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1 APRESENTAÇÃO 

 

A avaliação institucional interna (autoavaliação) está inserida no contexto do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) que, instituído pela Lei nº 10.861 de 

14 de abril de 2004, tem entre suas finalidades a melhoria da qualidade da educação 

superior e a expansão da sua oferta. 

A autoavaliação, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

da IES, deve ser vista como um processo de autoconhecimento conduzido pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), que tem a atribuição de condução dos processos de avaliação 

internos, realizados anualmente na Instituição a fim de analisar as atividades acadêmicas e 

administrativas desenvolvidas, de sistematização e de prestação das informações solicitadas 

pelo Inep. É um processo de indução de qualidade da instituição, que deve aproveitar os 

resultados das avaliações externas e as informações coletadas e organizadas a partir do 

PDI, transformando-os em conhecimento e possibilitando sua apropriação pela comunidade 

envolvida. Afinal, as ações de melhoria a serem implementadas pela instituição dependem 

de sua própria compreensão e de seu autoconhecimento.  

Para o ensino superior ofertado na modalidade EaD, o cronograma do processo 

avaliativo para o ano de 2020 sofreu algumas mudanças provocadas pela pandemia do 

coronavírus que suspendeu as atividades acadêmicas presenciais do ifal, a partir de março 

2020, retomando em julho com a regulamentação das atividades de ensino não presenciais. 

Nesse sentido, esse documento é o Relatório de Autoavaliação Institucional que foi 

consolidado a partir dos resultados obtidos da aplicação digital do instrumento de pesquisa 

aos alunos e servidores dos cursos de graduação na modalidade EaD. Com o intuito de criar 

um diagnóstico sobre o planejamento educacional e infraestrutura, redirecionando as ações 

de forma a aprimorar a qualidade dos serviços prestados para essa modalidade de ensino. 



  

2 INTRODUÇÃO  

2.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO  

Órgão de vinculação: Ministério da Educação  

Denominação completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas  

Denominação abreviada: Instituto Federal de Alagoas - IFAL 

Natureza jurídica: Autarquia Federal  

Endereço Sede Reitoria: Rua Odilon Vasconcelos, 103 – Maceió – AL 

Endereço site institucional: www.ifal.edu.br/cpa 

Endereço e-mail da Comissão Própria de Avaliação: cpa@ifal.edu.br 

 

2.2 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  

 Compõem a CPA representantes da sociedade civil e das categorias docente, técnico 

administrativo e discente do Instituto, que serão escolhidos por seus pares mediante eleição 

conforme previsto no artigo 28 do seu Regimento Interno.  

 

Quadro 1 – Composição CPA 2021 

MEMBROS TITULARES  

 

Docente 

Edriane Teixeira da Silva (Presidente) 

Karinne Oliveira Coelho 

Marcos André Rodrigues da Silva Júnior 

Técnico Administrativo de Ensino Luciete Barbosa da Silva (1ª. Secretária) 

Discente Delane Barros dos Santos 

Fonte: CPA, 2021. 

 

 

 

 

mailto:cpa@ifal.edu.br


  

O principal objetivo da CPA é buscar o desenvolvimento integral e a melhoria 

constante na qualidade do processo educacional do Instituto. Para isso, faz-se necessária 

uma comissão atuante a fim de que possa não só proceder a uma avaliação interna eficaz, 

mas também divulgá-la quanto as suas eventuais fragilidades e potencialidades, resultando 

no padrão de qualidade proposto no PDI para a oferta dos cursos de graduação. A execução 

do projeto ultrapassa o cumprimento de prazos e determinações do MEC, orientando-se pelo 

compromisso social institucional constante no seu Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e no Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI). 

Assim, para melhor organizar o plano de ação a ser desenvolvido por essa CPA, foi 

elaborado o Projeto de Autoavaliação Institucional, publicado na página oficial da instituição, 

que apresenta todo o planejamento estratégico traçado para melhor conduzir o processo de 

autoavaliação no triênio 2018-2020. O quadro 2 apresenta o grupo de ações que foram 

seguidas tanto para implementação do processo de autoavaliação na modalidade EaD do 

IFAL como para a elaboração e consolidação do Relatório de autoavaliação 2020. 

 
Quadro 2 – Cronograma do processo de autoavaliação 2020 na modalidade EaD. 

 

AÇÕES  

MÊS 

MAR ABR MAI JUN 

Reuniões Ordinárias e Extraordinárias x x x x 

Análise do Instrumento de Autoavaliação x x x  

Sensibilização da comunidade x x x  

Construção dos questionários x x   

Inserção dos questionários no sistema  x   

Aplicação dos questionários  x x  

Tabulação e análise dos resultados   x  

Consolidação e elaboração do Relatório   x x 

Divulgação do Relatório à comunidade    x 

Fonte: CPA, 2021 

 



  

2.3 BREVE HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, também denominado 

Instituto Federal de Alagoas (IFAL), foi criado por meio da Lei nº 11.892/2008, que 

estabeleceu a implantação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com 

38 Institutos, dois CEFET, uma Universidade Tecnológica e o Colégio Pedro II. 

Em Alagoas, o IFAL é resultado de uma junção entre o Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Alagoas (CEFET/AL), e a Escola Agrotécnica Federal de Satuba (EAFS). O 

CEFET (antes Escola Técnica Federal de Alagoas) é originário da Escola de Aprendizes e 

Artífices, que foi criada em 23 de setembro de 1909 pelo presidente Nilo Peçanha, com 

cursos profissionalizantes, enquanto a Agrotécnica de Satuba foi implantada em 30 de 

agosto de 1911, para oferta de cursos técnicos da área agrícola. 

Atendendo ao que está disposto no Art. 39 da Lei nº 9394/96, incluído pela Lei 

nº11.741/2008, no que se refere à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, bem como 

ao que determina sua Lei de Criação, o IFAL busca garantir a relação das dimensões 

trabalho, ciência e tecnologia com a oferta de educação profissional técnica de nível médio, 

em todos os seus níveis, formas e modalidades, cursos de formação inicial e continuada de 

trabalhadores e educação de nível superior com cursos de tecnologia, bacharelado e 

licenciatura, além de programas especiais de formação pedagógica.  

O estado de Alagoas ocupa uma área territorial de 27.848,14 km², correspondendo a 

1,8% da região Nordeste (a qual representa 18% do território brasileiro). Alagoas tem como 

limites os estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia. Sua divisão político-administrativa é 

composta por 102 municípios, agrupados em três mesorregiões: Leste Alagoano, Agreste 

Alagoano e Sertão Alagoano.  

Como a educação serve de parâmetro para o IFAL compreender o ambiente educacional 

no qual os campi estão inseridos, cabe registrar que a taxa de analfabetismo de Alagoas em 

2017, entre pessoas com 15 anos ou mais, foi de 18,2%. Passando a 17, 1% em 2019, 

mostrando ainda que Alagoas continua liderando em números absolutos o analfabetismo no 

país (IBGE, 2020).   

Atualmente o instituto compõe-se por 16 campi (Maceió, Benedito Bentes, Palmeira dos 

Índios, Marechal Deodoro, Satuba, Arapiraca, Penedo, Maragogi, Murici, Piranhas, São 

Miguel dos Campos, Santana do Ipanema, Viçosa, Batalha, Coruripe e Rio Largo), 

distribuídos pelo Estado (Figura 1), além da Reitoria, localizada na capital Maceió.  



  

Figura 1 – Localização dos campi do IFAL 

 

 

Fonte: PDI/IFAL 2019-2023. 

 

O IFAL, em consonância com o que postula a LDBEN nº 9.394/1996, art. 39, que trata 

da educação profissional, enquanto prática que possibilite o permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, e como instituição vinculada à rede 

federal de educação tecnológica, com a prerrogativa de poder ofertar os dois níveis de 

ensino postos para a educação brasileira: educação básica e educação superior, no 

delineamento deste projeto pedagógico, destaca como possibilidades de ofertas 

educacionais:  

• formação inicial e continuada de trabalhadores;  

• educação profissional técnica de nível médio: integrado, concomitante, subsequente, 

educação de jovens e adultos;  

• educação de jovens e adultos;  

• cursos superiores de tecnologia, bacharelados, licenciaturas e pós-graduação;  

• educação a distância. 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.4 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 O conceito de Educação a Distância (EaD) engloba um vasto território de informações, 

com características histórico, político e socialmente situadas, oportunizando o 

desenvolvimento das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), como 

mediação didático-pedagógica da EaD. Essa modalidade vem ganhando relevância com 

a modernização dos meios e recursos utilizados na difusão da informação e 

comunicação, propiciada pela internet, tendo o professor, como mediador, de interfaces 

gráficas de comunicação online que estejam alinhadas, ao objetivo proposto no currículo, 

exercendo papel significativo no processo de ensino/aprendizagem.  

 

2.4.1 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO IFAL 

A educação a distância no IFAL é reconhecida como uma ação inclusiva e 

possibilitadora da formação cidadã. A organização didática para essa modalidade de 

ensino segue os princípios institucionais, que requer a formação de cidadãos éticos e 

atuantes socialmente. Nesse sentido, sua estrutura curricular está pautada nos princípios 

“de liberdade e nos ideais de solidariedade humana”, tendo como finalidade “o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (Lei nº 9394/1996, art. 2º; PDI 2019-2023). 

Para tanto, a oferta da EaD, observando as diretrizes curriculares para essa 

modalidade de ensino, deve apontar uma perspectiva de formação que ultrapasse os 

limites das aplicações puramente técnicas. Assim, torna-se imprescindível:  

• ampliar e fortalecer a educação na modalidade a distância, como oportunidade para 

integração, difusão e expansão das ofertas educacionais;  

• promover política de formação em TDIC para servidores da instituição;  

• consolidar a oferta institucional própria, nas diversas formas de interação e 

tecnologias educacionais, contemplando a educação presencial, semipresencial e a 

distância; 

• fomentar a pesquisa e a extensão nas ofertas de educação a distância, com a 

finalidade de fortalecer essa modalidade de ensino em consonância com as demandas 

profissionais da região na qual o IFAL está inserido;  

• promover cursos de formação continuada para servidores da rede pública, por meio 

de parcerias e de convênios com as secretarias de educação municipal e estadual;  



  

• incentivar o corpo docente para a utilização das Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação (TDIC), como estratégia de ensino;  

• ofertar cursos aos servidores do IFAL, nos mais diversos níveis, utilizando os 

recursos das TDIC. 

A modalidade teve início na instituição no ano de 2007, com a oferta de cursos 

superiores conveniados com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). Posteriormente, em 

2011, foram ofertados cursos em nível médio, vinculados à Escola Técnica Aberta do 

Brasil (Rede e-Tec Brasil). Todas essas ofertas ocorrem em parcerias com o governo 

federal a partir do atendimento a chamadas em editais públicos.  

Os polos presenciais da UAB/e-Tec que funcionam nos municípios de Arapiraca, 

Maceió, Maragogi, Palmeira dos Índios, Penedo, Piranhas e Santana do Ipanema estão 

inseridos nos Campi do IFAL. Os Polos de Cajueiro e São José da Laje funcionam em 

unidades educacionais mantidas pelas prefeituras locais. Em Arapiraca, o polo funciona 

no Campus da Universidade Federal de Alagoas (Figura 2). 

 

Figura 2 – Abrangência do ensino EaD ofertado pelo IFAL. 

 

Fonte: IFAL, 2021 

 

 



  

A oferta dos cursos de Licenciatura em Letras-Português, Bacharelado em 

Administração Pública, Licenciatura em Letras-Português na modalidade EaD poderão 

variar os polos, de acordo com o interesse institucional e/ou a disponibilização de vagas 

nos polos pela DED/CAPES (Quadro 3). 

Quadro 3 – Cursos Superiores na modalidade EaD ofertados pelo IFAL até 2020. 

CAMPUS CURSO TIPO Nível 

Arapiraca 

Ciências biológicas L 

Superior Hotelaria T 

Letras-Português L 

Maceió 

Administração Pública B 

Superior Ciências biológicas L 

Letras-Português L 

Maragogi 

Ciências biológicas L 

Superior 
Hotelaria T 

Letras-Português L 

Administração Pública B 

Palmeira dos Índios 
Letras-Português  

L 
Superior 

Ciências biológicas 

Penedo 
Letras-Português  

L 
Superior 

Ciências biológicas 

Polo Cajueiro Letras-Português L Superior 

Polo São José da Lage 

Administração Pública B 

Superior Ciências biológicas L 

Letras-Português L 

Fonte: PDI 2019-2023/IFAL     T = Tecnológico; L – Licenciatura e B – Bacharelado. 

 

A gestão dos cursos EaD no IFAL é realizada pela Pró-Reitoria de Ensino, por 

intermédio da Diretoria de Educação a Distância – DIREAD. A infraestrutura física, 

tecnológica e de pessoal dessa Diretoria consiste em espaços que permitem a atuação 

dos diversos atores que atuam na EaD, dispondo de rede de internet, sistemas 

acadêmicos e de gestão comuns a todos os servidores (SIPAC e SIGAA) e sistemas 

específicos da DIREAD (SID e Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA), além de 

telefonia fixa e móvel (PDI, 2019-2023).  

 

 



  

A DIREAD é composta pelo Diretor de Educação a Distância, pelo Coordenador de 

Ensino EaD, pelo Coordenador de Administração e Infraestrutura e por mais 10 (dez) 

servidores efetivos, sendo: 02 Técnicos de Tecnologia da Informação, 03 Técnicos em 

Assuntos Educacionais, 02 Assistentes em Administração, 01 Programador Visual e 01 

Telefonista. Contando ainda com bolsistas vinculados ao Sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB/Capes) e bolsistas vinculados ao Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil 

(Rede e-Tec Brasil) da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica SETEC/MEC. 

Nos dois programas temos coordenadores gerais e adjuntos, coordenadores de curso, de 

tutoria e equipe multidisciplinar, além dos professores e tutores (PDI, 2019-2023). O 

quadro abaixo apresenta os gestores responsáveis pela DIREAD atualmente. 

 

Quadro 4- Gestores responsáveis pela DIREAD. 

GESTOR  CARGO 

Sérgio Teixeira Costa Diretor de Educação a Distância 

Luís Henrique de Gouveia Lemos  Coordenador de Ensino 

Antônio Carlos Santos de Lima Coordenador da Universidade Aberta do Brasil 

Cristiane Batinga Agra 
Coordenadora-adjunta da Universidade Aberta do 

Brasil 

Luís Antônio Costa Silva Coordenador do E-Tec 

Fonte: IFAL, 2021. 

 

Todos os polos presenciais dispõem de estrutura física que contemplam as indicações 

exigidas pela Diretoria de Educação a Distância da Capes (DED/Capes), com salas de 

aula equipadas com multimídia, laboratório de informática, laboratórios específicos para 

as áreas que necessitam desse espaço, biblioteca com acervo bibliográfico nas áreas 

ofertadas (física e virtual) e rede de internet. No que se refere à estrutura física dos polos, 

as salas de aula, laboratórios e demais dependências são acessíveis às pessoas com 

necessidades específicas (PDI, 2019-2023). 



  

3 METODOLOGIA 

Para o interstício desta autoavaliação na modalidade EaD, a metodologia utilizada na 

coleta e análise dos dados foi elaborada respeitando-se a sua contextualização que 

contemplam as dez dimensões dispostas no Art. 3° da Lei Nº 10.861/2004 que institui o 

SINAES. Antes da avaliação foram feitas reuniões com a equipe da DIREAD a fim de discutir 

e criar subsídios para a realização do processo avaliativo e das ações de sensibilização e 

divulgação direcionadas aos segmentos participantes.  

 
 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

A abordagem adotada no procedimento se configurou como um estudo aplicado, 

descritivo, de natureza qualitativa. 

 

 

3.2 SEGMENTOS ENVOLVIDOS NA PESQUISA 

Participaram dessa pesquisa os segmentos docentes, discentes regularmente 

matriculados, técnico administrativo em educação, tutores, coordenadores de polo e de 

curso, todos vinculados aos cursos de graduação na modalidade EaD.  

 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 Para a realização da pesquisa, utilizou-se um questionário do tipo estruturado como 

instrumento para a coleta de dados. O questionário foi composto por questões objetivas, 

dispostas em escalas ordinais do tipo Likert, sendo possível marcar apenas uma opção das 

alternativas propostas. 

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. Que possibilita entre suas funcionalidades o sigilo 

das respostas dos sujeitos da pesquisa, a organização dos dados em planilhas e a geração 

automática de gráficos e estatísticas das respostas. 

A elaboração do questionário foi realizada de forma conjunta pelos membros da CPA 

que também foram responsáveis por inserir as questões no banco de dados da plataforma.  



  

Os apontamentos questionados foram direcionados e filtrados de acordo com as dimensões 

analisadas institucionalmente, aquelas específicas para a modalidade EaD e o perfil de cada 

categoria (discente, docente, tutor, coordenadores de polo e curso e técnico-administrativo). 

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. 

 

Os dados coletados durante a realização do processo avaliativo subsidiaram a 

elaboração do relatório de autoavaliação institucional do IFAL, para a modalidade EaD, ano 

base de 2020.  

 



  

4 DESENVOLVIMENTO  

O processo avaliativo adotado pela CPA do IFAL procura atender às dez dimensões de 

avaliação elencadas no artigo 3º da Lei nº 10.861/2004, do SINAES (redistribuídas entre os 

cinco eixos propostos no instrumento de avaliação externa do INEP), o que permite traçar 

um perfil da nossa instituição, bem como o significado e a importância de sua atuação, por 

meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, nas mesorregiões que se 

encontra inserida. 

O Instrumento de Avaliação Institucional Externa, criado para subsidiar os atos de 

credenciamento, recredenciamento e transformação da organização acadêmica (presencial 

e EaD), agrupou as dez dimensões do SINAES em cinco eixos:  

• Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação  

• Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição  

• Eixo 3: Políticas Acadêmicas  

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes  

• Eixo 4: Políticas de Gestão  

Dimensão 5: Políticas de Pessoal  

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição  

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira  

• Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

O período de aplicação dos questionários foi de 23 de abril a 03 de maio de 2021. Com 

isso entre 29 de março a 03 de maio, a CPA realizou um trabalho interno de sensibilização e 

divulgação da autoavaliação institucional (Quadro 5). O material de divulgação teve um 

caráter motivacional e de conscientização sobre a importância da participação de toda a 

comunidade escolar EaD no processo avaliativo.  
 



  

Quadro 5 – Fluxo das ações desenvolvidas para o processo de autoavaliação 

PERÍODO AÇÃO RESPONSÁVEL 

08/04 a 03/05 Sensibilização e divulgação do processo de 

autoavaliação  

DIREAD, CPA e Dep.  

de comunicação 

 

08/04 a 22/04 

Elaboração dos questionários e inserção na 

plataforma de acesso Google Forms 

CPA 

23/04 a 03/05 Período de realização do processo avaliativo DIREAD e CPA 

 

04/05 a 31/05 

Consolidação dos resultados e elaboração do 

Relatório de autoavaliação 

 

CPA 

31/05 Publicação e divulgação do Relatório CPA e Departamento de 

Comunicação. 

Fonte: CPA, 2021 

 

As estratégias adotadas incluíram: divulgação da cartilha de autoavaliação institucional 

(Figura 1), elaboração de um roteiro de autoavaliação descrevendo o procedimento para 

acessar e responder ao questionário, reuniões com a DIREAD para apresentação do fluxo 

de trabalho para a realização da avaliação (Figura 1). Encaminhamento de e-mails e 

memorandos eletrônicos aos gestores acadêmicos e administrativos, divulgação nas redes 

oficiais da instituição pelo departamento de comunicação da reitoria (Figura 2).  

 

Figura 1 – Cartilha de autoavaliação (a) e Apresentação das Ações à DIREAD (b). 

(a)                                                  (b)                        

    

 
 



  

Figura 2 – Imagem do encarte de divulgação nas redes sociais e site oficial da instituição. 

 

 

5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS  

Considerando que este relatório objetivou apresentar os dados e as análises no 

âmbito do IFAL para a modalidade EaD, essa parte do relatório apresenta os indicadores 

obtidos, a partir dos instrumentos avaliativos por eixo e respectivas dimensões, abrangendo 

a amostra dos cursos de graduação EaD ofertados pela instituição. O Quadro 6 mostra a 

população total dos segmentos envolvidos e aptos a participar do processo avaliativo.  

 

Quadro 6 – Participação de segmentos consultados ligados ao Ensino a Distância. 

SEGMENTOS POPULAÇÃO AMOSTRA PARTICIPAÇÃO 

Docente 87 41 47,13% 

Discente  811 203 25% 

Tutor 144 96 66,67% 

TAE 7 6 85,8% 

Coordenador de Curso 3 3 100% 

Coordenador de Polo 9 9 100% 

Fonte: CPA, 2021 



  

 Dos docentes que responderam à pesquisa 78% lecionam em dois ou mais polos, 

14,6% no polo de Maceió, 4,9% no polo de Arapiraca e 2,4% no polo de Palmeira dos Índios. 

Quanto à participação discente, os maiores respondentes são os alunos do polo de São 

José da Lage (24,6%), seguidos dos polos de Arapiraca, Palmeira dos Índios, Piranhas, 

Penedo, Maceió, Maragogi e Cajueiro, respectivamente. Sendo os alunos da turma de 2020 

os de maior percentual de participação (60,1%), 2017 (34%) e 2014 (5,4%). Para os tutores 

respondentes, 20,8% atendem em dois ou mais polos, 14,6% são o percentual tanto para o 

polo de Arapiraca como o de Maceió, seguido de Penedo, São José da Lage, Palmeira dos 

Índios, Maragogi, Santana do Ipanema e Cajueiro com o menor percentual (1%) de 

participação. 

A CPA enfatiza que as orientações recomendadas nas dimensões avaliadas nesse  

relatório têm o objetivo de identificar as limitações desse ambiente institucional para que os 

gestores e demais órgãos/setores responsáveis possam realizar ações acadêmicas e 

administrativas de cunho estratégico que irão corrigir as vulnerabilidade observadas e 

fortalecer os pontos positivos.  

 

5.1 EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Este eixo do SINAES reflete as percepções sobre planejamento e avaliação 

institucional através da “Dimensão 8” (Planejamento e Avaliação). 

 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação  

 

Figura 3- – Percepção dos segmentos sobre a Comissão Própria de Autoavaliação (CPA) do 

IFAL 

 

DISCENTES      DOCENTES 

 



  

 

TUTORES      COORD. DE POLO  

 

COORD. DE CURSO     TAEs 

 

 

Figura 4 – Percepção dos segmentos sobre os resultados obtidos nas avaliações externas 

(realizadas nas visitas presenciais do INEP/MEC) aos cursos EaD  

    

DISCENTES       DOCENTES 

    

TUTORES       COORD. DE POLO 

 



  

Quadro 7 – Indicadores de Percepção para a Dimensão 8   

 

Indicadores 

do Gráfico  

Somatório do percentual dos itens avaliados como ótimo e bom de cada 

segmento participante 

 

% Disc. % Doc. % Tutor %Coord. 

Polo 

%Coord. 

Curso 

% TAE % Média 

geral 

Situação  

Figura 3 56,20 58,5 55,3 66,6 100 100 72,77 Manter 

Figura 4 48,3 56,1 78,1 100   70,63 Desenvolver 

Fonte CPA, 2021 

  

Analisando os indicadores dessa dimensão de forma geral, observa-se que o 

conhecimento sobre a CPA é bem maior entre os gestores e técnicos, contudo as ações de 

divulgação precisam melhorar entre os grupos de docentes, tutores e discentes dos cursos 

EaD. Sobre a divulgação dos resultados das avaliações externas de cursos realizadas pelo 

MEC, percebe-se que os gestores de curso e de polo a consideraram bem satisfatória, 

diferente do segmento discente que apresentou um percentual abaixo de 50%, e do 

segmento docente abaixo de 60%. A avaliação externa busca comparar os objetivos, 

resultados e dificuldades declarados pela instituição em sua autoavaliação institucional e o 

que os avaliadores externos observarem acerca da realidade institucional, fornecendo 

parâmetros para melhoria da qualidade do ensino ofertado. Assim, a divulgação dos 

resultados dessa avaliação, principalmente quanto à tomada de decisões e ações realizadas 

para melhorar os indicadores que não atingiram o conceito desejado, deve ser um trabalho 

contínuo e abrangente entre a comunidade acadêmica e polos do ensino EaD. 

 

RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES DA CPA A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS, 

VISANDO À MELHORIA DA DIMENSÃO 8. 

 

• Realizar ações periódicas e contínuas para melhorar a divulgação da CPA e de suas 

atividades, e nesse momento muito mais eletronicamente; 

• Noticiar amplamente acerca da disponibilidade de acesso aos dados consolidados da 

autoavaliação (relatórios); 



  

• Transmitir amplamente acerca da disponibilidade de acesso aos dados das visitas 

externas aos cursos, reforçando as tomadas das decisões geradas a partir dessa 

avaliação, além do engajamento dos segmentos, NDE e colegiados dos cursos. 

 

5.2 EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

 

A avaliação da Dimensão 1 se refere às metas, aos objetivos e aos compromissos da 

instituição, expressos em suas diretrizes e concretizados pelas práticas pedagógicas e 

administrativas. 

 

Figura 5 – Percepção sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFAL para a 

modalidade EaD  
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Figura 6 – Percepção sobre o cumprimento da missão do ifal 
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COORD. DE CURSO      TAEs 

 



  

Figura 7 – Percepção sobre a política institucional de ensino, pesquisa e extensão e sua 

articulação com o PDI para a modalidade EaD 
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Figura 8 – Percepção sobre o planejamento estratégico desenvolvido pelo IFAL para a 

modalidade EaD  
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Quadro 8 – Indicadores de Percepção para a Dimensão 1   

 

Indicadores 

do Gráfico  

Somatório do percentual dos itens avaliados como ótimo e bom de cada 

segmento participante 

 

% Disc. % Doc. % Tutor %Coord. 

Polo 

%Coord. 

Curso 

% TAE % Média 

geral 

Situação  

Figura 5 50,7 83 69,8 66,7 100 33,3 67,25 Desenvolver 

Figura 6 89,2 92,6 98 100 100 83,3 80,13 Manter 

Figura 7 63,5 68,3 81,3 88,9 100 66,6 67,17 Desenvolver 

Figura 8 66,5 75,6 95,8 100 100 16,7 75,77 Manter 

Fonte CPA, 2021 

  

Para a dimensão 1, os indicadores apontam pouco conhecimento acerca do PDI, 

principalmente para o planejamento na modalidade EaD. Mas sobre o cumprimento da 

missão institucional o percentual foi bem satisfatório para todos os segmentos. No quesito 



  

planejamento estratégico, os segmentos docente e discente apresentaram um percentual 

em torno de 22% na opção REGULAR. Observando o quadro 9, percebe-se que os itens 

sobre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e extensão, obtiveram uma média percentual 

da soma das respostas bom e ótimo em torno de 67%, pertencente ao indicativo de ação 

“desenvolver” (maior ou igual 51% e menor que 71%), o que considera que as questões 

avaliadas ainda não atingiram um padrão de qualidade exigido, mas que podem ser 

melhoradas, a partir de ações contínuas e pontuais. 

  

RECOMENDAÇÃO/SUGESTÃO DA CPA A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS, 

VISANDO À MELHORIA DA DIMENSÃO 1. 

• Gestores da DIREAD e coordenadores de curso comunicarem periodicamente 

sobre as metas do PDI e o seu nível de cumprimento principalmente 

direcionada ao ensino EaD. 

• Difundir mais sobre como as políticas de ensino, pesquisa e extensão estão 

articuladas no desenvolvimento de mais projetos e ações com o objetivo de 

gerar conhecimento por meio do estímulo à pesquisa e extensão inseridas na 

matriz curricular dos cursos EaD. 

 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição  

 

 Aborda a inclusão social, ou seja, ações da IES desenvolvidas no sentido da inclusão 

e assistência. 

 

Figura 9 – Percepção sobre o impacto da atuação do IFAL no desenvolvimento econômico e 

social da região do polo 

 / 
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TUTORES       COORD. DE POLO 

  

COORD. DE CURSO      TAEs 

 

Figura 10 – Percepção sobre a promoção de ações no IFAL envolvendo arte, cultura, ciência 

e inovação tecnológica 
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Figura 11 – Percepção sobre a política institucional favorecer a inclusão de pessoas com 

necessidades específicas  
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Quadro 9 – Indicadores de Percepção para a Dimensão 3   

 

Indicadores 

do Gráfico  

Somatório do percentual dos itens avaliados como ótimo e bom de cada 

segmento participante 

 

% Disc. % Doc. % Tutor %Coord. 

Polo 

%Coord. 

Curso 

% TAE % Média 

geral 

Situação  

Figura 9 75,8 95,1 92,7 100 100 100 93,4 Manter 

Figura 10 74,4 85,4 90,6 100 100  75,07 Manter 

Figura 11 70,4 70,8 82,4 77,8 100 33,4 72,47 manter 

Fonte CPA, 2021 

 

 No geral, para essa dimensão, ocorreu uma indicação bastante satisfatória para os 

segmentos chegando a mais de 90% em um quesito, discorrendo que as ações realizadas, 

até o momento, estão atendendo aos padrões de qualidade e devem ser mantidas.  

 

 

5.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS  

Este eixo do SINAES reflete as percepções sobre as Políticas Acadêmicas do IFAL, 

sendo composto por três dimensões: “Dimensão 2” (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão), Dimensão 4” (Comunicação com a Sociedade) e “Dimensão 9” (Políticas de 

atendimento aos estudantes). 

 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

 

 

 

 

 

 



  

Figura 12 – Percepção sobre o incentivo do IFAL à participação em atividades institucionais 

de ensino, pesquisa e/ou extensão 
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Figura 13 – Percepção sobre a relevância social, implantação e acompanhamento das 

atividades extensionistas  
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Figura 14 – Percepção sobre a relevância social, implantação e acompanhamento das 

atividades de pesquisa  
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Figura 15 – Percepção dos segmentos sobre o PPC  
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TUTORES       COORD. DE CURSO 

Figura 16 - Percepção dos segmentos sobre a integração dos componentes curriculares das 

disciplinas 
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TUTORES        

Figura 17 - Percepção sobre os objetivos de curso estarem alinhados com o perfil acadêmico e 

profissional do egresso (competências, habilidades e áreas de atuação) 

  

DOCENTES      TUTORES 

Quadro 10 – Indicadores de Percepção para a Dimensão 2  

 

Indicadores 

do Gráfico  

Somatório do percentual dos itens avaliados como ótimo e bom de cada 

segmento participante 

 

% Disc. % Doc. % Tutor %Coord. 

Polo 

%Coord. 

Curso 

% TAE % Média 

geral 

Situação  

Figura 12 68,5 85,4 79,2   0 58,3 desenvolver 

Figura 13 69,5 82,9 87,5  100 50 69 desenvolver 

Figura 14 70 85,4 86,5  100 50 78,4 manter 

Figura 15 69,5 97,6 87,5    84,9 manter 

Figura 16 82,8 82,9 92,7    55,6 desenvolver 

Figura 17  100 94,8    97,4 manter 

Fonte CPA, 2021 



  

 Para os indicadores dessa dimensão, observa-se que a percepção dos segmentos 

sobre o PPC, as atividades de pesquisa e o objetivo dos cursos alinhados ao perfil do 

egresso vem sendo satisfatório com percentuais acima de 75% e por isso as ações que 

estão sendo realizadas para atender a comunidade acadêmica devem permanecer. Quanto 

aos itens incentivo às atividades de ensino, pesquisa e extensão pelo ifal, acompanhamento 

das atividades extensionistas e integração dos componentes curriculares, atingiram média 

geral abaixo de 71% e próximos a 51%, o que mostra que os quesitos avaliados não 

conseguiram, ainda, atingir o padrão de qualidade exigido, mas a partir de ações mais 

direcionadas podem ser aprimoradas. Sobre o percentual de respostas REGULAR e RUIM 

para os taes na questão incentivo as atividades de ensino, pesquisa e extensão, enfatiza-se 

que a instituição tem estimulado que esse segmento participe dos projetos de extensão e 

pesquisa, ocorrendo diversos exemplos de técnicos atuando hora como extensionistas, ou 

como pesquisadores em projetos ligados à sua área de atuação. 

 

RECOMENDAÇÃO/SUGESTÃO DA CPA A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS, VISANDO 

À MELHORIA DA DIMENSÃO 2 

• Acompanhar e verificar como está ocorrendo o processo de incentivo e 

divulgação de oferta de vagas em projetos de pesquisa e de extensão para a 

comunidade acadêmica ligada ao ensino a distância; 

• Conscientizar sobre como os técnicos administrativos podem colaborar ou 

atuar em projetos de pesquisa/extensão na sua área de formação; 

• Realizar reuniões entre gestores do ensino EaD, coordenadores, docentes e 

tutores para discutir sobre a importância da integração dos componentes 

curriculares, estimulando os estudantes a relacionar a prática com a teoria 

estudada. 

 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 Nessa dimensão foram avaliadas algumas variáveis relacionadas `a qualidade da 

comunicação interna e externa e o serviço de ouvidoria. 

 



  

Figura 18 – Percepção dos segmentos sobre os mecanismos de comunicação interna da 

Instituição  
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Figura 19 – Percepção dos segmentos sobre a imagem do IFAL veiculada pela mídia externa 

(jornal, TV, rádio, redes sociais, portal e outros) 
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Figura 20 – Percepção dos segmentos sobre o serviço de ouvidoria 
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TAEs 

Quadro 11 – Indicadores de Percepção para a Dimensão 4  

 

Indicadores 

do Gráfico  

Somatório do percentual dos itens avaliados como ótimo e bom de cada 

segmento participante 

 

% Disc. % Doc. % Tutor %Coord. 

Polo 

%Coord. 

Curso 

% TAE % Média 

geral 

Situação  

Figura 18 68,5 75,6 85,4 100 100 33,4 77,15 manter 

Figura 19 85,2 85,3 96,9 100 100 66,7 89 manter 

Figura 20 51,2 56,1 67,7   66,7 60,43 desenvolver 

Fonte CPA, 2021 

 

 Avaliando os percentuais obtidos, o segmento discente atribuiu respostas favoráveis 

para a comunicação interna e a imagem do ifal veiculada à mídia externa, excetuando-se o 

serviço de ouvidoria. O mesmo ocorrendo para os segmentos docente e tutor. Quanto ao 

segmento dos TAEs, destaca-se a comunicação interna com respostas bem discordantes 

entre REGULAR e RUIM e um percentual de 33,3% de NÃO SEI RESPONDER para o 

serviço de ouvidoria do ifal. Observando os percentuais de média geral do somatório dos 

itens ótimo e bom, o serviço de ouvidoria foi o único indicativo que necessita ser mais 

desenvolvido entre a comunidade EaD. 

 

 

 



  

 RECOMENDAÇÃO/SUGESTÃO DA CPA A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS, 

VISANDO À MELHORIA DA DIMENSÃO 4 

• Melhorar o conhecimento de acesso da comunidade EaD ao serviço de ouvidoria, 

implantando canais eletrônicos alternativos de fácil acesso, tanto no setor 

administrativo como em nível de polo; 

• Divulgar mais os canais de comunicação eletrônicos das coordenações de cursos e 

polo para a comunidade discente (ex.: e-mail, redes sociais etc.); 

• Estimular o uso do e-mail institucional dos estudantes para realizar uma troca mais 

efetiva de informações. 

 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos discentes 

 

Esta dimensão compreende a relação aluno – instituição de ensino.  

  

Figura 21– Percepção sobre os mecanismos de apoio e orientação aos estudantes que 

apresentam dificuldades acadêmicas e pessoais 
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Figura 22– Percepção sobre os serviços ofertados pelo sistema de biblioteca aos alunos  

  

DISCENTES       DOCENTES 

 

Figura 23 – Percepção dos discentes sobre o acompanhamento/atendimento on-line 

disponibilizado  

 

     

 

Figura 24 – Percepção dos discentes sobre a sala de atendimento tutorial.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Quadro 12 – Indicadores de Percepção para a Dimensão 9    

 

Indicadores 

do Gráfico  

Somatório do percentual dos itens avaliados como ótimo e bom de cada 

segmento participante 

 

% Disc. % Doc. % Tutor %Coord. 

Polo 

%Coord. 

Curso 

% TAE % Média 

geral 

Situação  

Figura 21 54,6 61 84,3    66,6 Desenvolver 

Figura 22 55,2 43,9     49,5 melhorar 

Figura 23 30,6      30,6 Melhorar 

Figura 24 40,4      40,4 Melhorar 

Fonte: CPA, 2021 

 

Sobre essa dimensão, constata-se que no quesito mecanismo de apoio e orientação 

o percentual da média geral ficou entre 51 e 71%, o que mostra que ações específicas 

devem ser desenvolvidas pela gestão para atingir a qualidade pretendida. No item serviços 

do sistema de biblioteca, atingiu um percentual de média geral abaixo de 51%, um indicativo 

que a questão não está atendendo os requisitos mínimos de qualidade, estando em situação 

crítica e merecendo assim uma atenção singular e ações rápidas de melhorias. Nos quesitos 

atendimento/acompanhamento on-line e sala de tutoria os percentuais de média foram bem 

abaixo dos 51%, com destaque para o percentual acima de 35% que não souberam 

responder sobre as questões. 

 

RECOMENDAÇÃO/SUGESTÃO DA CPA A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS, VISANDO 

À MELHORIA DA DIMENSÃO 9 

 

• Criar um plano de acompanhamento dos estudantes que necessitam de 

orientação e apoio diferenciado durante o curso; 

• Melhorar as estratégias de acolhimento e acompanhamento discente a partir 

do fortalecimento do planejamento e da avaliação das ações pedagógicas para 

o ensino EaD; 



  

• Verificar como melhorar os serviços ofertados pelo sistema de biblioteca aos 

alunos do ensino EaD. 

• Verificar e acompanhar como está sendo feito o acompanhamento/atendimento 

on-line aos discentes, no ambiente virtual, pelos professores e tutores. 

 

5.4 EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

 Este eixo SINAES reflete as percepções sobre a eficiência da gestão e a sua 

organização. 

  

Figura 23 – Percepção dos docentes, discentes e tutores sobre a integração com a DIREAD  
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Figura 24 – Percepção dos docentes, discentes e tutores sobre a atuação dos 

coordenadores de curso.  
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Figura 25 – Percepção dos docentes, discentes, tutores sobre a atuação dos coordenadores 

de polo. 
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Figura 26 – Percepção dos docentes e discentes sobre as informações acadêmicas (notas, 

frequência, material, entre outros) através do SIGAA. 
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Figura 27 – Percepção dos docentes, discentes e tutores sobre o material didático do curso, 

quanto a comunicação, a troca e aquisição de informação.  
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Figura 28 – Percepção dos docentes, discentes e tutores sobre a plataforma do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). 
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Figura 29 – Percepção dos docentes, discentes sobre atuação do Colegiado de Curso. 
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Figura 30 – Percepção dos docentes e discentes sobre atuação do NDE do Curso. 
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Figura 31 – Percepção dos tutores sobre os cursos de capacitação. 

 

 

 

Figura 32 – Percepção dos tutores quanto à interação, no desenvolvimento das atividades 

com os professores, nas disciplinas que ele atua. 

 

 

 

 

 



  

Quadro 13 – Indicadores de Percepção para o Eixo 4 

 

Indicadores 

do Gráfico  

Somatório do percentual dos itens avaliados como ótimo e bom de cada 

segmento participante 

 

% Disc. % Doc. % Tutor %Coord. 

Polo 

%Coord. 

Curso 

% TAE % Média 

geral 

Situação  

Figura 23 70,7 68,5 81,3    73,5 manter 

Figura 24 62,7 77,9 90,6    77,1 manter 

Figura 25 80,5 76,4 85,5    80,8 manter 

Figura 26 80,5 69,0     74,75 manter 

Figura 27 85,4 75,8 88,6    83,3 manter 

Figura 28 85,4 82,2     83,7 manter 

Figura 29 63,4 72,9     68,15 melhorar 

Figura 30 65,8 55,6     60,7 melhorar 

Figura 31 87,5      87,5 manter 

Figura 32 94,8      94,8 manter 

Fonte: CPA, 2021 

 

 Considerando o percentual de média geral da maioria dos quesitos analisados (73% a 

95%), observa-se que apenas os critérios sobre a atuação do NDE e colegiado ficaram na 

faixa dos 60%, um indicativo que ações direcionadas devem ser desenvolvidas no sentido 

de melhorar o conhecimento e atribuições desses órgãos institucionais que desempenham 

um papel muito importante para a consolidação do PPC e consequentemente da qualidade 

do ensino ofertado.  

 

 

 

 



  

RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES DA CPA PARA ESSA DIMENSÃO A PARTIR DA 

ANÁLISE DOS DADOS, VISANDO À MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

INSTITUCIONAL: 

• Ampliar, no âmbito dos cursos, a divulgação sobre a existência, composição vigente e 

a atuação dos órgãos Colegiados e NDE, assim como onde encontrar informações no 

portal do ifal e no SIGAA; 

• Na medida do possível, informar a comunidade acadêmica EaD acerca das ações do 

NDE e Colegiado em prol do curso (calendário de reuniões, pautas discutidas, pontos 

deliberados, feedback das reuniões, entre outros); 

• Adotar a cultura de atualizar e monitorar a concretização de ações de melhoria dos 

cursos no NDE; 

• Divulgar nas reuniões/encontros com a comunidade acadêmica como estão as metas 

do PDI vigente na atual conjuntura e dentro do seu planejamento anual para a 

modalidade EaD; 

• Realizar visitas/reuniões virtuais com os coordenadores de polos como forma de 

acompanhar a realidade local com as informações e a tomada de decisões que são 

repassadas aos gestores de ensino EaD. 

 

5.5 EIXO 5 – INFRAESTRUTURA 

 

O “Eixo 5” visa a avaliação da infraestrutura física (Dimensão 7) dos polos que 

representam a instituição. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Figura 35 – Percepção dos coordenadores de polo e discentes sobre a infraestrutura 

oferecida (estrutura física, mobiliário e equipamentos) para o exercício das atividades EaD 

nos polos. 

 

Discentes      Coord. De Polo 

 

 

Figura 36 – Percepção dos discentes sobre o horário de atendimento e funcionamento do 

polo. 

 

 

 

Figura 37 – Percepção dos discentes sobre a localização e o acesso ao polo do curso. 

 

 

 

 



  

Figura 38 – Percepção dos discentes, sobre a estrutura e organização da biblioteca dos 

polos. 

 

 

 

 

Figura 39 – Percepção dos discentes sobre a acessibilidade do polo. 

 

 

 

Figura 40 – Percepção dos discentes sobre os laboratórios de informática do polo 

atenderem suas necessidades acadêmicas. 

 

 

 

 

 



  

Figura 41 - Percepção discente e tutor sobre a rede de internet do polo para a realização das 

atividades didáticas e de suporte. 

 

 

DISCENTES        TUTORES 

 

 

Figura 42 – Percepção dos docentes, discentes e tutores sobre o acervo físico e virtual da 

Biblioteca dos cursos EaD. 
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Quadro 14 – Indicadores de Percepção para o Dimensão 7 

 

Indicadores 

do Gráfico  

Somatório do percentual dos itens avaliados como ótimo e bom de cada segmento participante 

% Disc. % Doc. % Tutor %Coord. Polo % Média geral Situação  

Figura 35 40,4   88,8 64,8 desenvolver 

Figura 36 71,4    71,4 manter 

Figura 37 78,9    78,9 manter 

Figura 38 40,9    40,9 melhorar 

Figura 39 69    69 melhorar 

Figura 40 30,6    30,6 melhorar 

Figura 41 44,8 53,2   49 melhorar 

Figura 42 60,1 53,7 63,5  59,1 desenvolver 

Fonte: CPA, 2021  

 

 Nessa dimensão foram destacados os quesitos que se aplicam aos polos, nos 

indicadores que avaliaram sua infraestrutura e o acervo físico e virtual da biblioteca, esses 

apresentaram médias percentuais entre 59 e 65%, e ações mais contundentes devem ser 

realizadas para atingir a melhoria desses serviços, principalmente quanto ao acervo virtual 

disponível para consulta. Horário de funcionamento e atendimento, localização e acesso ao 

polo foram itens bem avaliados pelos discentes. Quanto aos critérios de acessibilidade, 

laboratórios de informática, estrutura e organização da biblioteca, rede de internet nos polos 

ficaram abaixo de 51%, porém observa-se que um número grande de discentes não 

souberam responder à questão, talvez devido ao fato de que grande parte dos respondentes 

são ingressantes da turma de 2020, período em que as atividades e os momentos 

presenciais estarem suspensas nos polos devido à pandemia. 

 

 

 



  

RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES DA CPA PARA ESSA DIMENSÃO A PARTIR DA 

ANÁLISE DOS DADOS, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA: 

 

• Retornar com o espaço virtual da biblioteca de forma que a comunidade EaD 

se beneficie dos serviços de consulta e suporte on-line; 

• Realizar atualização periódica dos acervos bibliográficos por polo e verificar 

eventuais pendências quanto ao quantitativo de livros, em consonância com os 

Projetos Pedagógicos de Curso – PPC.  

 

5.6 SINTESE DAS RESPOSTAS PARA A QUESTÃO ABERTA 

Nessa questão foi disponibilizado um espaço aberto para observações e demandas 

dentro dos eixos considerados no questionário. Reitera-se aqui que a disponibilização 

dessas observações ocorreu de forma não designada neste relatório, com poucos 

respondentes, sendo citadas apenas como uma forma de contribuir e enriquecer as 

reflexões sobre o processo autoavaliativo para a o ensino EaD: 

 

✓ Acesso à biblioteca do polo nos dias das aulas presenciais, e nos sábados 

também; 

✓ Melhorar as orientações e efetivação de matrícula em disciplinas, emissão de 

diploma, envio de documentação e cadastro pelo SIGAA; 

✓ Prazo de divulgação das notas de disciplinas precisa ser mais obedecido;  

✓ Alinhamento das notas entre os sistemas SIGAA e Moodle; 

✓ Melhorar a disponibilidade do tutor no suporte dado aos alunos para a 

realização das atividades; 

✓ Facilitar a comunicação/disponibilidade entre coordenação de curso e alunos; 

✓ Ver uma maior diversificação do material didático; 

✓ Melhorar a comunicação entre coordenadores e tutores; 

✓ Aproximar mais os alunos EaD da instituição responsável pelos cursos; 



  

✓ Ter oferta de vagas para pesquisa e extensão direcionadas para os alunos dos 

cursos EaD; 

✓ Maior agilidade na divulgação das notas das disciplinas pelos professores; 

✓ O polo de SJL falta um laboratório para as aulas presenciais de microbiologia; 

✓ Aumentar os canais de comunicação entre professores e tutores para com os 

alunos; 

✓ Atender mais a demando dos alunos quanto à lentidão do sistema em suas 

funções: carga horária computada e dispensa de disciplinas já cursadas em 

outro curso; 

✓ Aumentar a capacidade dos arquivos para envio; 

✓ Uso da plataforma e dos conteúdos disponibilizado pelos professores precisa 

ser melhorado; 

✓ O acervo virtual não está disponível e precisa voltar a funcionar; 

✓ Aumentar a oferta de outros cursos EaD nos polos; 

✓ Com o ensino remoto muita coisa mudou, mais de um ano sem aula nos polos, 

ficando difícil avaliar tudo que se perguntou, mas o ensino do ifal continua a 

fazer a diferença, dando oportunidades de estudos e crescimento para muitas 

pessoas do interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Ifal assume a educação a distância como uma ação inclusiva e possibilitadora da 

formação cidadã. Objetivando principalmente ampliar e diversificar a oferta educativa 

institucional aos estudantes, além das barreiras geográficas e temporais, integrando os 

diversos níveis e as várias modalidades educacionais, proporcionando, também, a inclusão 

digital mediante o fomento no uso das tecnologias de informação e comunicação dentro do 

processo de ensino/aprendizagem.  

Esse relatório de autoavaliação significa um diagnóstico após cinco anos da primeira 

avaliação, e será uma oportunidade para direcionar as ações a curto, médio e longo prazo 

que serão traçadas a partir do processo avaliativo institucional, de agora, para essa 

modalidade de ensino.  

Os resultados foram apresentados conjuntamente às recomendações genéricas 

dadas pela CPA. Essas recomendações sugeridas servem apenas para orientar o 

planejamento das tomadas de ações circunscritas, que deverão continuar sendo 

monitoradas pelos gestores institucionais, Pró-Reitoria de ensino, diretoria do ensino a 

distância, coordenadores, além dos respectivos NDE e Colegiados dos cursos. 

Em um ano atípico vários foram e estão sendo os desafios enfrentados pela 

educação nesse cenário pandêmico, e apesar da modalidade de ensino ser EaD, a forma de 

ensino, o contato e aproximação com os discentes foram pontos bastante potencializados 

para a permanência e êxito no curso dos estudantes que necessitam de um suporte além 

daquele posto na missão institucional. 

Assim, é importante ressaltar que, a autoavaliação se completa quando as ações de 

melhoria e de consolidação sugeridas pela CPA são implementadas pela instituição e 

disseminadas entre a comunidade interna e externa. Ou seja, a efetividade do processo é 

crucial para o desenvolvimento acadêmico e coletivo e para o aperfeiçoamento do 

compromisso, missão e responsabilidade social a que se propõe o ifal. 

 

 

 

 



  

REFERÊNCIAS 

• BRASIL. Lei Nº 10.861. Institui o Sistema Nacional de Educação Superior – 

SINAES e dá outras providencias. Brasília, 14 de abril de 2004. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm>. 

Acesso em: 01/04/2020.  

• INEP. Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65. Assunto: Roteiro para 

Relatório de Autoavaliação Institucional. Brasília, 09 de outubro de 2014. 

Disponível em: <https://www.ifpb.edu.br/cpa/documentos/nota-tecnica-no-65-

conaesdaesinep.pdf/@@download/file/Nota%20T%C3%A9cnica%20n%C2%B

A%2065-CONAESDAES-INEP.pdf>. Acesso em: 01/04/2020.  

• IFAL. Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2019-2023. Maceió, 29 de 

novembro de 2019. Disponível em: https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/pdi/pdi-

2019-2023-final-revisado.pdf Acesso em: 01/04/2020.  

• CPA/IFAL. Projeto Autoavaliação Institucional 2019-2021. Maceió, 15 de 

dezembro de 2019. Disponível em: 

https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/comissao-propria-de-avaliacao-cpa/projeto-

de-autoavaliacao-2019 Acesso em: 01/04/2020.  

• http://portal.inep.gov.br/documents/186968/484109/SINAES.Sistema+Nacional

+de+Avalia%C3%A7%C3%A3o+da+Educa%C3%A7%C3%A3o+Superior+201

1+Vol+3/c29a4a4a-ffa3-46d0-8490-1f7a5080c953?version=1.1 

 

https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/comissao-propria-de-avaliacao-cpa/projeto-de-autoavaliacao-2019
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/comissao-propria-de-avaliacao-cpa/projeto-de-autoavaliacao-2019

