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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  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 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 PPC, o curso

(...) o PPC do Bacharelado em Química Industrial busca unificar ciência, tecnologia e
trabalho nas atividades intelectuais e manuais dos sujeitos de forma a articular os
conhecimentos  teóricos  e  práticos  (técnicos)  da  educação  profissional  com  os
fundamentos da teóricos e práticos da formação humana (práxis). O Bacharelado
em Química Industrial incorpora características pertinentes ao PPPI, tais  como:
sintonia com a sociedade e o mundo produtivo; diálogo com os arranjos produtivos
locais  e  regionais;  preocupação  com  o  desenvolvimento  sustentável;  ação
pedagógica inter e transdisciplinar; percepção da pesquisa aplicada e da extensão
como  ações  na  construção  do  conhecimento;  autonomia  dos  discentes  na
aprendizagem. (PPC, 2020, p. 7).

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 Química

Industrial do  Campus Penedo. 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.

5



2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
INSTITUIÇÃO: Instituto Federal de Alagoas – Ifal 

TIPO: Curso de Bacharelado

MODALIDADE: Presencial

DENOMINAÇÃO DO CURSO: Química Industrial 

LOCAL DE OFERTA: IFAL – Campus Penedo 

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Noturno

OFERTA DE VAGAS: 40 (quarenta) 

CARGA HORÁRIA: 3466 h

DURAÇÃO MÍNIMA: 05 (cinco) períodos

DURAÇÃO MÁXIMA: 10 (dez) períodos 

CONCLUINTES: Ainda não alcançado

E-MAIL DA COORDENAÇÃO: quimicaindustrial.penedo@ifal.edu.br 

2.1 Perfil do Curso

De acordo com o PPC do Curso de Bacharelado em Química Industrial  (2020),  o curso é

ofertado na modalidade presencial  e  visa  a  formação integral  do  químico industrial  procurando

contribuir para o desenvolvimento industrial do estado de Alagoas e região onde o curso

(...) será voltado para a formação de profissionais aptos a atuarem na área indústria
de Química, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento industrial
da região e do Estado de Alagoas, bem como os estados circunvizinhos. (PPC, 2020,
p. 15).

Além disso, é importante mencionar que no Curso de Bacharelado em química industrial

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) busca unificar ciência, tecnologia e trabalho
nas  atividades  intelectuais  e  manuais  dos  sujeitos  de  forma  a  articular  os
conhecimentos  teóricos  e  práticos  (técnicos)  da  educação  profissional  com  os
fundamentos teóricos e práticos da formação humana (práxis). O Bacharelado em
Química  Industrial  incorpora  características  pertinentes  ao  Projeto  Político
Pedagógico Institucional (PPPI), tais como: sintonia com a sociedade e o mundo
produtivo; diálogo com os arranjos produtivos locais e regionais; preocupação com
o desenvolvimento sustentável; ação pedagógica inter e transdisciplinar; percepção
da pesquisa aplicada e da extensão como ações na construção do conhecimento;
autonomia dos discentes na aprendizagem. (PÁGINA OFICIAL DO CURSO, 2022, on-
line).
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2.1.1 Perfil do egresso

O projeto do curso traz uma lista de itens extenso sobre as características do egresso

formado em bacharelado em Química Industrial. São elas listadas a seguir (PPC, 2020, p. 17):

• Dominar as técnicas básicas de utilização de laboratórios e equipamentos necessárias para

garantir a qualidade dos serviços prestados e para desenvolver e aplicar novas tecnologias, de modo

a ajustar-se à dinâmica do mercado de trabalho;

• Direcionar as transformações da matéria, observadas nas indústrias e laboratórios, para

controlar os produtos obtidos nos processos industriais;

• Saber interpretar criticamente as etapas, efeitos e resultados, aplicando abordagens

criativas à solução dos problemas e desenvolvendo novas aplicações e tecnologias;

• Ter capacidade para assumir  responsabilidades técnicas,  prestar  assistência,  assessoria,

consultoria, realizar vistorias, laudos e atestados no âmbito da Química e da tecnologia química;

• Possuir condições de exercer plenamente a sua cidadania e, enquanto profissional,

respeitar o direito à vida e ao bem-estar dos cidadãos que, direta ou indiretamente, possam vir a ser

atingidos pelos resultados de suas atividades;

• Possuir  habilidade  suficiente  em  Matemática  e  modelos  probabilísticos  teóricos  para

compreender conceitos de Química e de Física, contribuindo para interpretar as diferentes formas de

representação como tabelas, gráficos, símbolos e expressões;

• Possuir capacidade crítica para analisar os processos éticos na pesquisa e no trabalho de

rotina,  reconhecendo  os  limites  éticos  envolvidos  na  pesquisa  e  na  aplicação  do  conhecimento

científico e tecnológico;

• Saber trabalhar em equipe e ter uma boa compreensão das diversas etapas que compõem

um processo industrial ou uma pesquisa, sendo capaz de planejar, coordenar, executar ou avaliar

atividades relacionadas à Química ou a áreas correlatas;

• Ter curiosidade intelectual e interesse pela investigação científica e tecnológica, de forma a

utilizar o conhecimento científico e socialmente acumulado, na produção de novos conhecimentos

respeitando o direito à vida e ao bem-estar dos cidadãos;

• Conhecer as propriedades físicas e químicas principais dos elementos e compostos

químicos que possibilitem entender e prever o seu comportamento físico-químico e aspectos de

reatividade, mecanismos e estabilidade;

• Saber comunicar corretamente os projetos e resultados de pesquisa na linguagem

científica, oral e escrita (periódicos, relatórios, pareceres, “posters”) em idioma pátrio e estrangeiro

(especialmente inglês e/ou espanhol);
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• Saber investigar os processos naturais e tecnológicos, controlando variáveis, identificando

irregularidades, interpretando e propondo soluções;

• Saber  elaborar  projetos  de  pesquisa  e  de  desenvolvimento  de  métodos,  produtos  e

aplicações em sua área de atuação;

• Possuir conhecimento dos procedimentos e normas de segurança no trabalho, inclusive

para expedir laudos de segurança em laboratórios, indústrias químicas e biotecnológicas;

• Saber  atuar  em laboratório  químico,  sendo  capaz  de  selecionar,  comprar  e  manusear

equipamentos e reagentes;

• Saber realizar avaliação crítica da aplicação do conhecimento em Química, tendo em vista o

diagnóstico e o equacionamento de questões sociais e ambientais;

• Saber realizar o controle de operações ou processos químicos no âmbito de atividades de

indústria, vendas, “marketing”, segurança, administração pública e outras nas quais o conhecimento

da Química seja relevante;

• Ter capacidade de determinar e difundir e/ou utilizar o conhecimento relevante para a

comunidade;

• Ser capaz de atender às exigências do mundo do trabalho, com visão ética e humanística,

tendo  capacidade  de  vislumbrar  possibilidades  de  ampliação  do  mesmo,  visando  atender  às

necessidades atuais. Durante a sua vida profissional, deverá ser despertado um senso crítico que

possibilite  a  prática  das  seguintes  atitudes:  Ter  compromisso  com  a  ética  profissional;  Ter

responsabilidade social e ambiental; Ter espírito empreendedor; Engajar-se em processo contínuo de

educação profissional.
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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 – Eslaide 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 Penedo. 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 do curso de bacharelado em

Química Industrial.

Quadro 2 – Participação de segmentos consultados do curso Bacharelado em Química Industrial 

Campus Penedo no ano de 2022.

SEGMENTOS
PARTICIPANTES POPULAÇÃO AMOSTRA PARTICIPAÇÃO

Docente 7 6 86%

Discente 40 26 65%

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.
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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. Considerou-se um número de respostas significativo, tendo em

vista que apenas um docente envolvido no ensino no último ano não teve sua percepção coletada.

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 83,4% MANTER

2 83,3% MANTER

3 83,3% MANTER

4 83,3% MANTER

5 83,3% MANTER

6 83,3% MANTER

7 83,3% MANTER

8 66,6% DESENVOLVER

9 83,3% MANTER

10 50% MELHORAR

11 100% MANTER

Média geral ≅80%

Fonte: CPA, 2022.

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

apontados pelas questões:

 Desenvolver e/ou divulgar ações existentes no que tange acolhimento, permanência,

acessibilidade,  oportunidades  de  monitoria  e  intercâmbios  para  professores  do

colegiado com apoio do NDE do curso,  a  fim de que os docentes sejam agentes

propagadores de tais informações aos discentes;

 Desenvolver  e/ou  divulgar  ações  existentes  no  que  tange  convênios  e  ações

promovem integração com a rede pública de ensino e permitem o desenvolvimento,

a execução e a execução de estratégias didático-pedagógicas para professores do

colegiado com apoio  do NDE do curso  a  fim de que os  docentes  sejam agentes

propagadores de tais informações aos discentes.
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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 83,3% MANTER

2 66,7% DESENVOLVER

3 83,3% MANTER

4 50% MELHORAR

5 66,7% DESENVOLVER

6 83,4% MANTER

7 83,3% MANTER

Média geral ≅74%

Fonte: CPA, 2022.

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

apontados pelas questões:

 Dialogar  com  colegiado  a  fim  de  clarificar  as  ações  da  coordenação  buscando

solucionar problemas de forma conjunta, envolvendo NDE no apoio às atividades do

coordenador, no que for pertinente;

 Promover, junto ao NDE, reflexões sobre os componentes curriculares à medida que

eles vão sendo ministrados para buscar estratégias de melhorias contínua da

proposta  de  PPC  e  dialogar  sobre  as  reflexões  realizadas  junto  aos  demais

professores do colegiado;

 Dialogar com o colegiado a fim de propor estratégias para a realização das tarefas

relacionadas a carga de trabalho dos docentes, realizando reflexões sobre como

podem ser feitas melhorias nas realizações das atividades de maneira estratégica e

combinada com o corpo docente.
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4.1.3 Percepções sobre Infraestrutura
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Quadro 5 – Indicadores de percepção dos docentes sobre infraestrutura.

Questão Soma da porcentagem dos itens
“bom e ótimo”

Situação

1 83,3% MANTER

2 66,6% DESENVOLVER

3 83,3% MANTER

4 83,3% MANTER

5 83,3% MANTER

6 50% MELHORAR

7 50% MELHORAR

8 50% MELHORAR

Média geral ≅69%

Fonte: CPA, 2022.

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

apontados pelas questões:

 Desenvolver  melhores  condições  da  sala  de  utilização  conjunta,  de  professores,

proporcionando armários para guarda de materiais, espaço individual de estudo e

equipamentos de informática para acesso e pesquisa. Além disso, proporcionar sala

de coordenação e coordenador com espaço reservado de uso;

 Melhorar  o  acervo  de  títulos  virtuais  proporcionando  a  bibliotecária  uma  lista

atualizada de títulos pertinentes ao curso. Tal lista deve ser elaborada com o apoio

do NDE e consultando o PPC vigente;

 Verificar  as  instalações  de  laboratórios  e  buscar  melhoria  contínua  dos  espaços

dialogando com colegiado e NDE sobre necessidades e encaminhamentos dados

junto a gestão do campus.

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 resposta 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. Considerou-se um número de respostas alto (36 respostas ao total), tendo em

vista que a coordenação do curso relatou que, apesar de matriculados 40 alunos, destes apenas

entre 25 tem frequentado as aulas com assiduidade.

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 53,9% DESENVOLVER

2 26,9% MELHORAR

3 34,6% MELHORAR

4 34,6% MELHORAR

5 34,6% MELHORAR

Média geral ≅37%

Fonte: CPA, 2022.

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

apontados pelas questões:

 Desenvolver o  diálogo com alunos para promover engajamento nas

atividades, sensibilizar professores para reflexão sobre as tarefas desenvolvidas

bem como  realização  continua  de  feedbacks das  atividades  que  vem  sendo

desenvolvidas a fim de melhorar o engajamento dos discentes;
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 Promover diálogo do colegiado, NDE e representantes de turma a fim de mapear

dificuldades na realização das tarefas e apreensão dos conteúdos abordados para

propor  estratégias  de  melhorias  continua  no  andamento  das  componentes

curriculares;

 Promover a divulgação de materiais de leitura bem como incentivar a configuração

de grupos de estudos para utilização de materiais sugeridos pelos docentes;

 Promover  palestras  e  rodas  de  conversa  com  profissionais  especializados  para

sensibilizar  os  alunos  sobre  engajamento  em  tarefas  e  desenvolvimento  da  vida

profissional.

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 50% MELHORAR

2 38,5% MELHORAR

3 34,6% MELHORAR

4 46,2% MELHORAR

5 53,8% DESENVOLVER

6 46,2% MELHORAR

7 77% MANTER

8 69,3% DESENVOLVER

9 73,1% MANTER

10 65,4% DESENVOLVER

11 65,4% DESENVOLVER

12 88,4% MANTER

13 65,4% DESENVOLVER

Média geral ≅59%

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:

 Incentivar  o  corpo  docente  para  capacitações  constantes  sobre  os  conteúdos

ministrados  nas  disciplinas,  a  fim  de  buscar  melhoria  contínua  no  domínio  dos

conteúdos;

 Incentivar docentes ao reconhecimento dos diferentes tipos de aprendizagem para

buscar aproximação com a realidade dos alunos;

 Proporcionar aos docentes reflexões sobre a integração teoria e prática, coerência

dos conteúdos ministrados com avaliações de aprendizagem;

 Sensibilizar docentes sobre a importância dos feedbacks após a realização das tarefas;

 Incentivar docentes na realização de diálogos e debates sempre que possível  nas

tarefas das disciplinas;

 Incentivar docentes a estabelecerem desde o início da disciplina formas de avaliação

que serão utilizadas;

 Reforçar sobre o uso das bibliografias constantes no PPC pelos docentes em suas

componentes  curriculares  sem  com  isso  deixar  de  sugerir  outros  materiais

pertinentes;

 Incentivar  a  participação  em projeto  de  pesquisa,  ensino  e  extensão,  divulgando

amplamente as ações existentes.

4.2.3 Percepções sobre Coordenador

32



Quadro 8– Indicadores de percepção dos discentes sobre atuação do coordenador de curso.

Questão Soma da porcentagem dos itens
“bom e ótimo”

Situação

1 57,7% DESENVOLVER

2 88,4% MANTER

3 57,7% DESENVOLVER

4 53,8% DESENVOLVER

Média geral ≅64%

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:

 Promover  visibilidade  aos  encaminhamentos  realizados,  sempre  que  possível

registrando  em  atas,  memorandos,  e-mails,  dando  ciência  ao  discente  sobre  os

encaminhamentos realizados;

 Buscar  parceria  do NDE para resolução e  suporte  em problemas que podem ser

apoiados pelos  docentes  que compõem o núcleo,  buscando uma colaboração no

suporte ao discente.

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 61,5% DESENVOLVER

2 42,3% MELHORAR

Média geral ≅52%

Fonte: CPA, 2022.

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

apontados pelas questões:

 Comunicar  aos  representantes  discentes  sobre  os  trabalhos  realizados  pelo

colegiado,  divulgando reuniões e convocando representantes de turma, quando for

possível, para participarem das reuniões de colegiado;

 Divulgar quem são os docentes integrantes, reuniões e ações do NDE do curso aos

discentes.

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 80,8% MANTER

2 73,1% MANTER

3 50% MELHORAR

4 61,6% DESENVOLVER

5 46,1% MELHORAR

Média geral ≅62%

Fonte: CPA, 2022.

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

apontados pelas questões:

 Verificar  as  instalações  de  laboratórios,  levantando  melhorias  necessárias  para  a

utilização  dos  alunos  por  meio  do  diálogo  com  os  representantes  de  turma  e

encaminhar  as  melhorias  a  serem  feitas  a  gestão  do  campus,  realizando

acompanhamento do andamento dos pedidos, registrando todos procedimentos em

atas e memorandos;

 Promover diálogo constante de discentes com docentes a fim de levantar possíveis

melhorias no engajamento das atividades do curso em ensino, pesquisa e extensão.

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:
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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.

 Na minha opinião o que deveria ser acrescentado seria a recuperação normal

antes de ir para final, creio que por isso muitos alunos preferem ir para

outras instituições federais do que o IFAL;

 Os discentes poderiam ter direito a uma recuperação bimestral, e não ir

direto pra final;

 O IFAL poderia acrescentar uma recuperação entre as meterias antes de ir

para a final, dá a chance para o aluno não ser reprovado direto na matéria e

ter um estímulo à mais para permanecer no curso. Também poderia ver com

os professores uma forma mais interativa de ministrar os assuntos e não

somente de modo robótico e didático sempre porque satura;

 Uma  avaliação  para  recuperação  de  nota  assim  como  nas  UFs  além  da

substitutiva, no mínimo uma recuperação para depois ter a recuperação

final;

 Gostaria de deixar minha opinião sobre a recuperação que não temos, eu

acho que todos os alunos do curso concordam em ter pelo menos uma

recuperação  para  conseguir  recuperar  a nota sem precisar ir  direto  para

final. Pra ter mais uma oportunidade;

 Mais inclusão social, sinto a falta de representatividade;

 Apenas uma crítica, como os alunos ainda estão se adaptando e estão com

dificuldade em duas matérias, principalmente em uma (geometria analítica),

gostaram que tivesse uma compreensão maior com os alunos;

 Nada a declarar!;

 Não;

 Sim, sobre a questão da avaliação. Deveria ter recuperação caso alguém não

consiga atingir a nota desejada, até pq prova não define a inteligência de

ninguém, pois existe “n” fatores e ninguém sabe o que se passa na cabeça de

um estudante ao fazer uma prova;

 Reformulação do PCC para inclusão de uma recuperação semestral;

 Acredito que o curso precisa de uma instrução mais pedagógica, pois falta

mais compreensão por parte do corpo docente e uma melhor estratégia para

38



o aprendizado do aluno, para evitar tanta pressão psicológica por conta de

muitos assuntos e o método de recuperação de nota, que no curso só há

uma;

 Olá, gostaria de ressaltar as questões dos sábados letivos, estão consumindo

demais, tanto para me, como já comentando em sala, para todo mundo do

curso.  Muita  gente trabalha,  inclusive  eu e  o  único tempo que tenho de

estudar  é  aos  finais  de  semana e  quando chega ao sábado,  logo após  o

expediente, temos aula até às 17h-18h. É exaustivos e foi um dos motivos

que  pensei  em  desistir  do  curso.  Porém,  segundo  o  representante  do

colegiado, informou que é apenas o calendários acadêmico de 2022, espero

que seja mesmo, pois se não, irei fechar o curso. Preciso ter vida social, e

entrei na faculdade sabendo que tenho que abrir mão de muita coisa, mas

não dá minha sanidade mental e entrei na universidade para aprender e não

para correr  contra o tempo.  Essa é a  minha consideração em relação ao

curso!

 Eu gostaria que alguns professores compreendessem melhor as necessidades

dos alunos que não cursaram o ensino médio no Instituto,  pois,  algumas

atividades tanto na parte teórica quanto na parte prática,  principalmente

atividades  práticas,  como  as  que  são  realizadas  nos  laboratórios,  são

experiências novas para alguns discentes, algo nunca aplicado na rede

pública estadual. Sendo assim, seria ideal que os(as) professores levassem

em  consideração as dificuldades de alguns alunos na execução dessas

atividades;

 O curso é bom, porém acho que deveria ser diversificadas às avaliações de

aprendizagem,  pois  alguns  professores  só  querem fazer  provas,  e  outros

passam atividades em um nível, e a prova em um nível bastante diferente da

atividade,  tem  professores  com  ótimas  metodologias,  mais  também  tem

professores  com  metodologia  ruim,  e  só  acha  que  a  culpa  da  falta  de

desenvolvimento é do aluno!
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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  Química  Industrial  constitui  um  primeiro

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, 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 da coordenadora de curso que foi a responsável pela divulgação dos links

dos questionários distribuídos entre docentes e discentes.
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