



11

4. RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS

É importante salientar que 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, os dados foram fornecidos

pelo coordenador do cursos.

Quadro 2 – Participação de segmentos consultados do curso Licenciatura Letras-Português do campus
Maceió no ano de 2022.

SEGMENTOS
PARTICIPANTES POPULAÇÃO AMOSTRA PARTICIPAÇÃO

Docente 30 22 73,3%
Discente 155 52 ≅34%
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 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.

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.
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4.1.1 Percepção 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 86,4 % MANTER
2 90,9% MANTER
3 95,5% MANTER
4 95,5% MANTER
5 95,5% MANTER
6 95,9% MANTER
7 100% MANTER
8 95,5% MANTER
9 100% MANTER

10 90,9% MANTER
11 86,4% MANTER
12 90,9 % MANTER
13 68,2% DESENVOLVER

Média geral 91,66%
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:

 Melhorar-repensar a oferta da disciplina de libras.

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 81,9% MANTER
6 90,9% MANTER
7 95,5% MANTER
8  95,5% MANTER

Média geral 95,5%
Fonte: CPA, 2022.

4.1.3 Percepção infraestrutura



21



22



23

Quadro 5 – Indicadores de percepção dos docentes sobre infraestrutura.

Questão Soma da porcentagem dos itens
“bom e ótimo”

Situação

1 45,4% MELHORAR
2 40,9% MELHORAR
3 45,4% MELHORAR
4 54,6% DESENVOLVER
5 68,2% DESENVOLVER
6 63,6% DESENVOLVER
7 68,2% DESENVOLVER
8 50% MELHORAR

Média geral 54,54%
Fonte: CPA, 2022.

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

itens apontados pelas questões:

 Melhorar a infraestruturas dos espaços como salas, laboratórios, banheiros;

 Melhorar o acervo bibliográfico;

 Realizar reuniões com a gestão geral do campus, para repassar as demandas

dos docentes e discutir sobre as possíveis estratégias ou alternativas a serem

implementadas de forma a alcançar uma maior satisfação e um retorno à

comunidade acadêmica.

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.

• A  coordenação  precisa  de  um  corpo  técnico  para  melhor  operacionalização  das

atividades. O coordenador acaba, em função dessa lacuna, acumulando funções e tem

dificuldade em conciliar atendimento a estudantes, operacionalização do curso em si e as

atividades docentes.

• Os cortes do governo dificultam a implementação de projetos de pesquisa e extensão

que demandem recursos.

• A carga horária dificulta a implementação de pesquisa e extensão (e nosso curso tem

extensão no currículo).

• Os docentes precisam ser formados para a prática extensionista. Houve formação apenas

para os NDE, que também estão sobrecarregados. Essa formação precisa estender-se a

todos/as que atuam na educação superior dentro da instituição.

• As reuniões pedagógicas limitam o debate pedagógico, pois há necessidade de muitos

informes técnicos. A lacuna no debate impede ajustes entre disciplinas. Sugiro minicursos

virtuais para formação contínua, com direito a certificação para os professores e também

para os alunos.

• O  sofá  da  sala  da  COLIC  está  insalubre,  necessita  ser  trocado  o  tecido  do  mesmo

urgentemente e o futuro material fosse um que pudesse ser higienizado ao menos, duas

vezes ao dia. Sobre os dois coordenadores da COLIC- Ensino Médio (Lorena Noberta) e

Ensino Superior (Ari  Denisson),  exercem um trabalho muito satisfatório. Parabéns aos

meus colegas de trabalho!

• O currículo do curso (no Ifal como no Brasil inteiro) deve ser mais ajustado à atividade

profissional do docente de Letras.
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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 atual. Considerou-se um número de respostas mediano tendo em vista

que a coordenação.

4.2.1 Percepções sobre a Organização Didático Pedagógica
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Quadro 6 – Indicadores de percepção dos discentes sobre componentes curriculares.

Questão Soma da porcentagem dos itens
“bom e ótimo”

Situação

1 86,6% MANTER
2 82,7% MANTER
3 78,8% MANTER
4 63,4% DESENVOLVER

5 80,8% MANTER
Média geral 78,46%

Fonte: CPA, 2022.

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

itens apontados pelas questões:

• Buscar estratégias para incentivar o discente na busca por conhecimentos em diversos 

formatos.

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 88,5% MANTER
2 53,8% DESENVOLVER
3 55,7% DESENVOLVER

4 69,2% DESENVOLVER

5 57,7% DESENVOLVER

6 80,7% MANTER

7 82,7% MANTER

8 80,7% MANTER

9 86,5% MANTER

10 86,6% MANTER

11 86,6% MANTER

12 84,7% MANTER

13 78,9% MANTER

Média geral 76,33%

Fonte: CPA, 2022.

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

itens apontados pelas questões:

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

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

• Tentar conhecer os interesses de grupos de alunos e dificuldades de aprendizagem.
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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 65,4% DESENVOLVER

2 69,3% DESENVOLVER

3 61,6% DESENVOLVER

4 57,7% DESENVOLVER

Média geral 63,50%

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:

• Realizar reuniões com os docentes para identificar quais as demandas do cursos
• Divulgar entre os discentes as atribuições da coordenação no âmbito do curso;
• Divulgar as ações que estão sendo desenvolvidas pela coordenação entre os 

estudantes do curso.

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

Questão Soma da porcentagem dos itens
“bom e ótimo”

Situação

1 51,9% DESENVOLVER

2 55,8% DESENVOLVER

3 46,2% MELHORAR

4 57,7% DESENVOLVER

5 63,4% DESENVOLVER

Média geral 55%

Fonte: CPA, 2022.

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

itens apontados pelas questões:

- Fazer a divulgação e incentivar a participação dos discente no NDE;

- Cobrar maior participação do representante discente no Colegiado;

- Rever como estão sendo implementadas a prática profissional: projetos de ensino;

estágios e atividades teórico práticas, TCC, segundo o constante no PPC.

4.2.5 Percepções sobre infraestrutura



38



39

Quadro 10 – Indicadores de percepção dos docentes sobre infraestrutura.

Questão Soma da porcentagem dos itens
“bom e ótimo”

Situação

1 46% MELHORAR

2 44,3% MELHORAR

3 48,1% MELHORAR

4 46,1% MELHORAR

5 63,5% DESENVOLVER

6 76,9% MANTER

Média geral 54,15%

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:

• Melhorar a estrutura das salas de aulas e dos laboratórios para atender e acomodar 

melhor os discentes;

• Melhorar a comunicação da coordenação e os discentes.

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.

• Estou com vários processos a resolver pela coordenação que se encontram pendentes de

solução. Não tenho retorno, nem muito menos expectativa de quando irão resolve los. É

abominoso saber dessa coordenação que não alinha, nem muito menos se preocupa em

resolver questões processuais formais de seus discentes.

• Sugestão: colocar espelhos nos banheiros femininos pelo menos.

• Queria  muito  estagiar  na  cidade  onde  moro,  pena  que  essa  regra  desnecessária  me

impede disso acontecer.

• É necessário reforçar a segurança na saída dos alunos do curso noturno, excelente

• curso.

• Meu olhar sobre o IFAL segue da seguinte forma: Alguns docentes da formação

• específica de letras não tem uma didática boa para transmitir o conteúdo.

• Aspecto  sobre  estrutura.  Os  projetores  não  funcionam  regularmente  dificultando

processo de ensino e aprendizagem. Temos outro fator que não contribui para uma boa

qualidade de aula que é a internet.  Os laboratórios de informática não comportam a

quantidade de estudantes de algumas turmas do curso de letras. No mesmo ambiente

encontra-se muitas cadeiras quebradas que oferecem riscos aos discentes.

• Quando  ocorre  a  falta  ou  substituição  do  docente  em  algum  momento  do  curso,  o

discente não pode ser prejudicado nesse processo. E a coordenação precisa ser clara nas

formas de resolução do problema com todos os matriculados na disciplina.
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• Infelizmente, não posso, ainda, apresentar uma avaliação positiva do curso, bem

como dos seus responsáveis. O curso em si é muito bom, uma oportunidade ótima

para quem deseja seguir na docência. Por outro lado, não apresenta estrutura

suficiente  para  tal,  implicando  no  processo  de  aprendizagem.  Penso  que  a

coordenação deveria se fazer mais presente na vida acadêmica dos estudantes,

orientando  e  solucionando  eventuais  e/ou  pontuais problemas.  A própria

instituição não  apresenta  estrutura  suficiente para  atender as  demandas  das

turmas de licenciaturas, o que por sua vez, acaba interferindo e prejudicando o

percurso dos estudantes.

• Alguns professores demonstram não está a par da disciplina, sem conhecimento

prévio. E muitos apresentam suas opiniões próprias, críticas a respeito das

opiniões diferentes das deles, além desse momento de campanha política, estão

militando em causa do políticos.

• Alguns  professores  demonstram  muita  arrogância  e  falta  de  humildade  nos

momentos  de  correção  de  atividades  e  trabalhos.  Vale  ressaltar  que  todos

estamos em um ambiente de formação,  que todos temos uma vida pessoal  e

profissional para além da universidade e que todos temos problemas, cabe a nós

tratá-los  e  resolvê-los.  Problemas pessoais devem ser tratados em casa e não

lançados sobre os alunos em forma de humilhação ou prepotência, afinal,  não

adianta defender Paulo Freire e não viver o que ele entende por educação.

• Gostaria  de  apresentar  uma  crítica.  Sou  do  interior  e  em  breve  entrarei  em

período de estágio, mas o Ifal não oferece estágio fora de Maceió, o que acaba

pesando para mim já que o custo do transporte para Maceió é absurdo, fora que

teria alimentação, locação. Seria muito bom que houvesse outras maneiras de

pagar o estágio.

• Acabar com a obrigatoriedade do TCC.

• Disponibilização de material impresso para discentes que não têm computador,

ou os que não possuam fluência digital, estendo-se as pessoas que não possuam

fluência digital alguma, que é o meu caso, já é um simples e gigantesco passo para

colocar os discentes em paridade na hora de abordar, discutir ou simplesmente

ter acesso aos assuntos da disciplina pra chegar na aula por dentro da temática,
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ter  todos os  cursos  de licenciatura em um outro horário,  restaurante popular

universitário com preço baixo, divulgação ampliada dos programas de extensão,

bolsas ,auxílios em fim ,muitas melhorias, e estas pra ontem.

• Os banheiros precisam melhorar,  Nem sempre tem papel higiênico e sabão. A

falta  de  papel  toalha  é  constante.  Sua  estrutura  física  está  necessitando  de

reforma.

• Aqui  estamos,  mais  uma  vez,  participando  do  questionário  de  autoavaliação,

referente ao curso de Letras, porém, percebemos que muita coisa não muda, após

o coleta dos dados informados pelos estudantes. Infelizmente, muita coisa precisa

mudar na instituição de forma geral, como no próprio curso. Acredito que quando

a instituição passar a perceber os cursos de licenciatura do IFAL com o mesmo

olhar  voltado aos  cursos  técnicos  e  tecnológicos,  teremos um ensino superior

menos traumático para os estudantes, garantindo uma educação de qualidade.

Por  outro  lado,  quando  a  coordenação  do  curso  de  letras  possibilitar uma

comunicação mais presente, teremos informações concretas que contribuam com

a formação.

• ACHO  QUE  AS  DISCIPLINAS  PODERIAM  SER  MENOS  IDEOLOGIZADAS  E  MAIS

CIENTIFICAS, COM OUTRAS VISÕES DO MESMO ASSUNTO.

• Atualmente venho lutando por orientação de trabalho de conclusão de curso, já

que a disciplina será ofertada no semestre que vem e preciso me formar, contudo,

aos que venho tentando nenhum se habilita a orientar.

• Apenas sobre a falta de organização dos horários de aulas e a falta de professores

para ministrarem as disciplinas ofertadas.

• Gostaria de melhoria na estrura das salas e novos projetores para sala de aula.

Maior nível atividade prática.

• AGRADEÇO TODO O ESFORÇO DOS DOCENTES  E  DA COORDENAÇÃO DE LETRAS POR

VIABILIZAR ÀS AULAS NO PERÍODO DA PANDEMIA.

• Mais integração da teoria com a práticas, saberem ouvir os estudantes e ajudarem na

permanência dos estudantes sendo mais compreensivos, principalmente quando se trata

de saúde mental, há muita pressão psicológica.
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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 afetam a qualidade da aprendizagem vivenciada pelos atuais

discentes matriculados.

Esse relatório de autoavaliação do curso de Letras-Português elaborado pela CPA é

um diagnóstico do curso, 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.

As  recomendações  sugeridas  nesse  relatório  servem  apenas  para  orientar  o

planejamento  e  no  desenvolvimento  das  ações  pontuais,  que  deverão  continuar  sendo

monitoradas  e  dialogadas  pelo  coordenador  de  curso  junto  aos  respectivos  órgãos

representativos NDE e Colegiado de curso, com o apoio dos gestores institucionais dos campi

e da Reitoria, de forma a fortalecer os pontos considerados positivos e corrigir as limitações

encontradas,  contribuindo,  assim,  para  o  fortalecimento  do  curso  e  do  ensino  superior

ofertado.

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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