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1. APRESENTAÇÃO  

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

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

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

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

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

organizadas com as prerrogativas estabelecidas pelo Inep. Assim, as CPA’s são organizadas pelas 

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

Os resultados das autoavaliações internas apontam para indicativos que devem ser 

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

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

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

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

dimensões previstas no instrumento de avaliação, a saber: Organização Didático-Pedagógica, Corpo 

Docente e Tutorial e Infraestrutura. 

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

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

em Matemática 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-Tutorial e Infraestrutura. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO  

INSTITUIÇÃO: Instituto Federal de Alagoas – Ifal 

TIPO: Curso de Licenciatura 

MODALIDADE: Presencial 

DENOMINAÇÃO DO CURSO: Licenciatura em Matemática 

LOCAL DE OFERTA: IFAL – Campus Maceió  

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Noturno 

OFERTA DE VAGAS: 40 (quarenta) 

CARGA HORÁRIA: 2.950 horas 

DURAÇÃO MÍNIMA: 08 (oito) períodos 

DURAÇÃO MÁXIMA: 16 (dezesseis) períodos 

E-MAIL DA COORDENAÇÃO: diogo.castro@ifal.edu.br 

 

2.1 Perfil do Curso  

De acordo com o PPC do Curso de Licenciatura em Matemática do Ifal – Campus Maceió (2015), 

o curso é ofertado na modalidade presencial e visa a for mação integral do professor de matemática 

procurando contribuir para o desenvolvimento educacional do estado de Alagoas e região.   

 
Portanto, é importante salientar que esta proposição de plano de curso tem 
fundamento no marco normativo deste nível de ensino destacando recomendações 
colocadas na Resolução nº 01 CNE/CP, de 18/02/2002 e nos pareceres CNE/CP n° 
9/2001 e n° 27/2001, respectivamente de 08/05/2001 e 02/10/2001, os quais 
instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de professores da 
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; na 
Resolução nº CNE/CP nº 02, de 19/02/2002, que institui a duração e a carga horária 
dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da 
Educação Básica em nível superior; na Resolução nº 09/2002-CNE/CES, de 
11/03/2002, no Parecer nº 1.304/2001-CNE/CES de 06/11/2001, que estabelecem 
as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Bacharelado e Licenciatura e na 
Resolução CNE/CES 3, de 18/02/2003, que estabelece as diretrizes curriculares para 
cursos de Matemática. (PPC, 2015, p. 14). 

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

matemática tem como objetivo principal 

(...)formar profissionais para atuar na Educação Básica, nos anos finais do ensino 
fundamental e no ensino médio, na área de Matemática e suas Tecnologias, 
pautados na compreensão da importância da Matemática nos processos de ensino 
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e aprendizagem do conhecimento teórico, estabelecendo estreita relação entre 
teoria e prática experimental. (PPC, 2015, p. 13). 

 

2.1.1 Perfil do egresso 

O PPC do curso de matemática (2015, p. 17) registra que a passagem pelo curso visa garantir 

ao profissional a capacidade de: 

 Promover práticas educativas, respeitando e estimulando a diversidade cultural e a educação 

para a inteligência crítica;  

 Organizar trocas de experiências com especialistas de diversas áreas de ensino;  

 Usar as diversas linguagens, presentes na sociedade, na sua ação profissional; 

 Utilizar as tecnologias da informação e comunicação como meios de aprendizagem;  

 Elaborar e executar projetos e pesquisas educacionais;  

 Compartilhar saberes, estabelecendo relações com situações escolares anteriores, buscando 

aprofundamento dos conteúdos articulados com estratégias de aprendizagem e o meio social;  

 Produzir textos para relatar experiências, formular dúvidas ou apresentar conclusões. 

No campo específico, os professores de Matemática que atuarão no ensino fundamental e 

ensino médio, necessariamente, estarão aptos a:  

 Possibilitar o desenvolvimento da capacidade de raciocínio, compreendendo e utilizando a 

ciência como elemento de interpretação e intervenção, e a tecnologia como conhecimento sistemático 

de sentido prático;  

 Refletir sobre a ciência, sua produção e sua importância, estabelecendo correlações com o 

processo de ensino / aprendizagem;  

 Compreender o processo de sociabilidade e de ensino e aprendizagem na escola e nas suas 

relações com o contexto na qual se inserem as instituições de ensino e atuar sobre ele;  

 Fazer uso de recursos da tecnologia de informação e da comunicação de forma a aumentar 

as possibilidades de aprendizagens dos alunos;  

 Manejar diferentes estratégias de comunicação dos conteúdos, sabendo eleger as mais 

adequadas, considerando a diversidade dos alunos, os objetivos das atividades propostas e as 

características dos próprios conteúdos;  

 Intervir nas situações educativas com sensibilidade, acolhimento e afirmação responsável de 

sua autoridade;  

 Identificar, analisar e produzir materiais e recursos para utilização didática, diversificando as 

possíveis atividades e potencializando seu uso em diferentes situações;  
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 Utilizar estratégias diversificadas de avaliação da aprendizagem e, a partir de seus resultados, 

formular propostas de intervenção pedagógica, considerando o desenvolvimento de diferentes 

capacidades dos alunos; 

 Compreender e utilizar a ciência como elemento de interpretação e intervenção na realidade, 

e a tecnologia como conhecimento sistemático de sentido prático;  

 Fazer uso dos conhecimentos da Ciência e da Matemática para explicar o mundo natural e 

para planejar, executar e avaliar intervenções práticas;  

 Desenvolver e propor modelos/práticas/estratégias curriculares alternativas que vislumbrem 

a aprendizagem de todos os alunos, bem como a permanência exitosa dos mesmos na escola. 
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3. METODOLOGIA  

Essa avaliação possuiu natureza majoritariamente descritiva e quantitativa. A construção do 

questionário se baseou no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial SINAES/2017 

para reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso. O período de aplicação dos 

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

descritivo das ações gerais envolvidas no processo de autoavaliação.  

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

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

autoavaliação  

CPA e Coordenações de Curso 

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

Departamento de Comunicação  

15.09 a 28.10 Término do período de aplicação dos 

questionários e análise dos resultados  

CPA 

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

Departamento de Comunicação 

Fonte: CPA, 2022.  

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

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

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

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

instituição (Figura 2). 
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Figura 1 – 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 dos 

cursos do campus Piranhas. A elaboração do questionário foi embasada no processo avaliativo de 2021 

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

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

De acordo com a avaliação sistematizada em 2021, cada bloco de questões contou com escalas 

de 6 (seis) níveis para registro das avaliações atribuídas: Ótimo, Bom, Regular, Ruim, Péssimo e Não 

sei responder (essa considerada como ponto neutro). Como forma de estabelecer uma metodologia 

de tratamento dos resultados e elaborar indicações sobre os aspectos avaliados, adotou-se a 

categorização da proporção de categorização: "Bom" e "Ótimo", obtida em cada um dos aspectos 

avaliados. Essa síntese gerou os seguintes indicativos de ação:  

• MANTER: quando a média da soma dos percentuais dos itens avaliados como Ótimo e Bom 

de cada segmento, for igual ou maior que 71%, considera-se que a questão atende os requisitos de 

qualidade e as ações referentes a esta questão devem ser mantidas; 

• DESENVOLVER: quando a média da soma dos percentuais dos itens avaliados como Ótimo e 

Bom de cada segmento for maior ou igual a 51% e menor que 71%, considera-se que a questão não 

conseguiu atingir padrão de qualidade exigido, mas pode melhorar a partir de ações pontuais; 

• MELHORAR: quando a média da soma dos percentuais dos itens avaliados como Ótimo e 

Bom de cada segmento for maior ou igual a 26% e menor que 51%, considera-se que a questão não 

atende os requisitos mínimos de qualidade, estando em situação crítica e merecendo atenção especial 

e ação rápida; 

• CORRIGIR: quando a média da soma dos percentuais dos itens avaliados como Ótimo e Bom 

for menor que 26%, considera-se que o indicador necessita de ações corretivas por parte da gestão 

em caráter de urgência. 
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4. RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 

É importante salientar que o processo de autoavaliação no Ifal ocorre com participação não 

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

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

 

Quadro 2 – Participação de segmentos consultados do Curso Lic. em Matemática campus Maceió no 

ano de 2022. 

SEGMENTOS 
PARTICIPANTES 

POPULAÇÃO AMOSTRA PARTICIPAÇÃO 

Docente 30 19 ≅64% 

Discente  130 2 ≅2%1 

Fonte: Coordenação de Curso e CPA, 2022.  

 

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

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

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

de melhorias. As próximas seções trazem a resultante dos dados coletados e análise dos mesmos.  

 

 

  

                                                           
1 Registra-se que o quantitativo de estudantes participantes foi muito pequeno, configurando fragilidade na 

resultante da pesquisa. Mesmo assim, decidiu-se registrar as respostas realizadas a fim de não invalidar todo 

processo de autoavaliação realizado. Entretanto, serão estudadas estratégias de melhorias no processo 

avaliativo realizado para melhorias nas próximas edições.  
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4. 1 Percepção docente  

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

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

curso ao longo do último ano letivo.  

 

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

Questão  Soma da porcentagem dos itens  
“bom e ótimo” 

Situação 

1 78.9% MANTER 

2 84.2% MANTER 

3 73.7% MANTER 

4 74.8% MANTER 

5 84.2% MANTER 

6 63.2% DESENVOLVER 

7 79% MANTER 

8 74.8% MANTER 

9 78.9% MANTER 

10 57.9% DESENVOLVER 

11 68.5% DESENVOLVER 

12 73.7% MANTER 

13 68.5% DESENVOLVER 

Média geral  ≅68%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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

apontados pelas questões: 

 Desenvolver estratégias de melhorias nos convênios e ações promovem integração 

com a rede pública de ensino e permitam o desenvolvimento, a testagem, a execução 

e a avaliação de maneira exitosa ou inovadora; 
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 Desenvolver estratégias de melhorias no apoio ao discente divulgando ações de 

acolhimento e permanência, acessibilidade, metodológica e instrumental, monitoria, 

nivelamento, intercâmbios nacionais e internacionais; 

 Desenvolver estratégias de melhorias nas tecnologias da informação e comunicação 

adotadas no processo de ensino e aprendizagem que permitem a execução do PPC do 

curso com acessibilidade digital e comunicacional; 

 Desenvolver estratégias de melhorias por meio de promoção de diálogo e avaliação 

sobre a 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 89.5% MANTER 

2 89.4% MANTER 

3 89.5% MANTER 

4 89.4% MANTER 

5 78.9% MANTER 

6 68.4% DESENVOLVER  

7 78.9% MANTER 

Média geral  ≅83%  

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: 

 Desenvolver estratégias de melhorias nas ações docentes que permitam identificar as 

dificuldades dos alunos e expor o conteúdo em linguagem aderente às características 

de cada turma. 

 

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 63.1% DESENVOLVER 

2 57.9% DESENVOLVER 

3 52.7% DESENVOLVER 

4 36.8% MELHORAR 

5 78.9% MANTER 

6 44.1% MELHORAR 

7 42.1% MELHORAR 

8 52.6% DESENVOLVER 

Média geral  ≅54%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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

apontados pelas questões: 

 Desenvolver estratégias de melhorias dos espaços de trabalho para docentes que 

atenda as necessidades institucionais e possuem recursos de tecnologia da informação 

e comunicação apropriados; 

 Desenvolver estratégias de melhorias na sala coletiva de professores viabiliza o 

trabalho docente, possui recursos de tecnologia da informação e comunicação 

apropriados e dispõe de mobiliário disponível para guarda de equipamentos e 

materiais; 

 Desenvolver estratégias de melhorias nas salas de aula atendam às necessidades 

institucionais e do curso, manutenção periódica, conforto, disponibilizam recursos 

básicos para a realização das atividades de aula; 

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

informática apresentam estrutura para as necessidades do curso, apresentando 

manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos amparando as atividades 

a serem desenvolvidas; 

 Melhorar, nos casos de títulos virtuais, a garantia de acesso na IES, com instalações e 

recursos tecnológicos que atendem a demanda bem como de apoio à leitura, estudo 

e aprendizagem; 
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 Melhorar laboratórios básicos didáticos a fim de que apresentem estrutura para as 

necessidades do curso, apresentando manutenção periódica, conforto, 

disponibilidade de recursos amparando as atividades a serem desenvolvidas; 

 Desenvolver melhorias nos laboratórios de formação específica a fim de que 

apresentem estrutura para as necessidades do curso, apresentando manutenção 

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

desenvolvidas. 

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

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

curso: 

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

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

 Nenhuma registrada. 
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4.2 Percepção discente 

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

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

semestre em vigência.  

 

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

Questão  Soma da porcentagem dos itens  
“bom e ótimo” 

Situação 

1 100% MANTER 

2 100% MANTER 

3 100% MANTER 

4 50% MELHORAR 

5 100% MANTER 

Média geral  ≅90%  

Fonte: CPA, 2022. 

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

apontados pelas questões: 

 Desenvolver estratégias de suporte e estímulo de utilização de leituras 

complementares sugeridas por professores.  
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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 

1 100% MANTER 

2 100% MANTER 

3 100% MANTER 

4 100% MANTER 

5 100% MANTER 

6 100% MANTER 

7 100% MANTER 

8 100% MANTER 

9 100% MANTER 

10 100% MANTER 

11 100% MANTER 

12 100% MANTER 

13 100% MANTER 

Média geral  ≅100%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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

apontados pelas questões: 

- Não se aplica. 
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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 

1 100% MANTER 

2 100% MANTER 

3 100% MANTER 

4 100% MANTER 

Média geral  ≅100%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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

apontados pelas questões: 

 Não se aplica. 

 

4.2.4 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 0% CORRIGIR 

2 50% MELHORAR 

3 50% MELHORAR 

4 100% MANTER 

5 50% MELHORAR 

Média geral  ≅50%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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

apontados pelas questões: 

 Providenciar a correção das ações de colegiado de maneira que possua 

representatividade discente, seja atuante e passe a se reunir com periodicidade 

determinada; 

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

PPC; 

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

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

devidamente implementadas; 

 Melhorar as ações voltadas para os estudantes do curso repercutem em sua 

permanência na instituição. 
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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 50% MELHORAR 

2 100% MANTER 

3 50% MELHORAR 

4 50% MELHORAR 

5 100% MANTER 

6 100% MANTER 

Média geral  ≅75%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

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

apontados pelas questões: 

- Melhorar as salas de aula a fim de que apresentam estrutura para as necessidades do curso, 

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

a serem desenvolvidas; 

- Melhorar os laboratórios básicos didáticos a fim de que apresentem estrutura para as 

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

amparando as atividades a serem desenvolvidas; 

- Melhorar os laboratórios de formação específica a fim de que apresentem estrutura para as 

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

amparando as atividades a serem desenvolvidas. 

 

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

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

curso: 

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

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

 não! neste momento... 
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5. Considerações Finais 

A trajetória da atual gestão da CPA tem buscado aproximação com os cursos entendendo as 

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

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

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

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

aprendizagem vivenciada pelos atuais discentes matriculados.  

Esse relatório de autoavaliação do curso de licenciatura em matemática, constitui um segundo 

diagnóstico da CPA sobre do curso desde a sua implantação. Devido à baixa adesão e engajamento dos 

estudantes considera-se que as respostas dadas pela amostra de discentes é frágil, mesmo assim 

registrou-se os dados coletados neste documento. Portanto, a maneira de aplicação da pesquisa para 

o ano de 2023 será remodelado. Registra-se que ele é uma das muitas possibilidades para subsidiar 

ações da gestão do curso que devem ser embasadas no PPC do curso, no Plano de Desenvolvimento 

Institucional bem como na escuta ativa de docentes e discentes.  

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

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

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

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

dos questionários distribuídos entre docentes e discentes. 
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