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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. De acordo com o disposto no inciso VIII do Art. 3º da
Lei do SINAES o “planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e
eficácia da autoavaliação institucional” devem ser considerados nas ações de avaliação e de
desenvolvimento institucional.
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) e que envolve todos os atores que atuam na instituição, a fim de
analisar as atividades acadêmicas desenvolvidas. 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 pelos atores envolvidos. Afinal, as ações de melhoria a serem
implementadas pela instituição dependem de sua própria compreensão e de seu
autoconhecimento.
O processo de autoavaliação da IES deverá ser consolidado no Relatório de
Autoavaliação Institucional, que tem por finalidades fomentar a cultura de avaliação
institucional e subsidiar os processos de avaliação externa conduzidos pelo MEC.
Assim esse documento é o segundo Relatório Parcial de Autoavaliação do triênio
2018-2020 do IFAL, sendo resultado do trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA) na
compilação e análise das iniciativas previstas para o ano, de acordo com o planejamento
trienal da Comissão como posto no projeto de autoavaliação institucional 2019-2021.

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 2019-2021

MEMBROS TITULARES
Edriane Teixeira da Silva (Presidente)
Docente

Karinne Oliveira Coelho
Marcos André Rodrigues da Silva Júnior

Técnico Administrativo

Kelly Medeiros de Oliveira Barbosa
Luciete Barbosa da Silva (Secretária)

Discente
Fonte: CPA, 2020

Delane Barros dos Santos

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 do IFAL como para a
elaboração do 2º. Relatório Parcial referente ao exercício 2019-2020.
Quadro 2 – Cronograma de atividades processo de autoavaliação 2019-2020.
MÊS
ATIVIDADES

DEZ

JAN

FEV

MAR

Reuniões Ordinárias e Extraordinárias

X

X

X

X

Análise do Instrumento de Autoavaliação

X

X

Sensibilização da comunidade

X

X

X

X

Construção dos questionários

X

Inserção dos questionários no sistema

X

X
X

Tabulação e análise dos resultados

X

Elaboração do Relatório

X

Fonte: CPA, 2020

MAI

X

Aplicação dos questionários

Divulgação do Relatório à comunidade

ABR

X
X

X

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,

conforme

características especificadas a seguir:
I. Formação Inicial e Continuada (FIC) ou Qualificação Profissional.
Para efeito de sua execução, os cursos FIC serão oferecidos à comunidade ficando
condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível
de escolaridade.
II. Educação Profissional Técnica de nível médio.
A educação profissional técnica de nível médio se caracteriza nas seguintes formas de
ensino:
▪ Articulada com o ensino médio, na forma integrada, oferecida somente a quem já tenha
concluído o ensino fundamental na idade regular, sendo o curso planejado de modo a
conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de
ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno.
▪ Subsequente: oferecido para quem já tenha concluído o ensino médio.

▪ Proeja (Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos). Configura-se em uma modalidade
ofertada pelo IFAL para Jovens e Adultos, maiores de 18 anos, que não tiveram acesso ou
continuidade ao ensino médio na idade própria e poderão cursá-lo integrado à parte
profissionalizante.
III. Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-graduação:
▪ Cursos Superiores de Tecnologia visando à formação de profissionais para os
diferentes setores da economia.
▪ Cursos Superiores de Licenciatura com vistas à formação de professores para a
educação básica, sobretudo nas áreas de Ciências e Matemática.
▪ Cursos Superiores de bacharelados visando à formação de profissionais para os
diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;
▪ Cursos de Pós-graduação:
i. Lato Sensu (Aperfeiçoamento e Especialização) visando à formação de especialistas
nas diferentes áreas do conhecimento.
ii. Stricto Sensu (Mestrado) que contribuam para promover o estabelecimento de bases
sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas à geração e inovação tecnológica.
Uma das principais finalidades do IFAL é estimular e apoiar processos educativos que levem
à geração de trabalho e renda, e à formação e qualificação de cidadãos com vistas à
atuação profissional nos diversos setores da economia, na perspectiva, sobretudo, do
desenvolvimento socioeconômico local e regional. Para o atendimento das finalidades acima
mencionadas, o IFAL trabalha com cursos de educação profissional técnica e superior
pertencentes aos Eixos Tecnológicos que são determinados pelo Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos e Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. Já no que se
refere às Licenciaturas, a oferta de cursos se encontra fundamenta na demanda regional e
em atendimento os Referenciais Curriculares Nacionais para as Licenciaturas. A oferta de
cursos é realizada de forma a garantir a verticalização do ensino no IFAL, em áreas de
conhecimento, com oferta em níveis e formas diferentes de modo a promover a integração e
a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior e pósgraduação.

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. Do início da série de estimativas populacionais do IBGE, em
1992, até o ano de 2017, Alagoas teve um acréscimo populacional de 32%, passando,
nesses 26 anos, de 2.548.092 para 3.375.823 de habitantes. Este número corresponde a 6,4
a 5,5% do PIB n% do total da região Nordeste e a 1,6% do total da população nacional.
O PIB de Alagoas em 2016 correspondeu a 0,8% do nacional, sendo que os com maior
participação no PIB estadual foram: Maceió (43,08%), Arapiraca (8,11%), Marechal Deodoro
(3,31%), Coruripe (3,14%) e Rio Largo (1,98%). Dentre aqueles com pior participação,
tivemos: Belém (0,07%), Palestina (0,07%), Mar Vermelho (0,06%) e Pindoba (0,06%). A
capital alagoana foi o único município do Estado a entrar na lista dos 100 com maior
participação nacional (38ª colocação).
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%. Embora tenha caído 1,2% quando
comparada ao ano de 2016, essa é a maior taxa de analfabetismo do país.

Ademais,

considerando que a maior parte das matrículas do IFAL é realizada nos cursos técnicos de
nível médio integrado, também é interessante analisar os seguintes indicadores do ensino
médio em Alagoas, divulgados pelo Inep para a rede pública (municipal, estadual e federal):
• a Taxa de Aprovação, que em 2011 era de apenas 67%, em 2017 teve resultado de
81,6%, igualando-se à do Nordeste e ultrapassando a taxa nacional (81,4%);
• a Taxa de Reprovação, que oscilou nos primeiros anos da década, desde 2015 está
reduzindo, fechando 2017, em Alagoas, em 8,4%, enquanto no Nordeste ficou em 10,7% e,
no Brasil, em 11,8%;
• a Taxa de Abandono em Alagoas, apesar de apresentar pior resultado quando
comparada ao desempenho nacional e na Região Nordeste, vem em trajetória decrescente,
passando de 21,6% em 2011 para 10% em 2017.
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 2019-2023/IFAL

Desses, atuam com o ensino superior na modalidade presencial os campi Arapiraca,
Maceió, Marechal Deodoro, Palmeira dos Índios, Piranhas e Satuba (Quadro 3).
Campus Arapiraca: iniciou suas atividades em 4 de setembro de 2010, com as aulas
funcionando provisoriamente na Escola Municipal Hugo José Camelo Lima, sendo que, em
2017, esse Campus foi deslocado para a Rua Professor Domingos Correia, n° 1207, no
bairro de Ouro Preto. Em 26 de outubro de 2018, foi inaugurada a sede própria do Campus,
às margens da Rodovia AL-110, contando com biblioteca, laboratórios, auditório com
capacidade para cerca de 170 pessoas, além de ginásio de esportes.
Campus Maceió: localizado na capital, teve início em 23 de novembro de 1909, com a
criação, no país, de dezenove Escolas de Aprendizes e Artífices, pelo Presidente da
República, Nilo Peçanha. Em Alagoas, a inauguração da Escola ocorreu em 10 de janeiro de
1910; a sede que a abrigou localizava-se na Rua Boa Vista, no Centro de Maceió. Em 1937,
essa Escola transferiu-se para o prédio onde hoje funciona o Espaço Cultural da
Universidade Federal de Alagoas e, em 1956, mudou-se para um prédio que foi construído
na Rua Barão de Atalaia, n° 530, Centro (onde se situa até hoje). Em sua história, recebeu
diversas outras denominações: Liceu de Artes e Ofícios (1937); Liceu Industrial de Alagoas
(1940); Escola Industrial Deodoro da Fonseca (1956); Escola Industrial Federal de Alagoas

(1960); Escola Técnica Federal de Alagoas/Etfal (1968). Após a Lei n° 8.948/1994,
implementada pelo Decreto de 22 de março de 1999, passou a ser o Centro Federal de
Educação Tecnológica de Alagoas (Cefet/AL), quando começou a ofertar alguns Cursos
Superiores Tecnológicos. Em 2008, passou a integrar a Rede de Institutos Federais, sendo
denominado de “Campus Maceió”. O espaço conta com biblioteca, laboratórios, auditório
com capacidade para 327 pessoas, ginásio de esportes, campo de futebol, quadra de areia,
pista de atletismo e piscina.
Campus Marechal Deodoro: localizado no Litoral Sul, o Campus Marechal Deodoro
iniciou suas atividades em agosto de 1995, com sede própria, localizada na Rua Lourival
Alfredo, n° 176, no bairro Poeira. Naquela época, funcionava como Unidade Descentralizada
da antiga Escola Técnica Federal (Etfal), que, em 1999, foi transformada em Centro Federal
de Educação Tecnológica de Alagoas (Cefet/AL). Em 2008, passou a integrar a Rede de
Institutos Federais, sendo denominado de “Campus Marechal Deodoro”. A infraestrutura
inclui biblioteca, laboratórios, auditório, campo de futebol, pista de atletismo, duas quadras
de concreto e uma quadra de areia.
Campus Palmeira dos Índios: iniciou suas atividades em 2 de agosto de 1993, com
sede na Avenida Alagoas, s/n, bairro Palmeira de Fora. Naquela época, funcionava como
Unidade Descentralizada da antiga Escola Técnica Federal, que, em 1999, foi transformada
em Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet/AL) e, em 2008, passou a integrar a
Rede de Institutos Federais, quando esse Campus passou a denominar-se “Campus
Palmeira dos Índios”. Em sua infraestrutura, dispõe de biblioteca, laboratórios, campo de
futebol, quadra coberta, quadra de areia, pista de atletismo e anfiteatro.
Campus Piranhas: localizado no Alto Sertão Alagoano, o Campus Piranhas iniciou suas
atividades no segundo semestre de 2010, provisoriamente na Escola Estadual de Xingó I. A
sede própria foi inaugurada em 20 de dezembro de 2012 e fica localizada na Avenida
Sergipe, s/n. Com um projeto arrojado, dispõe de bloco administrativo, bloco de serviços de
almoxarifado e terceirizados, bloco de coordenações, bloco da assistência estudantil, bloco
de laboratórios das áreas técnicas, dois blocos de salas de aula, bloco de laboratórios
propedêuticos, auditório, biblioteca, salas de professores por área, refeitório, cantina, quadra
poliesportiva e campo de futebol.
Campus Satuba: localizado na Região Metropolitana de Maceió, na Rua Dezessete de
Agosto, s/n, Zona Rural, podemos considerar que seu início se deu com a doação da Usina

Wanderley à Sociedade de Agricultura Alagoana, em 1905. A partir de então, foi implantada
no local uma Estação Agronômica que, em 1911, foi transformada em Patronato Agrícola de
Alagoas, mudando de denominação ao longo dos anos: Aprendizado Agrícola de Alagoas
(1934); Aprendizado Agrícola Floriano Peixoto (1939); Escola Agrícola Floriano Peixoto
(1947); Escola Agrotécnica Floriano Peixoto (1957); Colégio Agrícola Floriano Peixoto
(1964); Escola Agrotécnica Federal de Satuba/AL (1979); e, finalmente, Ifal Campus Satuba
(2008), passando a integrar a Rede dos Institutos Federais. Dispõe de biblioteca,
laboratórios, auditório, ginásio esportivo, campo de futebol, capela e alojamento para
estudantes.
Quadro 3 – Cursos Superiores Presenciais ofertados pelo IFAL até 2019

CAMPUS
Arapiraca

Maceió

Marechal
Deodoro

CURSO

TIPO

MODALIDADE

Sistema de Informação

B

Presencial

Letras-Português

L

Presencial

Alimentos

T

Presencial

Ciências Biológicas

L

Presencial

Design de Interiores

T

Presencial

Engenharia Civil

B

Presencial

Física

L

Presencial

Gestão de Turismo

T

Presencial

Hotelaria

T

Presencial

Letras-Português

L

Presencial

Matemática

L

Presencial

Química

L

Presencial

Sistema de Informação

B

Presencial

Gestão Ambiental

T

Presencial

Palmeira dos

Engenharia Civil

B

Presencial

Índios

Engenharia Elétrica

B

Presencial

Eng. Agronômica

B

Presencial

Física

L

Presencial

Laticínios

T

Presencial

Piranhas
Satuba
Fonte: PDI 2019-2023/IFAL

L= Licenciatura; B= Bacharelado; T = Tecnológico

3 METODOLOGIA
Para o interstício desta autoavaliação, a metodologia utilizada na coleta e análise dos
dados foi elaborada respeitando-se a sua contextualização em relação aos cinco eixos 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 as coordenações de cursos, através do
Departamento de Graduação – DEGRAD, além de contatos com o departamento de
comunicação institucional e dos campi a fim de discutir e criar subsídios para a realização do
processo avaliativo e das ações de sensibilização direcionadas às comunidades
participantes. Foram realizadas visitas aos campi, assim como reuniões com a comunidade
discente para uma maior divulgação. Além do envio de memorandos eletrônicos aos
gestores e segmentos envolvidos.

3.1 TIPO DE PESQUISA
A abordagem adotada no procedimento de coleta de dados se configura como um
estudo aplicado, descritivo, de natureza quantitativa e qualitativa.

3.2 SEGMENTOS ENVOLVIDOS NA PESQUISA
Participaram dessa pesquisa os segmentos docentes e técnicos administrativos em
educação ligados ao ensino superior e os discentes regularmente matriculados nesses
cursos de graduação.

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, disponibilizado eletronicamente através do SIGAA - Sistema Integrado de
Gestão de Atividades Acadêmicas para o segmento docente e discente e SIPAC - Sistema

integrado de Gestão de Patrimônio Administração e Contratos para o segmento dos TAES. O
software do sistema possui entre suas funcionalidades o sigilo das respostas dos
participantes e seu anonimato. Possibilita também a organização dos dados obtidos em
tabelas, por meio dos percentuais das respostas assinaladas para cada pergunta, de cada
grupo respondente.
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 do sistema.

As

perguntas foram direcionadas e filtradas de acordo com o perfil de cada respondente
(discente, docente 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 segundo relatório parcial de autoavaliação institucional do IFAL referente ao
ano de 2019 que será encaminhado à Procuradoria Educacional Institucional para ser

inserido no sistema e-MEC. Ao final, a CPA apresentará esse relatório parcial aos dirigentes
e gestores, da Reitoria e campi envolvidos, e divulgará amplamente a toda comunidade
acadêmica, por meio de reuniões, postagem nos sites dos campi e da Reitoria.

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.
Em agosto de 2014, o Instrumento de Avaliação Institucional Externa, criado para
subsidiar os atos de credenciamento, recredenciamento e transformação da organização
acadêmica (presencial), agrupou as dez dimensões do SINAES, mencionadas acima, 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

Para melhor organizar o processo de Autoavaliação Institucional do IFAL em
conformidade com o que determina a NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES Nº 065/2014,
as avaliações foram organizadas para serem aplicadas da seguinte forma no triênio 20182020:
•

1º Relatório parcial (até 31/03/2019): Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional
e Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional;

•

2º Relatório parcial (até 31/03/2020): Eixo 3 – Políticas Acadêmicas, Eixo 4 –
Políticas de Gestão e Eixo 5 – Infraestrutura.

•

Relatório Integral (até 31/03/2021): todos os eixos.

O período de aplicação dos questionários foi de 09 a 19 de março de 2020. Devido ao
retorno das atividades letivas da maioria dos campi acontecerem em fevereiro. Com isso
entre 27 de fevereiro e 15 de março, a CPA realizou um trabalho interno de sensibilização e
divulgação da autoavaliação institucional. O material de divulgação teve um caráter
motivacional e de conscientização sobre a importância da participação de toda a
comunidade escolar no processo avaliativo (Figura 1). As estratégias adotadas incluíram:
elaboração de cartazes e afixação em pontos estratégicos dos campi participantes (locais de
maior concentração de fluxo de pessoas); elaboração de um roteiro de autoavaliação
descrevendo o procedimento para acessar e responder ao questionário. Encaminhamento
de e-mails e memorandos institucionais aos gestores dos campi; divulgação nas redes
oficiais da instituição de forma a incentivar uma maior participação coletiva da comunidade
acadêmica de docentes, TAES e discentes. Ressalta-se ainda, a contribuição efetiva da
coordenação de Desenvolvimento de Sistema de Informação (DTI/PRPI) no suporte e
tabulação dos dados e do Departamento de Comunicação na elaboração do material e
divulgação do processo avaliativo.

Figura 2 – Imagens dos cartazes informativos também divulgados nas redes sociais do IFAL

5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS
Considerando que este relatório objetiva apresentar os dados e as análises no âmbito
do IFAL, essa parte do relatório apresenta os indicadores obtidos, a partir dos instrumentos
avaliativos por eixo e respectivas dimensões, citadas no item do desenvolvimento, e que
abrangerá a amostra dos cinco campi que ofertam cursos superiores na instituição. O
Quadro 4 mostra a população total dos segmentos envolvidos e aptos a participar no período
que ocorreu o processo de autoavaliação.
Quadro 4 – Participação de segmentos consultados nos campi que ofertam cursos de
graduação

SEGMENTOS

POPULAÇÃO

AMOSTRA

PARTICIPAÇÃO

Docente

341

138

40,46%

Discente

3656

696

19,03%

TAES

1229

47

4%

Fonte: CPA, 2020

A CPA enfatiza que as orientações recomendadas nas dimensões avaliadas nesse
segundo relatório têm o objetivo de identificar as fragilidades do ambiente institucional para
que os gestores e demais responsáveis possam realizar ações de melhorias, corrigindo suas
fragilidades e potencializando seus pontos positivos.

5.1 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 3 – Percepção dos segmentos sobre as políticas e mecanismos de apoio ao ensino

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 4 – Percepção dos segmentos sobre as atividades de ensino (LIFE, PIBID, projetos de
ensino, monitoria, aulas práticas, visitas técnicas) ofertadas e as demandas locais

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 5 – Percepção dos segmentos sobre a divulgação das atividades de ensino nos campi

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 6 – Percepção dos segmentos docente e discente sobre o PPC

DOCENTE

DISCENTE

Figura 7 – Percepção dos segmentos docente e discente sobre a integração dos componentes
curriculares das disciplinas

DOCENTE

DISCENTE

Figura 8 – Percepção dos segmentos sobre as políticas e mecanismos de estímulo à pesquisa

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 9 – Percepção dos segmentos sobre o incentivo do IFAL às atividades de pesquisa

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 10 – Percepção dos segmentos sobre a divulgação das atividades de pesquisa nos
campi

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 11 – Percepção dos segmentos sobre as políticas e mecanismos de estímulo à
extensão

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 12 – Percepção dos segmentos sobre o incentivo do IFAL às atividades de extensão

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 13 – Percepção dos segmentos sobre a divulgação das atividades de extensão nos
campi

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 14 – Percepção dos segmentos sobre a atuação do CEPE (Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão)

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 15 – Percepção dos segmentos sobre a integração entre o ensino, pesquisa e extensão

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Quadro 5 – Indicadores de Percepção para a Dimensão 2
Somatório do percentual dos itens avaliados como
ótimo e bom de cada segmento

Indicadores/Gráfico
% Docente

% Discente

% TAE

% Média geral

Situação

Figura 3

70,29

64,79

58,70

64,59

Desenvolver

Figura 4

68,84

60,86

69,56

66,42

Desenvolver

Figura 5

70,3

56,68

79,56

67,84

Desenvolver

Figura 6

68,11

60,74

64,43

Desenvolver

Figura 7

67,42

66,67

67,04

Desenvolver

Figura 8

57,97

54,06

55,35

Desenvolver

54,01

Figura 9

68,84

55,49

50,0

58,11

Desenvolver

Figura 10

52,50

50,01

58,70

53,74

Desenvolver

Figura 11

54,35

52,87

52,17

53,13

Desenvolver

Figura 12

55,08

51,55

56,52

54,38

Desenvolver

Figura 13

61,74

47,82

63,05

57,54

Desenvolver

Figura 14

50,24

49,28

41,30

46,94

Melhorar

Figura 15

91,30

78,17

80,44

83,30

Manter

Fonte CPA, 2020

Analisando os indicadores dessa dimensão de forma geral, observa-se que a
integração entre o ensino, pesquisa e extensão vem atendendo satisfatoriamente aos
segmentos avaliados com percentuais acima de 78% e com uma média geral de mais de
80%, e por isso as ações que estão sendo realizadas para atender a comunidade acadêmica
devem ser mantidas. Sobre a atuação do Conselho superior de Ensino, Pesquisa e
Extensão – CEPE que apresentou um percentual abaixo de 51% em todos os segmentos,
com mais de 40% entre docentes e discentes que consideraram regular ou ruim sua atuação,
com destaque para os 41% dos TAE que preferiram não responder sobre essa questão. O
CEPE como órgão normativo, propositivo, consultivo e deliberativo sobre matérias sobretudo
de ordem acadêmica e que contam com representações docente, discente e TAE, deveria se
fazer mais conhecido entre os seus pares e consequentemente a divulgação de suas ações
na contribuição e tomada de decisões é de suma importância para a comunidade a qual
representa. Os demais itens avaliados pelos segmentos obtiveram uma média percentual da
soma das respostas bom e ótimo entre 53 e 68%, 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 pode melhorar
realizando ações mais pontuais.

RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES DA CPA PARA ESSA DIMENSÃO A PARTIR DA
ANÁLISE DOS DADOS, VISANDO À MELHORIA DAS ATIVIDADES DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO:

o Realizar divulgação ações deliberada pelo CEPE entre a comunidade
acadêmica nos campi;
o Realizar avaliações mais pontuais, através da coordenação de curso para com
os discentes;
o Acompanhar e verificar como está ocorrendo o processo de divulgação de
oferta de vagas em projetos de ensino, pesquisa e de extensão para
estudantes dos cursos superiores nos campi;
o Promover semanas acadêmicas ou outros eventos mais regulares ligados à
área específica dos cursos de forma a construir um conhecimento na formação
de um profissional mais preparado para atuar no mundo do trabalho;
o Realizar reuniões entre diretores de ensino, coordenadores e docentes sobre a
importância da integração dos componentes curriculares, estimulando os
estudantes a relacionar a prática com a teoria estudada;
o Continuar com revisão e atualização dos PPC englobando os itens atualização
curricular, desenvolvimento/oferta de componentes curriculares;
o Incentivar o desenvolvimento de pesquisas como elemento integrante dos
processos de ensino/aprendizagem na educação superior;
o Implantar a prática extensionista como componente curricular;
o Divulgar os produtos ou resultados dos projetos de pesquisas entre discentes e
servidores nos campi;
o Buscar outras fontes para financiamento das atividades de extensão e
pesquisa;
o Elaboração dos calendários acadêmicos dos campi mais ajustado e integrado
aos calendários das áreas de ensino, pesquisa e extensão;
o Estimular os docentes dos cursos que integrem seus projetos de ensino,
pesquisa e extensão às disciplinas da área, divulgando seu trabalho e atraindo
para uma maior participação;
o Continuar a definir estratégias de apoio às atividades de ensino como
monitorias, aulas de laboratório, estágios curriculares e extracurriculares.

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Nessa dimensão foram avaliadas algumas variáveis relacionadas a comunicação
interna e externa na visão dos três segmentos.

Figura 15 – Percepção dos segmentos sobre o conhecimento do IFAL pela comunidade
externa

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 16 – Percepção dos segmentos sobre os mecanismos de comunicação interna da
Instituição

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 17 – Percepção dos segmentos sobre o site do IFAL em termos de acesso, layout,
informações e conteúdo

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 18 – Percepção dos segmentos sobre a interação do IFAL com a sociedade, nas redes
sociais

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 19 – Percepção dos segmentos sobre a imagem do IFAL veiculada pela mídia externa
(jornal, TV, rádio, internet e outros)

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 20 – Percepção dos segmentos sobre o serviço de ouvidoria

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Quadro 6 – Indicadores de Percepção para a Dimensão 4
Somatório do percentual dos itens avaliados como
ótimo e bom de cada segmento

Indicadores/Gráfico
% Docente

% Discente

% TAE

% Média geral

Situação

Figura 15

60,80

67,90

71,74

66,8

Desenvolver

Figura 16

48,55

60,27

67,40

55,4

Desenvolver

Figura 17

50,24

65,20

50,00

55,15

Desenvolver

Figura 18

47,10

66,35

56,52

56,65

Desenvolver

Figura 19

74,20

65,94

80,43

73,52

Manter

Figura 20

46,18

28,47

45,65

40,10

Melhorar

Fonte CPA, 2020

Considerando os dados obtidos para essa dimensão, destaca-se que o segmento
discente atribuiu respostas favoráveis aos itens analisados, excetuando-se a questão sobre
o serviço da ouvidoria que obteve um percentual bem crítico de 28,47% do somatório dos
itens como ótimo e bom, além do percentual de mais de 45% de discentes que preferiram
não responder. O mesmo ocorrendo na avaliação dos docentes e TAE que apresentaram
valores inferiores a 51% indicando ser esse um ponto que necessita de uma atenção
especial. Sobre a imagem do IFAL na mídia externa, esse item apresentou um percentual
maior que 71%, uma avaliação bem satisfatória nos três segmentos, vinda talvez da grande
visibilidade dada às ações desenvolvidas pela Instituição junto a Sociedade como a

presença da Instituição nas mídias eletrônicas e sua representatividade em entidades ou
órgãos públicos e privados em busca de mais parcerias. Com relação aos itens que
apresentaram situação desenvolver, devem realizar ações de melhorias direcionadas para
atingir o padrão de qualidade desejado.

RECOMENDAÇÕES DA CPA PARA ESSA DIMENSÃO A PARTIR DA ANÁLISE DOS
DADOS, VISANDO À MELHORIA DA COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE:
•

Divulgar mais os canais de comunicação entre os servidores e o repasse das
informações para a comunidade externa;

•

Divulgar informações sobre atividades de ensino, pesquisa e extensão de
forma mais contextualizada com os cursos de graduação envolvidos, nos
canais oficiais;

•

Melhorar o acesso ao conteúdo documental disponibilizado no site;

•

Agilizar as mudanças no layout do site e suas formas de acesso as
informações;

•

Estimular mais o uso do site e de suas ferramentas;

•

Atualizar as agendas da gestão nos campi;

•

Melhorar o conhecimento de acesso da comunidade ao serviço da ouvidoria,
talvez criando ouvidorias nos campi ou outros níveis de acesso por campus
como uma caixa de sugestões, reclamações, dúvidas;

•

Continuar a articular ações de comunicação digital nas mídias sociais
direcionadas principalmente aos alunos da graduação.

Dimensão 9: Política de Atendimento aos discentes
Quanto a essa dimensão, a avaliação foi considerando os próprios discentes.
Os percentuais são mostrados na figura 21 e no quadro 7.

Figura 21 – Percepção do segmento discente
1) 1) Desenvolvimento de ações de Inclusão e

2) 2) As práticas de ensino utilizadas pelos docentes

diversidade

3)

3)

O

atendimento

do

setor

de

Registro

4)

Serviços de assistência estudantil

Acadêmico

5)

Ofertas de bolsas e outros auxílios nas ações de permanência e êxito dos estudantes

Quadro 7 – Indicadores de Percepção discente para a Dimensão 9
Somatório do percentual dos itens avaliados como
ótimo e bom do segmento discente

Indicadores/Gráfico
% Docente

% TAE

% Discente

Situação

Figura 21.1

61,94

Desenvolver

Figura 21.2

71,72

Manter

Figura 21.3

68,02

Desenvolver

Figura 21.4

47,49

Melhorar

Figura 21.5

48,81

Melhorar

Fonte CPA, 2020

Sobre essa dimensão, constata-se que no quesito práticas de ensino a avaliação
discente foi bem satisfatória com um percentual superior a 71% um indicativo que essas
boas práticas de ensino devem ser mantidas. Nas questões sobre inclusão e diversidade e
atendimento pela coordenadoria de registro acadêmico que apresentaram um somatório
entre 51 e 71%, ações pontuais devem ser desenvolvidas para que se possa atingir um nível
melhor de qualidade. Os itens serviços da assistência estudantil e ações voltadas para
permanência e êxito dos estudantes atingiram somatório entre 26 e 51%, além do que mais
de 25% dos discentes consideraram regulares os serviços prestados, um indicativo que
esses quesitos estão em situação crítica e merecem uma atenção especial, principalmente
diante do quadro de redução do número de auxílios e bolsas de permanência ofertadas.

RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES DA CPA PARA ESSA DIMENSÃO A PARTIR DA
ANÁLISE DOS DADOS, VISANDO À MELHORIA DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS
DISCENTES:
•

Ampliar a divulgação das ações, desenvolvidas pela DPE, responsável pela
condução da política de assistência estudantil, para que os estudantes de
graduação possam conhecer os benefícios oferecidos e oportunidades;

•

Criar um plano de acompanhamento dos estudantes que fazem parte do
atendimento estudantil dos cursos de graduação;

•

Realizar ou manter visitas aos campi, no intuito de conhecer a realidade da
assistência estudantil direcionada aos estudantes de graduação;

•

Divulgar à comunidade acadêmica os dados da assistência estudantil dos
campi;

•

Divulgar

mais

à

comunidade

acadêmica,

nos encontros e

reuniões

pedagógicas, as demandas atendidas e as ações desenvolvidas pelo NAPNE;
•

Continuar com os serviços de técnicos especializados para atender aos
estudantes com necessidades específicas;

•

Melhorar os mecanismos de informações e orientações dada aos estudantes
pela coordenadoria de registro acadêmico (diplomas, históricos, declarações,
processo de matrícula, prazos de trancamento e reabertura);

•

Melhorar as estratégias de acolhimento e acompanhamento discente a partir
do fortalecimento do planejamento e da avaliação das ações pedagógicas;

•

Criar espaços de atuação dos alunos de graduação e de suas entidades
representativas com os centros acadêmicos.

5.2 EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO
Esse eixo contempla as Políticas de Gestão do IFAL a partir de três dimensões:
Políticas de Pessoal (Dimensão 5); Organização e Gestão da Instituição (Dimensão 6) e
Sustentabilidade Financeira (Dimensão 10).

Dimensão 5: Política de Pessoal
Nessa dimensão os quesitos se aplicaram, pela pertinência, aos segmentos
DOCENTE e TAE.
Figura 22 – Percepção dos segmentos sobre as políticas de capacitação do IFAL

DOCENTE

TAE

Figura 23 – Percepção dos segmentos sobre as condições disponibilizadas pelo IFAL para
participação em cursos de pós-graduação

DOCENTE

TAE

Figura 24 – Percepção dos segmentos sobre as condições do ambiente de trabalho (relações
interpessoais)

DOCENTE

TAE

Figura 25 – Percepção dos segmentos sobre a direção no campus

DOCENTE

TAE

Figura 26 – Percepção dos segmentos acerca das atividades da comissão de ética do IFAL

DOCENTE

TAE

Figura 27 – Percepção dos segmentos sobre a forma utilizada pelo IFAL para a avaliação do
estágio probatório

DOCENTE

TAE

Figura 28 – Percepção dos segmentos sobre os critérios de escolha para cargos de chefia e
funções gratificadas no seu Campus

DOCENTE

TAE

Figura 29 – Percepção dos segmentos sobre a relação entre número de servidores técnicos
administrativos / docentes e volume de trabalho / carga horária no seu Campus

DOCENTE

TAE

Figura 30 – Percepção dos segmentos docente sobre a CPPD (Comissão Permanente de
Pessoal Docente) e TAEe sobre a CIS (Comissão Interna de Supervisão)

DOCENTE

TAE

Quadro 8 – Indicadores de Percepção para a Dimensão 5
Somatório do percentual dos itens avaliados como
ótimo e bom de cada segmento

Indicadores/Gráfico
% Docente

% TAE

Figura 22

39,13

Figura 23

% Discente

% Média geral

Situação

55,21

47,17

Melhorar

42,76

61,37

52,06

Desenvolver

Figura 24

73,18

73,91

73,55

Manter

Figura 25

83,33

86,95

85,14

Manter

Figura 26

34,78

43,58

39,18

Melhorar

Figura 27

44,93

52,17

48,55

Melhorar

Figura 28

53,62

52,18

52,90

Desenvolver

Figura 29

44,20

28,27

36,24

Melhorar

Figura 30

66,67

58,69

62,48

Desenvolver

Fonte CPA, 2020

Essa dimensão não foi avaliada pelo segmento discente, por considerar que essa
categoria não tem informações suficientes para avaliar os aspectos institucionais
relacionados. Os índices sobre as condições do ambiente de trabalho (relações
interpessoais) e a relação dos servidores com a direção do campus na percepção dos
docentes e técnicos foram bem satisfatórios com um percentual acima de 71%, contudo
cerca de 20% consideraram regulares as relações no ambiente de trabalho podendo ser
trabalhado mais a questão da qualidade de vida no ambiente laboral pelo setor de gestão de
pessoas assim como as ações integradoras dirigidas a saúde do servidor. Os quesitos que
atingiram percentuais entre 51 e 71% não obtiveram o nível de satisfação e qualidade
desejado pelos servidores sendo necessário realizar ações pontuais para melhoria dos
serviços. Quatro itens apresentaram percentuais abaixo de 51% não atendendo o requisito
mínimo de qualidade na percepção dos nossos servidores. Com destaque para os
percentuais de resposta “Regular” com mais de 25% de cada segmento e “Não sei
responder” com cerca de 20%.

RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES DA CPA PARA ESSA DIMENSÃO A PARTIR DA
ANÁLISE DOS DADOS, VISANDO À MELHORIA DA POLÍTICA DE PESSOAL:
•

Continuar com as discussões participativas sobre como verificar e adequar o
quantitativo de servidores por setores e cursos em que haja demanda por mais
pessoal até atender o quantitativo de expansão previsto no PDI 2019-2023;

•

Continuar com as iniciativas que venham contribuir para a promoção do bem estar e
de uma boa relação de trabalho entre os servidores de mesma ou de diferentes
categorias, nas dimensões físicas, psicológicas e sociais;

•

Divulgar melhor as políticas e investimentos em aperfeiçoamento, capacitação e
titulação para docentes e técnicos administrativos, assim como o quantitativo do que
tem se efetivado;

•

Divulgar o atual sistema de avaliação tanto dos docentes como dos técnicosadministrativos, com o objetivo de melhorar o conhecimento do processo;

•

Elaborar manuais e/ou cartilhas digitais contendo informações da rotina administrativa
de gestão para consulta dos servidores em geral;

•

Realizar ações de divulgação e informes nas redes sociais oficiais e visitas aos campi
para difundir a imagem e o papel da Comissão de Ética do IFAL para a comunidade
acadêmica.

Dimensão 6: Organização e Gestão Institucional
Figura 31 – Percepção dos segmentos sobre a eficiência e a efetividade da Gestão do Ifal

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 32 – Percepção dos segmentos sobre a democracia nas tomadas de decisões no seu
Campus

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 33 – Percepção dos segmentos sobre a transparência da Gestão do Campus

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 34 – Percepção dos segmentos sobre a execução do planejamento anual do Campus

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 35 – Percepção dos segmentos sobre a integração entre as ações desenvolvidas pela
Reitoria e o seu Campus

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 36 – Percepção dos segmentos sobre a atuação do Conselho Superior (CONSUP)

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 37 – Percepção dos segmentos sobre a atuação do Colégio de Dirigentes

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 38 – Percepção dos segmentos docente e discente sobre a atuação do NDE e
Colegiado de Cursos

DOCENTE

DISCENTE

Quadro 9 – Indicadores de Percepção para a Dimensão 6
Somatório do percentual dos itens avaliados como
ótimo e bom de cada segmento

Indicadores/Gráfico
% Docente

% Discente

% TAE

% Média geral

Situação

Figura 31

55,80

58,23

55,53

56,52

Desenvolver

Figura 32

61,59

52,50

56,54

56,88

Desenvolver

Figura 33

65,95

53,46

64,22

61,21

Desenvolver

Figura 34

54,35

55,62

54,40

54,79

Desenvolver

Figura 35

40,58

55,60

50,00

48,73

Melhorar

Figura 36

47,82

39,26

47,84

44,97

Melhorar

Figura 37

39,13

39,30

41,30

39,91

Melhorar

Figura 38

68,83

56,21

62,52

Desenvolver

Fonte CPA, 2020

Na dimensão 6 foram considerados oito quesitos para serem avaliados pela nossa
comunidade acadêmica, sendo o quesito sobre o NDE e Colegiados de cursos avaliados
apenas pelos docentes e discentes. Com um percentual geral dos somatórios variando entre
39 e 63%, que não atende aos padrões mínimos de qualidade sua situação crítica precisa
ser melhorada com ações pontuais. Destaca-se nessa dimensão o percentual de mais de

30% que responderam a opção “Regular”, além de um percentual considerável de não
respondentes.

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
site e no SIGAA;

•

Na medida do possível, informar a comunidade acadêmica do campus acerca das
ações do NDE e Colegiado em prol do curso (calendário de reuniões, pautas
discutidas, pontos deliberados, feedback das reuniões, entre outros);

•

Estimular a participação nas reuniões locais, divulgando aos estudantes, docentes e
técnicos administrativos as tomadas de decisões da gestão do campus e da Reitoria e
as possíveis ações realizadas a partir delas;

•

Propagar informações sobre o papel e a importância dos órgãos CONSUP, Colégio
de Dirigentes e Concamp nas tomadas de decisões para o campus e IFAL.

•

Divulgar nas reuniões com a comunidade acadêmica como estão as metas do PDI
vigente na atual conjuntura e dentro do seu planejamento anual;

•

Aperfeiçoar a comunicação para o repasse imediato de informações entre setores e
gestores e desses para os segmentos do campus;

•

Realizar visitas in loco aos campi como forma de aproximar os gestores maiores da
comunidade acadêmica local, através do repasse de informações e das decisões
tomadas pela reitoria.

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
Figura 39 – Percepção dos segmentos sobre os critérios de distribuição orçamentária do IFAL

DOCENTE

TAES

Figura 40 – Percepção dos segmentos sobre os critérios de execução orçamentária do seu
Campus

DOCENTE

TAES

Figura 41 – Percepção dos segmentos sobre os recursos direcionados para atividades de
ensino no seu Campus

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 42 – Percepção dos segmentos sobre os recursos direcionados para atividades de
pesquisa no seu Campus

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 43 – Percepção dos segmentos sobre os recursos direcionados para atividades de
extensão no seu Campus

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Quadro 10 – Indicadores de Percepção para a Dimensão 10
Somatório do percentual dos itens avaliados como
ótimo e bom de cada segmento

Indicadores/Gráfico
% Docente

% Discente

% TAE

% Média geral

Situação

Figura 39

29,71

13,04

21,38

Corrigir

Figura 40

30,43

19,56

24,99

Corrigir

Figura 41

38,20

44,0

43,47

41,89

Melhorar

Figura 42

23,93

42,24

39,13

35,10

Melhorar

Figura 43

23,92

42,22

38,13

34,76

Melhorar

Fonte CPA, 2020

A sustentabilidade financeira não atingiu uma acepção muito satisfatória entre a
comunidade acadêmica, atingindo percentuais de média que variaram entre 21 e 42%. Com
destaque aos índices de respostas “Ruim” e “Péssimo” e os não respondentes para as três
categorias. Considerando as questões de uma maneira geral essa dimensão apresentou
situação crítica por não atender os requisitos mínimos de qualidade assim como itens que
precisam ser corrigidos em caráter de urgência.

RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES DA CPA PARA ESSA DIMENSÃO A PARTIR DA
ANÁLISE DOS DADOS, VISANDO À MELHORIA DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA:
•

Realizar e ampliar a divulgação dos critérios de captação, distribuição e execução
orçamentária do IFAL (Reitoria e campi);

•

Encontrar meios para aumentar a participação da comunidade acadêmica no
processo orçamentário dos campi;

•

Noticiar

continuamente

por

meio

de

reuniões,

e-mail

institucionais,

sites,

informações/boletins resumidas sobre a situação das previsões e execução de
recursos conforme prevê o PDI 2019-2023.

5.3 EIXO 5 – INFRAESTRUTURA
Esse eixo O “Eixo 5” visa a avaliação da infraestrutura física (Dimensão 7) da
instituição, com destaque para as condições das salas de aula, laboratórios, bibliotecas,
acessibilidade e condições de limpeza.

Dimensão 7: Infraestrutura Física
Figura 44 – Percepção dos segmentos sobre as políticas de expansão/conservação dos
espaços físicos necessários para as atividades de ensino, pesquisa e extensão

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 45 – Percepção dos segmentos sobre os laboratórios do campus atenderem as
demandas de ensino

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 46 – Percepção dos segmentos sobre os laboratórios do campus atenderem as
demandas de pesquisa e extensão

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 47 – Percepção dos segmentos sobre a infraestrutura da biblioteca

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 48 – Percepção dos segmentos sobre o acervo da biblioteca

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 49 – Percepção dos segmentos sobre os serviços ofertados pela biblioteca
(empréstimo, renovação, acesso a portais, entre outros) do seu Campus

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 50 – Percepção dos segmentos sobre os serviços ofertados pelo Refeitório do Campus

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 51 – Percepção dos segmentos sobre a área de convivência e espaço esportivo do
Campus

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 52 – Percepção dos segmentos sobre salas de aulas, mobiliários, equipamentos do
Campus

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 53 – Percepção dos segmentos sobre a acessibilidade e sinalização no Campus

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 54 – Percepção dos segmentos sobre segurança no seu Campus e arredores

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Figura 54 – Percepção dos segmentos sobre limpeza e iluminação no seu Campus

DOCENTE

DISCENTE

TAES

Quadro 11 – Indicadores de Percepção para a Dimensão 7
Somatório do percentual dos itens avaliados como
ótimo e bom de cada segmento

Indicadores/Gráfico
% Docente

% Discente

% TAE

% Média geral

Situação

Figura 44

32,58

47,02

47,83

42,48

Melhorar

Figura 45

40,58

53,58

52,17

48,78

Melhorar

Figura 46

28,79

45,11

43,48

39,13

Melhorar

Figura 47

51,45

60,50

69,56

60,51

Desenvolver

Figura 48

48,55

56,08

71,74

58,79

Desenvolver

Figura 49

68,84

67,90

82,61

73,12

Manter

Figura 50

19,57

29,95

33,58

27,70

Melhorar

Figura 51

43,48

58,59

39,13

47,07

Melhorar

Figura 52

47,83

47,02

63,04

52,63

Desenvolver

Figura 53

47,90

37,87

54,35

46,07

Melhorar

Figura 54

45,65

39,13

39,20

41,33

Melhorar

Figura 55

76,09

53,58

69,56

66,41

Desenvolver

Fonte CPA, 2020

Quanto à dimensão 7, observa-se que os critérios analisados atingiram percentuais
de média entre 27 e 67% considerando os três segmentos, o que leva a resultados que vão
desde aqueles que não atendem aos requisitos mínimos de qualidade, necessitando de
rapidez e atenção especial na implantação das ações, àqueles que ainda não alcançaram o
padrão exigido, mas que podem conseguir realizando ações pontuais.

RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES DA CPA PARA ESSA DIMENSÃO A PARTIR DA
ANÁLISE DOS DADOS, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA:
•

Divulgar mais o espaço virtual da biblioteca de forma que a comunidade
acadêmica se beneficie dos serviços de consulta;

•

Realizar atualização periódica dos acervos bibliográficos por campus e verificar
eventuais pendências quanto ao quantitativo de livros, em consonância com os
Projetos Pedagógicos de Curso – PPC.

•

Criar, quando não houver, ou otimizar os espaços de convivência e esportivos
a fim de obter as alternativas adequadas para todos os segmentos;

•

Priorizar as ações que envolvam adequações de acessibilidade e aplicar
sinalização em todos os ambientes dos campi;

•

Criar políticas de acompanhamento da infraestrutura de laboratórios, salas de
aulas, espaços de trabalho e bibliotecas;

•

Priorizar as reformas e adequações dos laboratórios às necessidades dos
cursos de graduação ofertados;

•

Priorizar as opções de alimentação, principalmente nos campi sem refeitório,
implantando mais de uma cantina quiosques de alimentação.

•

Priorizar ações que envolvam a limpeza no campus e a segurança de
servidores e discente dentro e na área externa ao campus.

5.4

SINTESE DA 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:
✓ Quantitativo deficiente do acervo bibliográfico para os cursos de graduação;
✓ Campi ainda sem refeitórios e/ou com poucas opções de alimentação
principalmente para os cursos noturnos;
✓ Campi sem serviço de reprografia e impressão para uso dos discentes;
✓ Blocos de salas específicos para os cursos de graduação;
✓ Cursos de capacitação voltados para as novas tecnologias da informação;
✓ Um espaço na biblioteca direcionado aos alunos dos cursos de graduação;
✓ Melhorar e aumentar o número de laboratórios de ensino e pesquisa;
✓ Melhorar e aumentar os espaços de permanência no campus para que os
professores possam realizar suas atividades de atendimento ao aluno,
preparação de aulas e atividades de pesquisa;
✓ Realizar um controle maior das pessoas que entram no campus visando uma
maior segurança dentro e próximo ao campus principalmente à noite.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse Relatório de Autoavaliação Institucional Parcial constitui a segunda etapa do
triênio 2018-2020, conforme estabelecido pela Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº
065/2014. Com a elaboração e entrega deste relatório, foi possível constatar os desafios
enfrentados pela instituição no que se refere, particularmente, aos eixos 3 (dimensões 2, 4 e
9), 4(dimensões 5, 6 e 10) e 5 (dimensão 7). Não tem sistema de avaliação perfeito, o
importante é criar premissas de funcionamento e capacitar o grupo que vai obtendo knowhow ao longo do processo. Como citado, essa Comissão foi eleita em março de 2019 e vem
tentando junto à gestão máxima da instituição e demais setores, construir e desenvolver
ações que possam contribuir para a melhoraria do processo de autoavaliação, a maior
participação da comunidade acadêmica e a difusão da cultura avaliativa na Instituição.
Com novos elementos, ainda não avaliados, esse relatório significa um diagnóstico
parcial que direcionará as ações futuras do processo de autoavaliação do IFAL. Os
resultados foram apresentados conjuntamente às recomendações genéricas dadas pela
CPA. Essas recomendações sugeridas servem apenas para orientar o planejamento das
tomadas de ações pontuais, que deverão continuar sendo monitoradas pelos gestores
institucionais, coordenadores de cursos de graduação e seus respectivos NDE e Colegiados.
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