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Apresentação

MISSÃO DO IFBA:

Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo

ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente

referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país.

O Instituto Federal  de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA é uma

instituição  resultante  de  diferentes  transformações  na  Rede  Federal  de  Educação

Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil. Sua origem é datada de 1909. Portanto,

são mais de 100 anos de experiência no ensino técnico-profissional e, há quase duas

décadas,  no  ensino  superior.  O  Instituto  atua  em  sintonia  com  as  demandas

profissionais de cada região, e do mundo, contribuindo para a cultura empreendedora e

tecnológica no Estado da Bahia. Até final de 2008,  era denominado  Centro Federal de

Educação Tecnológica da Bahia (Cefet-ba). Com a criação da  Lei nº 11.892, de 29 de

dezembro de 2008, transformou-se em IFBA.    

O IFBA expandiu-se e hoje  configura-se como uma organização multicampi, tendo

por objetivo levar uma educação pública, gratuita e de qualidade para todas as regiões

da Bahia. Os  campi,  núcleos avançados e  campi avançados estão situados em  23

cidades baianas: Barreiras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Euclides da Cunha, Feira

de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas,  Paulo Afonso,

Polo de inovação, Porto Seguro, Salinas da Margarida/Salvador, Santo Amaro, Santo

Antonio de Jesus, Seabra, Simões Filho, Ubaitaba, Valença e Vitória da Conquista.

A atividade de autoavaliação, em consonância com o Plano de Desenvolvimento

Institucional (PDI) do IFBA, deve ser vista como um processo de autoconhecimento

conduzido  pela  Comissão  Própria  de  Avaliação  Local  (CPA Local),  envolvendo  os

atores que atuam na instituição  (professores, técnicos, alunos e comunidade externa),

a  fim  de  analisar  as  atividades  acadêmicas  e  administrativas  desenvolvidas. As

informações coletadas e organizadas são a base para as ações de melhoria a serem

implementadas pela instituição.

Euclides da Cunha, agosto  de 2018.

COMISSÃO PRÓPRRIA DE AVALIAÇÃO LOCAL-  CPA LOCAL
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1  INTRODUÇÃO

O  processo  de  autoavaliação  é  concebido  como  subsídio  fundamental  para  a

formulação de diretrizes para as políticas públicas de ensino, pesquisa e extensão,

como também, para a gestão da instituição, visando a melhoria da qualidade destas

atividades para a produção de conhecimento. Precisamente sobre avaliação, a Lei no

9.394/96,  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,  em seu artigo 9o,  inciso VI

explicitou a responsabilidade da União em "assegurar processo nacional de avaliação

do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com

os  sistemas  de  ensino,  objetivando  a  definição  de  prioridades  e  a  melhoria  da

qualidade do ensino".

O  presente  relatório,  de  caráter  crítico  e  descritivo,  refere-se  a  autoavaliação

institucional do IFBA campus Euclides da Cunha no triênio 2015-2017. Inicialmente,

traz um breve histórico da cidade de Euclides da Cunha, comentando a sua origem, os

primeiros  habitantes  e  as  atividades  econômicas  desenvolvidas.  Também  será

apresentado o contexto da implantação do  campus Euclides da Cunha do Instituto

Federal,   destancando sua atuação e seu papel  sócio-histórico  no muncípio  e nas

cidades circunvizinhas: Quijingue, Tucano, Uauá, Canudos, Cansanção e Monte Santo.

Na  sequência,  apresenta-se  a  metodologia  do  processo  autoavaliativo  institucional,

ressaltando os critérios de análise dos pontos "fortes" ou pontos "fracos" da instituição.

Identifica-se os instrumentos de avaliação e as estratégias utilizadas pela Comissão

Própria  de  Autoavaliação  local  para  divulgação  e  aplicação  dos  questionários

autoavaliativos destinados aos estudantes matriculados e egressos, servidores técnico

administrativos, professores e comunidade externa. No capítulo 4, tem-se os resultados

decorrentes da atuação da CPA local no triênio 2015-2017. Ao final apresenta-se uma

análise do processo avaliativo, apontando desafios e potencialidades vislumbrados no

decorrer  do  processo,  os  quais  deverão  ser  enfrentados  pela  gestão  do  Campus,

reitoria, assim como por todos os envolvidos. 
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2  EUCLIDES DA CUNHA, MUNICÍPIO CONTEMPLADO COM UM CAMPUS DO IFBA

O município de Euclides da cunha, cidade  da região do nordeste baiano foi criadoa

como  Distrito  denominado  Cumbe,  pela  lei  provincial  nº  2152,  de  18-05-1881,

subordinado ao Município de Monte Santo. Pelo decreto estadual nº 11089, de 30-11-

1938, Cumbe passou a se chamar Euclides da Cunha, em homenagem ao escritor de

mesmo nome, autor de "Os Sertões",  consagrado livro que registrou passagens da

guerra que ocorreu em Canudos, no século XIX.

Os primeiros habitantes  de Euclides da Cunha foram os índios caimbés, da tribo

dos Tupiniquins. Posteriormente a região foi desbravada por colonos vindos de regiões

circunvizinhas, sobretudo de Monte Santo e Tucano, que ali fixaram morada com suas

famílias e dedicaram-se à lavoura e à criação de gado, até hoje bases da economia

local.  Na agricultura há uma expressiva produção de feijão,  milho  e  mandioca.  Na

pecuária destacam-se os rebanhos ovinos, suínos, caprinos e bovinos. O município é,

ainda, produtor de galináceos e mel de abelhas, conta com a exploração mineral do

calcário, cal virgem e pedra.

A  cidade  possui  expressiva  atividade  cultural,  como  artesanato,  grupos  de

quadrilhas juninas, bandas musicais e sete companhias teatrais, tais como Nativus do

Cumbe, Foco, Cia Teatral Saída de Emergência, Farinha Seca, Farrapos, Oxente, Arte

Brasileira e Alma de Aprendiz. Existem artesãs e artesãos que trabalham com barro,

piaçava e outros materiais encontrados na zona rural do município.

Euclides da Cunha dispõe de um campus da Universidade do Estado da Bahia -

UNEB,  Campus  XXII  -  com  os  cursos  de  Letras  e  Engenharia  Agronômica

(presenciais), além de outros em Educação a Distância, assim como uma unidade do

IFBA - Instituto Federal de Educação da Bahia.

2.1  IFBA, CAMPUS EUCLIDES DA CUNHA 

A implantação do IFBA em Euclides da Cunha aconteceu em   2011, na época

denominado  “Núcleo Avançado de Euclides da Cunha ”,  um anexo do  Campus de

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupiniquins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caimb%C3%A9s
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Paulo  Afonso.  O Instituto Federal da Bahia, IFBA, Campus Euclides da Cunha, teve

suas primeiras instalações em 10 de abril de 2011. Inicialmente, funcionou no prédio do

Centro Educacional Professora Durvalina Abreu de Andrade, situado no Loteamento

Jardim das Acácias, S/N, Bairro Urbis, Euclides da Cunha. Ficou nesse local por três

meses. Nesse período, havia apenas 01 professor efetivo, o senhor Gustavo Brusck, e

19 contratados pela prefeitura Municipal. Estima-se que havia 60 alunos no campus, 30

de informática e 30 de edificações. Três meses depois, o campus foi alocado no prédio

da UNEB, campus XXII, situado à Rua Enock Canário de Araújo, S/N, Bairro Jeremias,

Euclides da Cunha, funcionando 6 meses nesse local.

Em janeiro de 2012 a prefeitura fez um acordo com o Colégio particular CESF.

Assim,  o  campus  passou  a  funcionar  no  prédio  dessa  instituição,  situado  à  Rua

Almerindo Rehem, Bairo Nova América, centro da cidade. Nessa parceria, a prefeitura

municipal arcou com as despesas referentes ao aluguel de algumas salas de aula e o

consumo de água e luz. A princípio, a prefeitura também cedeu alguns computadores e

realizou instalção de ar-condicionado no laboratório de informática. Posteriormente, o

IFBA, forneceu computadores, que substituíram os da prefeitura. Nesse período, cerca

de 150 alunos cursaram Informática e Edificações. 

Por ser um núcleo avançado, os alunos matriculados de 2011 a 2015 no Campus

de Euclides da Cunha  foram contabilizados pelo  senso como estudantes  de Paulo

Afonso. Esse funcionamento perdurou por 04 anos (2011 a 2015). No final de 2015

iniciou-se a convocação dos técnicos administrativos aprovados no conscuros público

de 2014. Os professores foram convocados anteriormente, mas como o Campus ainda

estava em processo de construção, os docentes atuaram em outros campus, até que a

obra e instalação fosse concluída.

Diversos jovens euclidenses e das cidades circunvizinhas passaram por processos

seletivos (PROSELs) e cursam Técnico em Informática e Técnico em Edificações. As

aulas ocorrem no diurno e noturno, atendendo estudantes da sede e zona rural  do

município,  assim como de Quijingue, Tucano, Uauá, Canudos, Cansanção e Monte

Santo. 

Atualmente,  o  Campus  Euclides  da  Cunha  tem  sede  própria,  inaugurada  em

09/05/2016, e não está mais ligado a Paulo Afonso. Situado na BR 116 Norte, Km 220,

s/n, possui uma área construída de 6.989,07 m² em um terreno de 45.099,41 m², o que

nos possibilita futuras ampliações. A estrutura predial conta com salas administrativas e
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de  coordenações  de  cursos,  sala  de  videoconferência,  posto  de  enfermagem,

consultório médico, biblioteca, estacionamento, refeitório, lanchonete, copa, prédio de

apoio, ginásio poliesportivo, guarita, auditório com capacidade para 250 pessoas, sala

de ginástica, sala de musculação, 07 laboratórios e 12  salas de aulas. Vale ressaltar

que a acessibilidade é uma das preocupações do Campus,  que possui  rampas de

acesso, banheiros adaptados e piso tátil. 

Durante o período de autoavaliação,  o quadro de funcionários  do campus era

composto  por  23  técnicos  administrativos,  22  docentes,  sendo  13   efetivos  e  09

substitutos,  além  de  19  terceirizados.  Eram  ofertados  dois  cursos  na  modalidade

subsequente:  Técnico  em Informática  (com 74  alunos  matriculados)  e  Técnico  em

Edificações (com 103 alunos  matriculados). Além do Curso Técnico em Informática

integrado ao do Ensino Médio (com 129 alunos matriculados). No segundo semestre de

2018, teremos o ingresso de mais 04 turmas, 2 em cada modalidade (subsequente e

integrado), cada uma com 40 alunos. No total, teremos mais 160 estudantes cursando

o semestre/ano letivo  2018.1. O Campus de Euclides da Cunha também é polo do

Curso  Superior  de  Complementação  Pedagógica,  ofertado  em  parceria  com  a

Universidade Federal  da  Bahia,  com o intuito  de  disponibilizar  uma licenciatura  na

Educação Profissional e Tecnológica para profissionais que atuam na docência, mas

não são licenciados, além de outros profissionais que demonstram interesse em seguir

carreira no magistério.

O  Ifba  tem  a  missão  de  "promover  a  formação  histórico-crítica  do  cidadão,

oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, afim

de  contribuir  para  o  desenvolvimento  sustentável  do  país".  Nessa  perspectiva,  os

servidores e a gestão têm se empenhado para expandir a oferta de ensino no Campus

de Euclides da Cunha, primando belo bom desempenho dos estudantes que buscam

nesse nome uma esperança para um futuro profissional brilhante. Assim, pretende-se

instituir  novos  cursos,  sejam  na  modalidade  integrada,  subsequente  ou  Ensino

Superior, de modo a atender as demandas que emergem do contexto social em que o

campus está inserido. 
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3  METODOLOGIA DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO

A autovaliação  é  um  processo  contínuo,  através  do  qual  a  instituição  tem  a

oportunidade de repensar conceitos sobre a relevância social dos serviços que oferta á

população. Diante disso, busca-se a compreensão global e específica das atividades

realizadas pelo corpo docente, discentes, servidores em geral, comunidade externa e

pela  gestão.  Através  desse  mecanismo,  é  possível  conhecer  aspectos  positvos  e

negativos da atuação institucional. A partir dessa autoanálise, a equipe e os demais

envolvidos podem traçar metas e repensar estratégias de superação dos problemas

encontrados. 

O processo de autoavaliação foi realizado através da investigação das diferentes

dimensões institucionais, definidas na Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004. Aplicaram-

se  questionários  com  perguntas  especificas  para  cada  classe  avaliada:  Discente,

Técnico-administrativo,  Docente,  Comunidade  Externa  e  alunos  Egressos.  Foram

utilizados  sete  questionários  de  autoavaliação  institucional.  Vejamos  quem  avalia

quem: 

 A1: aluno avalia instituição local e global (Cursos, Coordenação, Setores de apoio,

Infraestrutura e Autoavaliação); 

 A2: aluno avalia Disciplinas, Professores, Semestre e Autoavaliação); 

 B: Técnico-administrativo avalia a Instituição (Infraestrutura e Autoavaliação); 

 C: Comunidade Externa  avalia a Instituição; 

 D1: Docente avalia a Instituição (Órgãos de apoio, Infraestrura)

 D2: Docente avalia Curso Semestral (Disciplina, Coordenação e Autoavaliação); 

 E: Egresso: avalia a Instituição (Curso, Perfil Profissional, Infraestrutura). 

Os resultados desses questionários são apresentados em gráficos,  através dos

quais as fragilidades e solidez dos diversos pontos avaliados, relativos as dimensões

institucionais, são analisadas. A avaliação de cada ponto em questão foi expressa por

meio de conceitos ordenados em uma escala de cinco níveis:  (5) excelente, (4) bom,

(3)  regular,  (2)  ruim/insuficiente  e  (1)  péssimo. Em  casos  de  inaplicabilidade  de

algumas questões à realidade local, foi dada a opção não se aplica (NA). Ponderou-se

como avaliaçoes positivas os conceitos 5 e 4 (exelente e bom)  e como negativas os

conceitos 1 e 2 (ruim/insuficiente e péssimo). O conceito 3 (regular) foi tomado com um
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ponto neutro, já que se encontra no centro entre  os conceitos positivos e negativos.
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4  RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO

Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos com os instrumentos de

autoavaliação.  Foram aplicados questionários com perguntas que avaliaram diferentes

dimensões  institucionais,  definidas  na  Lei  nº  10.861  de  14  de  abril  de  2004.  Nos

subcapítulos a seguir mostraremos os resultados em gráficos, separados por cada classe

avaliada: Discente, Técnico-administrativo, Docente, Comunidade Externa e Egresso. Em

cada gráfico, analisaremos as fragilidades e solidez dos pontos avaliados.

4.1  AUTOAVALIAÇÃO DISCENTE

A autoavaliação realizada pelos discentes ocorreu em duas etapas. Inicialmente,

através  do  instrumento  A1,  avaliando  a  instituição  de  forma  global  e  local  (Cursos,

Coordenação, Setores de apoio, Infraestrutura e o próprio processo de Autoavaliação). Na

sequência, através do instrumento A2, os discentes avaliaram disciplinas e Professores,

além de se autoavaliarem.

 Como  podemos  observar  no  gráfico  4.1.1,  abaixo,  a  participação  da  classe

discente na autoavaliação foi bastante significativa, levando-se em conta que temos um

total  de  306  alunos  matriculados,  dos  quais  186  se  dispuseram  a  responder  os

questionários.  Com  isso,  tivemos  no  total  um  percentual  de  adesão  de  60,8%.  Tal

participação foi mais acentuada no Curso de Informática Integrado ao Ensino Médio, cujo

percentual de adesão chegou a 78,3%.
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Gráfico 4.1.1: participação discente por curso no processo de autoavaliação.

O  gráfico  seguinte  ilustra  a  participação  dos  estudantes  por  semestre/ano  no

processo de autoavaliação. Para o curso técnico em informática (integrado ao Ensino

Médio), contamos com um total de 93 alunos no 1º ano e 36 no 2º. Por enquanto, não

temos turmas de 3º. Nos cursos de modalidade subsequente temos um total de 73 alunos

no  módulo  I,  31  no  módulo  II,  22  no  módulo  III  e  51  no  módulo  IV.  Os  alunos

integralizados,  ou seja,  que estão matriculados apenas para concluir  o estágio,  foram

computados no último módulo.

Gráfico 4.1.2: participação discente por semestre/ano no processo da autoavaliação.

Observa-se  que  as  turmas  iniciais,  do  1º  ano  do  integrado  ou  modulo  I  do

subsequente, tiveram um maior grau de aceitação do processo de autoavaliação. Embora,

no  integrado,  a  diferença  de  participação  ente  o  1º  e  2º  ano  tenha  sido  de

aproximadamente de 2 pontos percentuais, no subsequente tal diferença cresce bastante.

Enquanto o percentual de participação no processo de autoavaliação é de 78,5% no 1º



20

ano e 75% no 2º ano do integrado, no subsequente temos 89% no módulo I; 29% no

módulo II; 41% no módulo III  e 6% no módulo IV. Em geral, a participação dos novos

alunos da instituição na autoavaliação foi maior que dos alunos veteranos.

4.1.1  Primeira etapa discente – A1

O instrumento A1, usado na primeira etapa da autoavaliação discente, investigou a

instituição, inicialmente, sob o aspecto global e em  seguida sob o aspecto local do

campus de Euclides da Cunha. No gráfico 4.1.3 abaixo, temos a avaliação global do

Instituto Federal da Bahia. Os estudantes avaliaram a instituição, de maneira geral, a

partir de dez aspectos: atuação da reitoria; comunicação; pesquisa; extensão; ensino;

atividades  artísticas  e  culturais;  políticas  de  inclusão;  assistência  estudantil;

autoavaliação e relações institucionais. 

 

Gráfico 4.1.3: Avaliação global da instituição feita pelos discentes

Pode-se se observar que os conceitos “regular”, “bom” e “excelente”, referentes aos

aspectos  questionados  aos estudantes,  destacam-se  nas  barras  do gráfico.  Merecem

destaque os pontos que tiveram no gráfico a barra do conceito “excelente” superior as

demais,  quais sejam: atuação da reitoria do IFBA; apoio e política de ensino; apoio e

promoção de atividades artísticas e culturais; apoio e política de inclusão a portadores de
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deficiências  e  necessidades  especiais;  apoio  e  política  de  assistência  estudantil  e

autoavaliação  institucional  (CPA).  Embora  em  um  percentual  baixo  (menor  que  9%),

alguns pontos se destacam entre os demais pelo número de conceitos “ruim/insuficiente”

atribuídos,  são  eles:  apoio  e  políticas  de  extensão;  apoio  e  promoção  de  atividades

artísticas  e  culturais;  apoio  e  políticas  de  pesquisa;  apoio  e  política  de  inclusão  a

portadores de deficiências e necessidades especiais.  Note que esses pontos também

foram avaliados com o conceito “excelente”, com exceção dos pontos relativos à pesquisa

e extensão.

Passando, agora, para questões locais, o gráfico 4.1.4 seguinte expõe a avaliação

de  quatorze  aspectos  do  campus Euclides  da  Cunha.  Novamente,  observa-se  a

predominância  dos  conceitos  “excelente”,  “bom”  e  “regular”  sobre  os  demais.  Merece

destaque  as  avaliações  positivas  sobre:  atuação  das  direções  geral  e  de  ensino;

comunicação interna; atuação do setor de registros escolares; ações de inclusão e o setor

pedagógico.  Todos  esses  pontos  tiveram  conceito  “excelente”  em  mais  de  39%  das

avaliações. 

Gráfico 4.1.4: Avaliação local da instituição feita pelos discentes.

Para algumas questões tivemos uma quantidade razoável de respostas NA (não se

aplica),  o  que,  provavelmente,  indica  que  o  aluno  desconhece  tal  setor,  serviço  ou

atividade.  Ou,  ainda,  aponta  para  a  inexistência  desse setor,  serviço  ou atividade no

Campus.  Como  é  o  caso  do  setor  de  protocolo,  que  funciona  parcialmente  do  DAP

(Departamento  de  Administração  e  Planejamento)  e  na  CORES  (Coordenação  de

Registros Escolares), e o atendimento odontológico, que ainda não foi implementado.

No gráfico 4.1.5, próximo, tem-se uma avaliação das coordenações, conselhos e

secretarias.  Aqui,  todos  os  pontos  foram  bem  avaliados,  sempre  com  os  conceitos

excelente e bom destacando-se entre os demais. Esses resultados mostram um excelente



22

grau de satisfação dos estudantes a respeito dos serviços prestados por esses setores.

 
Gráfico 4.1.5: Avaliação discente das coordenações, secretarias e 
conselhos de curso.

No gráfico 4.1.6 seguinte, fez-se uma avaliação do respectivo curso do estudante,

sob vários aspectos:  projeto de curso;  disciplinas;  apoio estudantil;  horário  das aulas;

integração entre teoria  e prática;  acompanhamento  extraclasse;  atividades artísticas  e

culturais; pesquisa e extensão. Neste caso, as barras  “regular”, “bom”  e “excelente” se

sobressaem  entre  as  demais.  Destaque  positivo  para  os  pontos:  horário  das  aulas;

integração entre teoria e prática e atividades artísticas e culturais promovidas pelo curso,

cujo conceito mais utilizado foi o “excelente”. 
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Gráfico 4.1.6: Avaliação discente do seu respectivo curso.

Para indicar os pontos críticos, observemos aqueles em que os conceitos “ruim” e

“péssimo”  se  destacam  entre  os  demais,  embora  esses  conceitos  representem  um

percentual em torno de 10% do total de avaliação do respectivo ponto. Desta forma, pode-

se indicar os pontos: condições oferecidas para conclusão do curso no tempo proposto,

atividades  de  acompanhamento  extraclasse,  de  pesquisa,  de  extensão  e

artísticas/culturais.

Na sequência, o gráfico 4.1.7 apresenta a avaliação discente sobre os docentes,

relativa  aos  pontos:  formação;  comprometimento;  assiduidade;  pontualidade;  didática;

avaliações e abertura ao diálogo. Tais pontos foram avaliados em geral com o conceito

“excelente”,  destacando-se: formação, comprometimento e abertura ao diálogo. Embora

em um percentual abaixo de 10%, avaliações de “péssimo” e “ruim” chamam atenção nos

tópicos referentes à didática, avaliações, pontualidade e diálogo. 
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Gráfico 4.1.7: Avaliação discente a respeito dos docentes.

O gráfico 4.1.8 a seguir refere-se à avaliação discente sobre o espaço físico do

campus de Euclides da Cunha. Nota-se que há um destaque positivo dos itens: sala de

aula; instalações sanitárias; local de convívio social; segurança e estacionamento. Como

pontos negativos destacam-se:  o  acesso ao campus;  serviço  de copiadora;  cantina  e

acesso à internet.

Gráfico 4.1.8: Avaliação discente sobre a infraestrutura do campus.
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Na  avaliação  discente  sobre  a  biblioteca  foram  apontados  alguns  aspectos

positivos e negativos, como podemos observar no gráfico 4.1.9 abaixo. Como aspectos

positivos, destacam-se as condições físicas, organização e acesso ao acervo, horário de

funcionamento  e  atendimento  por  parte  dos  funcionários.  Os  pontos  negativos  dizem

respeito  à  disponibilidade  de  computadores  e  acesso  à  internet,  falta  de  acervo

bibliográfico específico e complementar. 

Gráfico 4.1.9: Avaliação discente sobre a biblioteca do campus.

Os  próximos  três  gráficos  estão  relacionados  ao  apoio  a  estudantes  com

deficiência  e  necessidades  especiais.  De  todos  os  alunos  questionados,  apenas  um

declarou possuir alguma necessidade especial. 

Gráfico 4.1.10: relação de estudantes com necessidades especiais.
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Com o intuito  de identificar  o tipo de necessidade especial  discente ,  o gráfico

4.1.11  abaixo  elenca  as  deficiências  auditiva,  física,  mental,  visual  e  transtorno  do

espectro  autista.  No  entanto,  o  único  estudante  que  se  declarou  deficiente  não  se

enquadrou em nenhuma dessas deficiências.

Gráfico 4.1.11: relação dos tipos de necessidades especiais discentes.

De forma semelhante, as questões relativas ao atendimento e acessibilidade não

se adequaram à situação especial do estudante supracitado. Questões como atendimento

especializado  durante  o  processo  seletivo,  acessibilidade  física,  atendimento  a  suas

demandas específicas e acolhimento foram todas respondidas com NA (não se aplica).
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Gráfico 4.1.12: Avaliação discente a respeito do atendimento a suas necessidades 
especiais.

Passemos,  agora,  a  analisar  a  avaliação dos estudantes  sobre  si  mesmos.  No

gráfico abaixo, temos a autoavaliação discente composta por questões sobre satisfação e

realização pessoal com o curso; conhecimento prévio para acompanhar as disciplinas;

assiduidade; pontualidade; participações em classe e extraclasse; consulta aos canais de

comunicação  do  Ifba;  conhecimento  da missão  e  objetivos  do Ifba,  assim como,  dos

documentos institucionais. Todos esses pontos foram autoavaliados pelos estudantes com

predominância  dos  conceitos  “bom”  e  “excelente”.  No  entanto,  pode-se  notar  que  os

conceitos “péssimo” e “ruim/insuficiente” são mais frequentes em certas questões que em

outras, nas quais esses conceitos quase não aparecem. Desta forma, destacamos como

pontos  negativos:  conhecimento  prévio  para  acompanhar  o  curso  e  as  disciplinas;

consulta  ao  site  e  demais  canais  de  comunicação  do  Ifba  e  conhecimento  dos

documentos institucionais, como projeto pedagógico do curso, normas acadêmicas, etc. 
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Gráfico 4.1.13: Autovaliação discente.

Finalizado  nosso  instrumento  A1,  temos  o  gráfico  4.1.14  abaixo  que  traz

informações sobre a vida acadêmica dos estudantes, analisando suas participações em

projetos de pesquisa, extensão, artísticos e culturais; monitorias; atividades esportivas;

atuação em órgãos colegiados; se teve ou não bolsas de iniciação científica ou de apoio

estudantil,  etc.  Neste gráfico,  os conceitos em cinco níveis  não foram utilizados,  mas

apenas as respostas “sim” ou “não”,  de acordo com sua participação ou não em tais

atividades.

Gráfico 4.1.14: Autovaliação discente a respeito da participação atividades extras.
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Observa-se que o percentual de participação dos alunos em tais atividades não é

alto. Em todos os pontos avaliados as respostas “não” se sobressaem. Isso indica que a

maioria dos estudantes têm uma vida estudantil restrita às atividades de sala de aula. No

entanto, excepcionalmente, para a participação em atividades esportivas, a maioria dos

estudantes responderam afirmativamente. Desta forma, este ponto merece um destaque

positivo especial. Outros pontos positivos que podemos indicar, embora ainda necessite

melhorar  seus  percentuais,  são  a  participação  em  órgãos  colegiados;  projetos  de

pesquisa, projetos de extensão e atividades artísticas. Por outro lado, destacam-se como

negativos: bolsas de iniciação científica; monitoria; apoio e assistência estudantil, além

dos pontos relativos a estágio extracurricular e participação em entidades estudantis.

4.1.2  Segunda etapa discente – A2

Na segunda etapa da autoavaliação discente, realizada através do instrumento A2,

os  estudantes  fizeram uma  autocrítica  sobre  sua  situação  como  aluno,  avaliaram as

disciplinas e os docentes. Apenas 29% dos alunos participaram desta segunda fase de

avaliação.  Houve  uma  significativa  redução  em  relação  a  participação  discente  na

primeira etapa, em que tivemos um percentual de 60,8% de participação. O gráfico 4.1.15

mostra  a  participação  discente  por  curso  nesta  segunda  etapa,  respondendo  o

instrumento A2.

Gráfico 4.1.15: Participação discente por curso no instrumento A2.
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 O percentual de participação no curso técnico em informática foi 51% no integrado

e 22% no subsequente. Já no curso de edificações, em que temos apenas a modalidade

subsequente, atingimos 8% de adesão.

O  gráfico  4.1.16,  abaixo,  apresenta  a  distribuição  da  participação  discente  no

instrumento A2, separada por semestre/ano. No curso de informática integrado tivemos

um percentual  de participação de 39% no 1º  ano e 83% no 2º  ano.  Para os cursos

subsequentes de informática e edificações tivemos participação de 3% no 1° semestre,

16% no 2º semestre, 59% no 3º semestre e 6% no 4º semestre. 

Gráfico 4.1.16: Participação discente por semestre/ano no instrumento A2.

 

Na  autoavaliação  discente,  os  estudantes  responderam  questões  sobre

conhecimento  prévio,  interesse  nas  atividades,  respeito  aos  colegas,  participação  em

classe, comprometimento com grupos de trabalho, pontualidade e assiduidade. Vejamos

os resultados no gráfico 4.1.17, abaixo.
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Gráfico 4.1.17: Autoavaliação discente através do instrumento A2.

Os  alunos  fizeram uma  autoavaliação  bastante  positiva.  Os  conceitos  “bom”  e

“excelente” se sobressaem em todos os pontos avaliados. Os pontos fortes podem ser

indicados  em  pontualidade,  assiduidade  e  comprometimento  com  os  grupos  de  que

participam. Os pontos fracos são participação em sala de aula e conhecimento prévio

para acompanhar as disciplinas. 

Na avaliação discente sobre as disciplinas, foram questionados a coerência entre a

disciplina  e  o  projeto  de  curso,  a  contribuição  da  disciplina  da  formação  geral  e

profissional  do  estudante,  a  atualização  dos  temas  e  conteúdos  da  disciplina,

disponibilidade de material, condições físicas e equipamentos para a disciplina, integração

entre aulas práticas e teóricas e adequação da carga horária da disciplina. Os resultados

desta avaliação estão no gráfico 4.1.18.
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Gráfico 4.1.18: Avaliação discente sobre as disciplinas de seu curso.

Em todos os pontos o conceito “excelente” se sobressai. Tem-se destaque positivo,

pelo menor quantitativo de avaliações “péssimas” e/ou “ruim”, os pontos: contribuição da

disciplina para sua formação geral e coerência entre a disciplina e o projeto de curso. Por

outro  lado,  usando  a  mesma  analise,  destaca-se  negativamente  os  pontos:

disponibilidade  de  material/condições  físicas  e  equipamentos  para  a  disciplina  e

integração entre aulas teóricas e práticas.

Finalizado  o  instrumento  A2,  os  estudantes  fizeram  uma  avaliação  sobre  os

docentes.  Os  pontos  questionados  foram:  conhecimento  necessário  para  ministrar  a

disciplina, comprometimento com a disciplina, clareza e objetividade na exposição dos

conteúdos,  cumprimento  do  programa e  dos  objetivos  da  disciplina,  apresentação  do

plano  de  ensino,  cumprimento  do  prazo  para  entrega  dos  resultados,  incentivo  a

participação dos alunos em sala  de  aula,  adequação das avaliações em relação aos

conteúdos,  acompanhamento e orientação dos alunos,  disponibilidade para o diálogo,

relacionamento com a turma e assiduidade.
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Gráfico 4.1.19: Avaliação discente a respeito dos docentes.

Observa-se que todos os pontos foram muito bem avaliados pelos estudantes. O

conceito  “excelente”  se  destaca  em todas  as  avaliações.  Considerando  a  quantidade

desse conceito em contraponto aos conceitos “péssimo” e “ruim”, podemos indicar como

pontos  positivos:  comprometimento  com a disciplina,  disponibilidade  para  o  diálogo  e

assiduidade. Em oposição, os pontos negativos são: cumprimento do programa e dos

objetivos da disciplina e incentivo à participação dos alunos em sala de aula.      



4.2  AUTOAVALIAÇÃO DOCENTE 

A  autoavaliação  realizada  pelos  docentes  também  foi  desenvolvida  em  duas

etapas.  Na  primeira  etapa  usamos  o  Instrumento  D1,  através  do  qual  avaliamos  as

dimensões  globais  da  instituição.  Na  segunda  etapa,  através  do  Instrumento  D2,

avaliamos as  questões relativas  à prática  profissional  docente  focalizado os  aspectos

didático-pedagógicos das disciplinas ministradas.

4.2.1  Primeira etapa docente – D1

O Instrumento  D1 foi  aplicado à  classe docente,  buscando  coletar  informações

sobre dimensões globais e locais  da instituição.  As questões deste instrumento foram

desenvolvidas para avaliar reitoria, direções locais do campus, coordenações de cursos,

departamentos,  infraestrutura,  biblioteca,  acessibilidade,  etc.  O  gráfico  4.2.1  abaixo,

expõe a avaliação global da instituição, a partir de questões sobre as ações da reitoria em

políticas  de  gestão  de  pessoas,  qualificação  e  capacitação  de  pessoal,  pesquisa,

extensão, ensino, inclusão, assistência estudantil, dentre outras. No período de avaliação,

o  campus  contava com um total de vinte e dois docentes, entre efetivos e substitutos.

Como tivemos 19 formulários respondidos, o percentual de participação docente chegou a

86%, o que aponta para uma boa aceitação do processo de autoavaliação.

Gráfico 4.2.1: Avaliação global do Ifba feita pelos docentes.



No gráfico 4.2.1, a barra que representa o conceito excelente aparece de forma

muito tímida, flutuando entre os valores de zero a dois. No entanto, os conceitos bom e

regular  são  predominantes  em todos  os  pontos,  com exceção  dos  itens  06  (apoio  a

políticas de pesquisa)  e  13 (democracia e horizontalidade nas relações institucionais).

Como destaque positivo, podemos indicar a política de gestão de pessoas, a atuação do

setor de protocolo (que funciona na CORES e no DAP) e a comunicação institucional

interna. Já os pontos críticos aparecem em ações horizontais e democráticas de gestão,

políticas de pesquisa, de extensão e de capacitação do servidor. 

Passemos,  agora,  para  a avaliação local  do  campus de Euclides  da Cunha.  O

gráfico 4.2.2 seguinte nos traz questões sobre a atuação dos dirigentes, funcionamento

dos setores, políticas de apoio e ações democráticas e horizontais de gestão.

Gráfico 4.2.2: Avaliação do campus de Euclides da Cunha feita pelos docentes.

Ao observar o gráfico 4.2.2, percebe-se elevada ocorrência de respostas NA (não

se  aplica)  para  alguns  itens.  Isso  indica  a  inexistência  de  tal  setor  ou  atividade  no

campus.  Nessas  condições,  temos  os  setores  de  gráfica,  comunicação,  protocolo,

transportes,  audiovisual,  como  também,  as  ações  de  inclusão  de  pessoas  com

necessidades especiais.  De maneira geral,  as barras  referentes aos conceitos  bom e

regular se sobressaem entre as demais. Porém, em alguns pontos, a barra referente ao

conceito péssimo também apresenta-se em destaque. 

Em  síntese,  pode-se  destacar  os  seguintes  pontos  fortes  nessa  avaliação:  a

atuação  dos  setores  de  recursos  humanos  e  de  informática,  além  das  ações  de



assistência estudantil. Por outro lado, os pontos críticos se revelam no apoio às atividades

de  pesquisa  e  extensão,  apoio  ao  ensino  extraclasse  (visitas  técnicas,  atividades  de

campo, etc.), políticas de apoio pedagógico e atuação da direção do campus. 

A próxima avaliação mostra as impressões docentes sobre os departamentos e

coordenações de curso. O campus de Euclides da Cunha conta com o Departamento de

Desenvolvimento de Ensino e as coordenações dos cursos de Informática e Edificações.

No gráfico 4.2.3 abaixo, tem-se o resultado dessa avaliação. 

Gráfico 4.2.3: Avaliação do departamento de ensino e das coordenações de curso feita pelos docentes.

Em todos os pontos, os conceitos "bom" e "excelente" se destacam, com exceção

dos pontos referentes às secretarias, em que a barra NA se sobressai. Merecem destaque

positivo  os  pontos  referentes  a  atuação  da  coordenação  de  curso  e  distribuição  das

atividades  no  departamento  ou  no  curso.  Como  pontos  críticos,  pode-se  considerar

aqueles que obtiveram maior número de avaliações "ruim/insuficiente", embora represente

apenas 10% do total, que foram os pontos 31 (atuação da chefia do departamento) e 35

(reuniões de departamento).

Com relação  às  questões  de  infraestrutura,  o  gráfico  4.2.4  a  seguir  apresenta

opiniões dos docentes sobre a estrutura física do instituto – salas de aulas, laboratórios,

salas  de  trabalho  ou  gabinetes,  instalações  sanitárias,  locais  de  convívio  social,

estacionamento  –  como  também  recursos  humanos,  segurança,  internet,  acesso  ao

campus, dentre outras. 



Observa-se que na maioria dos pontos os conceitos bom, regular e excelente se

sobressaem. No ponto 45, referente ao Sistema de Registro Acadêmico (SICAD), temos

visivelmente uma grande quantidade de respostas NA, que evidência o não uso desse

sistema no campus. 

Gráfico 4.2.4: Avaliação da infraestrutura do campus feita pelos docentes.

Destacam-se positivamente os pontos referentes ao estacionamento, segurança no

campus,  locais  de  convívio  social  e  instalações  sanitárias.  Por  outro  lado,  aparecem

negativamente os pontos relativos à cantina/refeitório (qualidade dos alimentos, higiene,

dimensões, atendimento), sala de aula, internet e o acesso ao campus. 

Continuemos,  na sequência, com a análise a respeito da biblioteca do instituto.

Foram avaliados os pontos referentes às condições físicas, acervo,  disponibilidade de

computadores, acesso à internet, horário de funcionamento e qualidade do atendimento. 



Gráfico 4.2.5: Avaliação da biblioteca do campus feita pelos docentes.

Nesta análise, notamos um resultado crítico a respeito do acervo bibliográfico, tanto

específico  quanto  complementar.  Outro  dado  alarmante  é  a  disponibilidade  de

computadores e acesso à internet. No entanto, merece destaque positivo o atendimento, o

horário de funcionamento, a organização e acesso ao acervo, assim como as condições

físicas da biblioteca.

No gráfico 4.2.6, próximo, temos o resultado da investigação de professores com

algum tipo  de  necessidade  especial.  Todos  os  professores  avaliados  declararam não

possuir  alguma  necessidade  especial.  Lembrando,  novamente,  que  no  período  da

avaliação tínhamos um total de 14 professores entre efetivos e temporários. Isso sugere

que todos os docentes participaram, inclusive, mais de uma vez, levando a concluir que

nenhum docente do campus possui algum tipo de necessidade especial.



Gráfico 4.2.6: Relação de docentes com necessidade 
especial.

A seguir, vejamos os resultados da avaliação dos docentes sobre si mesmos, ou

seja,  da  autoavaliação  docente.  Foram  apontadas  questões  sobre  participação  em

atividades do departamento ou do curso, conhecimento sobre documentos institucionais

ou legislação do serviço público, satisfação pessoal, entre outras.

Gráfico 4.2.7: Autovaliação docente.

Em todos os pontos avaliados os conceitos bom ou excelente predominam nas

respostas. Um ponto se destaca positivamente pelo percentual de conceito “excelente”

atribuído  (63%),  o  ponto  71 (autocrítica  e  disponibilidade  ao  diálogo).  Nota-se  que

apenas os pontos 69 (consulta ao site e demais canais de comunicação do Ifba) e 70

(satisfação e realização pessoal com o trabalho) obtiveram conceito ruim/insuficiente.

Portanto, podem ser caracterizados como pontos críticos dessa avaliação.

Finalizando  o  instrumento  D1,  temos  a  avaliação  docente  em  atividades



extraclasse.  Nesta,  é  possível  verificar  se  o  docente  participa  de  órgãos  colegiados,

comissões de trabalho, orientação de alunos, projetos de pesquisa, extensão ou ensino

extraclasse, entre outras atividades.

Gráfico 4.2.8: Autovaliação docente em atividades extraclasse.

Note que a participação em projetos de ensino extraclasse e em órgãos colegiados

são pontos fortes nesta avaliação. Apenas nesses dois pontos a maioria dos professores

responderam  sim.  Já  os  pontos  com  grande  maioria  de  respostas  negativas  são:  a

participação em sindicatos ou órgãos de categoria, gestão e administração do Instituto,

participação em projetos de pesquisa ou extensão assim como em bancas de concurso.

4.2.2  Segunda etapa docente – D2   

Na segunda etapa do processo de autoavaliação docente,  realizada através do

instrumento D2, foram coletadas informações sobre a atividade docente e as questões

didático-pedagógicas  que  envolvem  as  disciplinas  do  curso.  Dezoito  docentes

participaram  da  segunda  fase  de  avaliação.  Novamente,  o  grau  de  participação  dos

docentes  foi  bem  satisfatório,  atinguindo  um  percentual  de  81%,  com  uma  pequena

redução em relação a primeira etapa.



No gráfico 4.2.9, abaixo, temos a avaliação dos alunos feita pelos docentes. Foram

analisados o interesse e dedicação dos alunos, comprometimento e relacionamento entre

os  colegas,  conhecimento  e  cumprimento  dos  prazos  para  entrega  das  tarefas,

assiduidade e pontualidade.

Gráfico 4.2.9: Avaliação dos alunos feita pelos docentes.

O conceito bom se sobressai na maioria das questões. Em seguida, destacam-se

os conceitos  regular  e excelente. Embora o conceito ruim/insuficiente não apareça, em

algumas  questões  houve  avaliações  com  o  conceito  péssimo. Pode-se  destacar

positivamente, por não receber nenhum conceito péssimo ou ruim e ainda por ter muitas

avaliações excelentes  e/ou bom, o ponto assiduidade. O destaque negativo aparece nos

pontos: interesse e dedicação dos alunos e cumprimento dos prazos para entrega das

tarefas,  pela  ocorrência  de  conceito  péssimo e  algumas  avaliações  com  o  conceito

regular. A pontualidade também recebeu muitas avaliações com conceito regular. 

No gráfico 4.2.10 seguinte, os docentes avaliaram suas respetivas disciplinas sob

os  aspectos  didáticos-pedagógicos.  Investigou-se  a  articulação  entre  a  disciplina  e  o

projeto  pedagógico  do  curso,  a  aderência  entre  a  formação  do  aluno  e  a  disciplina

ministrada pelo docente, o interesse do docente em ministrar a disciplina, a adequação da

carga horária e dos horários da disciplina e as condições físicas para ofertar a disciplina,

ou seja, sala de aula, equipamentos, etc.



Gráfico 4.2.10: Avaliação docente das suas disciplinas ministradas.

Nesta  avaliação,  os  conceitos  bom  e excelente foram  os  mais  utilizados.  Em

nenhum ponto aparece o conceito péssimo, e em apenas no ponto referente as condições

físicas e materiais para a oferta da disciplina corre uma única avaliação com o conceito

ruim. Merecem  destaque  positivo  os  pontos:  articulação  entre  disciplina  e  o  PPC  e

aderência entre sua formação e a disciplina, por só ter avaliações com os conceitos bom e

excelente. 



4.3  AUTOAVALIAÇÃO DOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Os Técnicos Administrativos participaram da autoavaliação através do instrumento

B, que coletou dados globais e locais da instituição. Semelhantemente aos instrumentos

A1 e  D1,  o  instrumento  B,  avaliou  a  atuação  da  Reitoria  do  IFBA;  das  Direções  do

campus; as  ações  dos  diversos  setores,  assim  como  o  próprio  setor  do  servidor;  a

infraestrutura, entre outros pontos. No período avaliado, o campus de Euclides da Cunha

contavam com um total  de 23 técnicos administrativos. Como tivemos um total  de 26

participações, provavelmente, alguns técnicos repetiram o preenchimento dos formulários.

O  gráfico  4.3.1  abaixo  traz  a  avaliação  geral  do  instituto  feita  pelos  técnicos

administrativos, a qual se refere à atuação da reitoria em políticas de gestão de pessoas,

de  qualificação  e  capacitação  de  pessoal,  de  assistência  estudantil,  de  pesquisa,  de

extensão, de ensino, etc.

Gráfico 4.3.1: Avaliação global do Ifba feita pelos técnicos administrativos.

Paradoxalmente, no ponto atuação da reitoria temos muitas avaliações “péssimas”

e também “excelentes”, esta última em maior quantidade. Neste ponto, se considerarmos

a  soma  das  avaliações  negativas  (“péssima”  e  “ruim/insuficiente”)  e  a  soma  das

avaliações positivas (“excelente” e “bom”), temos exatamente um empate. Este equilíbrio

entre avaliações positivas e negativas se estende à maioria  dos demais pontos,  mas

sempre tendenciando para o lado positivo, com exceção do ponto referente à politica de

qualificação e capacitação de pessoal. O conceito “regular” tem predominância na maioria



dos pontos avaliados. Para apontar os aspectos positivos dessa avaliação, é importante

destacar aqueles que tiveram muitas avaliações com conceito “excelente” e/ou “bom”, que

é o caso da comunicação institucional interna, políticas de pesquisa, assistência estudantil

e a autoavaliação institucional. Por outro lado, os pontos onde as barras referentes aos

conceitos “péssimo” e/ou “ruim” tem destaque são: atuação da reitoria; política de gestão

de  pessoas;  politica  de  qualificação  e  capacitação  de  pessoal;  políticas  de  ensino;

promoção  de  atividades  artísticas  e  culturais;  políticas  de  inclusão;  democracia  e

horizontalidade nas relações institucionais. 

Vejamos, agora, a avaliação dos técnicos administrativos a respeito do campus de

Euclides da Cunha. No gráfico 4.3.2 a seguir, temos os resultados da avaliação a respeito

da  atuação  dos  setores  de  recursos  humanos;  comunicação;  informática;  protocolo;

compras e suprimentos; transporte, além da atuação da direção do campus, das ações de

assistência estudantil, do apoio a atividades artísticas e culturais, etc.

Gráfico 4.3.2: Avaliação do campus de Euclides da Cunha feita pelos técnicos administrativos.

Inicialmente,  chama a atenção no gráfico  a incidência  da resposta NA (não se

aplica) para os setores de transportes; comunicação; protocolo e serviços gráficos. Esse

resultado indica a inexistência ou invisibilidade desses setores e/ou serviços no Campus. 

Nos demais pontos, os conceitos “regular”, “bom” e “excelente” são predominantes.

Comparando o percentual  de avaliações positivas -  resultante da soma dos conceitos

“bom” e “excelente” - como o percentual de avaliações negativas - resultante da soma dos

conceitos “ruim/insuficiente” e “péssimo” - merece destaque positivo, a atuação do setor



de compras (50% de avaliações positivas versus 0% de avaliações negativas); atuação do

setor de informática (58% positivas versus 8% negativas ) e atuação do setor de recursos

humanos (46% positivas versus 15% negativas).  Em oposição, tem-se dastaque como

pontos  fracos,  o  apoia  a  atividades  artísticas  e  culturais  (27% positivas  versus  31%

negativas)  e  o  ponto  democracia  e  horizontalidade  das  relações  institucionais  (31%

positivas versus 27% negativas).

O próximo gráfico mostra os resultados da avaliação dos técnicos administrativos

sobre o seu próprio setor. Foram analisadas as seguintes ações: a atuação do setor em

relação aos seus objetivos; alinhamento do setor com a missão da instituição; pertinência

entre atribuições e objetivos do setor; relacionamento com os colegas e a chefia imediata;

integração com os demais setores, etc.

Gráfico 4.3.3: Avaliação dos técnicos administrativos sobre o seu próprio setor.

As avaliações com conceito “excelente” e bom se sobressaem em todos os pontos.

Na  maioria  das  questões,  o  conceito  “péssimo”  não  aparece.  Pode-se  apontar  como

pontos positivos a atuação e o relacionamento com os colegas, assim como a integração

entre os setores. Alguns pontos foram, em geral, bem avaliados, mas se destacaram por

aparecer um pequeno percentual de avaliações negativas, tais como: atuação do setor em

relação  aos  seus  objetivos;  adequação  entre  objetivos  do  setor  com  a  missão  da

instituição;  atuação  da  chefia  imediata;  relacionamento  com  a  chefia  imediata;

disponibilidade e abertura ao diálogo por parte da chefia imediata.



No  que  se  refere  à  análise  da  infraestrutura local,  os  técnicos  administrativos

avaliaram  as  dependências  do  campus,  a  partir  dos  seguintes  aspectos:  limpeza,

dimensões, equipamentos e internet. Também foram avaliados o quantitativo de recursos

humanos, disponibilidade de material de consumo, cantina e refeitório, locais de convívio

social, estacionamento, segurança e acesso ao campus (ver gráfico 4.3.4 abaixo).

Gráfico 4.3.4: Avaliação da infraestrutura do campus feita pelos técnicos administrativos.

Nos  resultados  desse  gráfico,  observa-se  que  os  conceitos  “regular”,  “bom”  e

“excelente” são predominantes em todos os pontos avaliados. Merecem destaque positivo

o  estacionamento  e  as  dependências  do  campus,  devido  à  quantidade  de  conceitos

“excelente” e “bom” atribuídos, como também por não terem recebido nenhuma avaliação

“péssima”  ou  “ruim”.  Os  três  itens  a  seguir  são  indicados  como  negativos,  dado  ao

destaque entre os demais pela quantidade de avaliações “ruim/insuficiente” e “péssimo”,

recebidas, são eles: quantitativo de recursos humanos; locais de convívio social e acesso

ao campus.

O gráfico 4.3.5 seguinte revela o quantitativo de servidores técnicos administrativos

com algum tipo de necessidade especial.  Nenhum dos servidores que participaram da

autoavaliação possui algum tipo de necessidade especial. A ausência de servidores com

necessidades  especiais  indica  uma  falha  no  processo  de  seleção,  pois  não  incluiu

pessoas limitadas por algum tipo de deficiência. Embora a instituição cumpra a legislação

e sempre faça reserva de vagas para portadores de necessidades em seus concursos, o

alcance dessas pessoas não foi atingido aqui.



 
Gráfico 4.3.5: Relação de técnicos administrativos com necessidades especiais.

O gráfico 4.3.6, seguinte, mostra a autoavaliação dos técnicos administrativos a

respeito da sua atuação como servidor. Avaliou-se a participação em atividades do setor e

atividades gerais da instituição; conhecimento da legislação e documentos da instituição;

aderência entre formação e função; satisfação, entre outras.

Gráfico 4.3.6: Autoavaliação dos técnicos administrativos.

Pode-se notar que todos os pontos foram muito bem avaliados. Os conceitos



“regular”,  “bom”  e  “excelente”  foram quase  sempre  utilizados,  com predominância  do

conceito “bom” e um equilíbrio entre os conceitos “regular”  e “excelente”.  Aqui,  não é

possível  indicar  um  ponto  negativo  pelo  número  de  conceitos  “péssimo”  ou  “ruim”

avaliados, pois tais conceitos quase não aparecem. Portanto, vamos observar aqueles

pontos em que o conceito “regular” está mais presente, para apontar um provável ponto

negativo.  Neste  caso,  os  itens  que  se  referem ao conhecimento  dos  documentos do

instituto (PDI, normas acadêmicas, regimento, etc.) e a satisfação e realização pessoal

com o trabalho se destacam com o conceito regular. Já os pontos positivos podem ser

indicados pelo quantitativo de avaliações “excelente”, são eles: participação em atividades

do setor e aderência entre formação e função.

Finalizando,  temos a avaliação dos técnicos administrativos  a respeito  de  suas

participações  em  atividades  institucionais.  Analisou-se  a  participação  em  comissões,

órgãos  colegiados  e  organização  de  eventos;  em  atividades  de  pesquisa,  ensino  e

extensão, assim como em função de chefia.

Gráfico 4.3.7: Avaliação da participação dos técnicos administrativos em atividades institucionais.

Em todas as questões, as respostas afirmativas são em menor quantidade, exceto

para a participação em comissões de trabalho. Isso indica uma boa participação destes

servidores em atividades gerais do instituto. Pode-se indicar como pontos positivos, além

da participação em comissões de trabalho, a participação na organização de eventos e a

realização  de  atividades  de  ensino,  devido  o  destaque  nas  respostas  afirmativas  em

relação  aos  demais  pontos.  Por  outro  lado,  seguindo  o  mesmo  critério,  temos  como



pontos negativos a realização de pesquisa e a participação em órgãos colegiados.



5  QUADRO DE RESUMO DAS FRAGILIDADES

As avaliações de alguns pontos da gestão geral, como também  da gestão local do

instituto não foram concenso entre as classes. Alguns pontos fortes indicados por uma

classe aparecem como pontos fracos em outra. São exemplos dessas divergências na

avaliação da gestão geral do Ifba: a atuação da reitoria, política de ensino, de gestão

de pessoas e de pesquisa. Na gestão local, as contradições ocorrem em: atuação das

direções, comunicação, ações de inclusão de pessoas com necessidades especiais e

políticas de apoio pedagógico. Tais contradições aparecem também em questões de

infraestrutura como sala de aula e locais de convívio social. A assistência estudantil

aparece  com  avaliações  positivas  quando  se  refere  à   gestão  geral,  mas  com

avaliações negativas com relação a participações em atividades institucionais. Todos

esses pontos, por não haver consenso nas suas avaliações, deixaram dúvidas para

serem indicados como pontos fortes ou fracos. 

Na  comunidade  externa  e  nos  alunos  egressos  encontramos  uma  grande

dificuldade de sensibilização para adesão ao processo de autoavaliação. Os resultados

foram tão baixos nestas classes que inviabilizou até o tratamento por amostragem. Isso

aponta a necessidade de novas estratégias para futuras avaliações.

O quadro a seguir sintetisa os resultados das fragilidades apontas pelas classes

discentes,  docentes  e  técnicos  administrativos.  Para  cada  uma  das  fragilidades

indicadas a comissão própria de avaliação local sugere algumas ações de melhorias. 

Quadro de Resumos

Resultados da pesquisa

( Fragilidades)

Ações sugeridas pela CPA

Local

Gestão geral Democracia e horizontalidade 

nas relações institucionais:

 Aperfeiçoar formas de 

participação e dialogicidade 

no contexto institucional.

Apoio e políticas de pesquisa 

e de extensão:

• Investigar as barreiras que 

dificultam o 

desenvolvimento de 

pesquisa e  extensão, 



visando aprimorar o apoio e 

a política para essas 

atividades;

Política de gestão de 

pessoas:

 Identificar os pontos em que

os  servidores demonstram 

insatisfação e readequar a 

política de gestão de 

pessoas. 

Política de qualificação e 

capacitação de pessoal:

 Levantamento de demandas

alinhadas com a missão da 

instituição e os serviços 

oferecidos pelo campus, 

com o intuito de aperfeiçoar 

a política de qualificação e 

capacitação de pessoal;

 Requisitar cursos de 

formação continuada para 

os servidores.

Políticas de ensino:  Detectar possíveis falhas no

processo de ensino 

aprendizagem, apontando 

estratégias que contribuem 

para o bom desempenho 

estudantil;

 Aperfeiçoar o processo de 

ensino-aprendizagem, 

considerando  experiências 

bem-sucedidas e aspectos 

locais.

Promoção de atividades 

artísticas e culturais:

 Realização de eventos para 

a comunidade interna e 

externa;



 Participação do corpo 

docente e técnico 

administrativo em editais 

que visam a promoção de 

atividades artísticas e 

culturais.

Políticas de inclusão:  Aperfeiçoar a política de 

inclusão, no sentido de 

atrair pessoas com 

necessidades especiais 

para a comunidade 

acadêmica. 

 Investigar os motivos pelos 

quais os estudantes com 

necessidades especiais não

são atraídos para o Instituto.

Gestão local

Democracia e horizontalidade 

das relações institucionais:

 Aperfeiçoar formas de 

participação e dialogicidade 

no contexto institucional.

Apoio às atividades de 

pesquisa e extensão:

 Investigar as barreiras que 

dificultam o 

desenvolvimento de 

pesquisa e de extensão 

para aprimorar o apoio e a 

política para essas 

atividades;

 Instituir Coordenação de 

Pesquisa e Extensão.

Apoio ao ensino extraclasse 

(visitas técnicas, atividades de

campo, etc.):

 Incentivar o ensino 

extraclasse e facilitar o 

acesso ao transporte, 

recursos didáticos e diárias.



Apoia a atividades artísticas e

culturais:

 Realização de eventos para 

a comunidade interna e 

externa;

 Participação do corpo 

docente e técnico 

administrativo em editais 

que visam a promoção de 

atividades artísticas e 

culturais.

Políticas de apoio 

pedagógico:

 Identificar possíveis falhas e

buscar novas estratégias de

atuação no apoio 

pedagógico;

 Traçar metas e ações para 

aprimorar o apoio 

pedagógico a discentes e 

docentes.

Ações de inclusão de pessoas

com necessidades especiais:

 Aperfeiçoar a política de 

inclusão, no sentido de 

atrair pessoas com 

necessidades especiais 

para a comunidade 

acadêmica. 

 Investigar os motivos pelos 

quais os estudantes com 

necessidades especiais não

são atraídos para o campus.

Setores de gráfica, 

comunicação, protocolo, 

transportes e audiovisual:

 Implantar ou aperfeiçoar 

esses setores no campus.

Atendimento odontológico 

(ainda não implementado):

 Implementar o atendimento 

odontológico no campus.



Setores  da

administração

Reuniões de departamento:  Ampliar a participação da 

comunidade acadêmica nas

reuniões de departamento;

 Realizar reuniões de 

departamento com  

periodicidade. 

Atuação dos setores em 

relação aos seus objetivos:

Adequação entre objetivos 

dos setores com a missão da 

instituição:

 Avaliar coletivamente o 

desempenho de cada setor, 

visando detectar possíveis 

falhas e sugerir ações que 

melhorem sua atuação 

institucional;

 Alinhar as atividades dos 

setores com seus 

respectivos objetivos e a 

missão da instituição.

Relacionamento com a chefia 

imediata:

Disponibilidade e abertura ao 

diálogo por parte da chefia 

imediata:

 Aperfeiçoar o diálogo, 

construindo uma relação de 

aproximação no contexto 

institucional;

 Realizar reuniões periódicas

com os setores e sua chefia

imediata, com o intuito de 

apreciar ações bem-

sucedidas e traçar metas 

para melhorar aquelas que 

não obtiveram sucesso em 

sua execução setorial. 

Infraestrutura Sala de aula:  Climatização das salas de 

aulas;

 Limitar o número máximo de
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Acesso à internet:  Ampliar a distribuição dos 

pontos de acesso a internet 

no campus, como também a

velocidade de transferência 

de dados.

Sistema de registro 

acadêmico (SICAD) não 

implementado no campus:

 Implementar o sistema de 

registro acadêmico no 

campus.

Cantina/Refeitório (qualidade 

dos alimentos, higiene, 

dimensões, atendimento):

 Fiscalizar rotineiramente a 

empresa licitada para servir 

lanches e alimentação no 

refeitório ou cantina;

 Alertar e punir as empresas 

que não cumprirem as 

normas estabelecidas para 

prestação de serviço de 

alimentação no campus.

Serviço de copiadora:  Realizar processo licitatório 

para contratação de 

empresa que realize 

fotocópias para estudantes 

e demais pessoas que 

necessitem desse serviço 

no campus (privado).

Quantitativo de recursos 

humanos:

 Utilizar com zelo e 

responsabilidade os 

recursos humanos 

disponíveis no campus;

 Apresentar os recursos 



humanos disponíveis no 

campus.

Locais de convívio social:  Preservar os locais de 

convívio social;

 Organizar um espaço de 

convívio social e descanso 

para os servidores.

Acesso ao campus:  Melhorar a logística de 

acesso ao campus 

(reprojetar a entrada que dá

acesso aos estudantes e 

pedestres, pois fica ao lado 

do estacionamento, o que 

acarreta risco para ambos);

 Sinalizar áreas de entrada e

saída do Campus.

Comunidade

acadêmica

Conhecimento prévio dos 

alunos para acompanhar o 

curso e as disciplinas:

 Implementar monitoria de 

disciplinas;

 Realizar cursos de 

alinhamento (especialmente

em língua portuguesa e 

matemática) anteriores ao 

início das aulas regulares 

de cada curso.

Consulta ao site e demais 

canais de comunicação do 

Ifba:

 Melhorar o conteúdo do site;

 Incentivar a comunidade 

interna e externa a buscar 

informações nos canais 

disponíveis;

 Publicar fotografias e 

registros de atividades 



acadêmicas, artísticas e 

culturais realizadas no 

campus.

Conhecimento dos 

documentos institucionais, 

como projeto pedagógico do 

curso, normas acadêmicas, 

etc.:

 Ampliar a divulgação 

desses documentos;

 Formar grupos de estudos 

desses documentos. 

Satisfação e realização 

pessoal com o trabalho:

 Tratar a todos com respeito 

e isonomia, valorizando o 

trabalho prestado por 

servidor;

 Promover ações que 

motivem os servidores a 

bem realizar suas 

atribuições.

Participação

em  atividades

institucionais

Participação em projetos de 

pesquisa e/ou extensão:

 Incentivar a construção e 

execução de projetos de 

pesquisa e de extensão.

Bolsas de iniciação científica:  Ampliar o número de bolsas

de iniciação científica.

Monitorias:  Implementar monitorias das 

disciplinas que os 

estudantes têm dificuldades.

Apoio e assistência estudantil:  Ampliar o atendimento e 

apoio à assistência 

estudantil.

Estágio extracurricular:  Incentivar e apoiar a 

realização de estágio 

extracurricular.

Participação em entidades  Apoiar a construção do 



estudantis: grêmio estudantil.

A participação em sindicatos 

ou órgãos de categoria:

 Filiar-se a sindicatos ou 

órgãos representativos 

quando julgar importante.

Participação em gestão e 

administração do Instituto, 

assim como, em bancas de 

concurso:

 Possibilitar a participação 

dos servidores  na gestão e 

administração do instituto, 

assim como em bancas de 

concurso. 

Necessidades

especiais

Entre todos os alunos, 

professores e técnicos 

administrativos questionados, 

apenas um aluno declarou 

possuir alguma necessidade 

especial. A ausência de 

servidores ou estudantes com

necessidades especiais no 

campus indica uma falha no 

processo de seleção. Embora 

a instituição cumpra a 

legislação e sempre faça 

reserva de vagas para 

portadores de necessidades 

especiais em seus concursos,

o alcance dessas pessoas 

não foi atingido 

significativamente. O que 

fazer:

 Aperfeiçoar a política de 

inclusão, no sentido de 

atrair pessoas com 

necessidades especiais 

para a comunidade 

acadêmica e o corpo de 

servidores do instituto.

Corpo discente Interesse e dedicação dos 

alunos e cumprimento dos 

prazos para entrega das 

tarefas:

 Orientar os alunos sobre a 

importância de cumprir 

prazos na vida profissional;



 Incentivar os alunos a 

cumprirem os prazos para 

entrega de trabalhos das 

disciplinas ofertadas em 

cada curso.

Corpo docente

Didática, avaliações, 

pontualidade, cumprimento do

programa e dos objetivos da 

disciplina e incentivo a 

participação dos alunos em 

sala de aula:

 Incentivar a capacitação e 

aperfeiçoamento docente;

 Avaliar o cumprimento do 

programa e dos objetivos de

cada disciplina ministrada;

 Traçar metas e ações que 

visem garantir o 

cumprimento do programa e

dos objetivos de cada 

disciplina, garantindo a 

efetiva aprendizagem dos 

estudantes.

Curso

Condições oferecidas para 

conclusão do curso no tempo 

proposto, atividades de 

acompanhamento 

extraclasse, de pesquisa, de 

extensão e artísticas/culturais.

 Melhorar as condições para 

a permanência e conclusão 

dos cursos oferecidos pelo 

campus, aperfeiçoando a 

orientação dos alunos que 

estão estagiando;

 Instituir a Coordenação de 

Estágio;

 Instituir Coordenação de 

Pesquisa e Extensão.

Disciplina Disponibilidade de 

material/condições físicas e 

equipamentos para a 

 Ofertar materiais e 

equipamentos necessários 

à realização de aulas 



disciplina e integração entre 

aulas teóricas e práticas:

teórico-práticas.



6  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de autoavaliação foi realizado em duas fases, através de questionários

disponíveis  on line  em sites  do nosso instituto.  Mobilizou-se  a  comunidade interna

(discentes,  docentes,  técnicos administrativos  e  egressos)  e  a comunidade externa

para preencher os questionários. A participação da classe dos técnicos administrativos,

dos discentes e dos docentes foi bastante significativa na primeira fase de avaliação. O

percentual de adesão ao processo de avalição foi de 60,8% para os discentes e 86%

para os docentes. Para os técnicos administrativos o número de avaliações extrapolou

o de servidores, indicando prováveis repetições. Na comunidade externa e nos alunos

egressos  encontramos  uma  grande  dificuldade  de  sensibilização  ao  processo

avaliativo.  Os  resultados  foram  tão  baixos  nestas  classes  que  inviabilizou  até  o

tratamento  por  amostragem.  Isso  aponta  a  necessidade de novas estratégias  para

futuras avaliações. Na segunda fase da autoavaliação, direcionada apenas para alunos

e  professores,  houve  uma  redução  na  adesão  aos  questionários  por  parte  dos

discentes, mas a classe docente praticamente manteve a participação. 

Houve  divergências  nas  avaliações  de  alguns  pontos  da  gestão  geral,  como

também  da gestão local do instituto. Alguns pontos fortes indicados por uma classe

aparecem  como  pontos  fracos  em  outra.  São  exemplos  dessas  divergências  na

avaliação da gestão geral do Ifba: a atuação da reitoria, política de ensino, de gestão

de pessoas e de pesquisa. Na gestão local, as contradições ocorrem em: atuação das

direções, comunicação, ações de inclusão de pessoas com necessidades especiais e

políticas de apoio pedagógico. Tais contradições aparecem também em questões de

infraestrutura como sala de aula e locais de convívio social. A assistência estudantil

aparece  com  avaliações  positivas  quando  se  refere  à   gestão  geral,  mas  com

avaliações negativas com relação a participações em atividades institucionais. Todos

esses pontos, por não haver consenso nas suas avaliações, deixaram dúvidas para

serem indicados como pontos fortes ou fracos.

Na gestão geral do IFBA, apontou-se como pontos fortes a comunicação interna,

setor  de  protocolo  e  a  autoavaliação  institucional.  Os  pontos  fracos  foram:  política

extensão, politica de qualificação e capacitação de pessoal, promoção de atividades

artísticas  e  culturais,  políticas  de inclusão a  pessoas  com necessidades  especiais,

democracia e horizontalidade nas relações institucionais.

Na gestão local  do campus de Euclides da Cunha, tem-se como pontos fortes:



atuação dos setores de registros escolares, de recursos humanos, de informática, de

compras  e  –  embora  ocorra  contradições  nas  avaliações  da  politica  de  apoio

pedagógico,  como  dito  acima  –  o  setor  pedagógico. Os  pontos  fracos  foram:  as

atividades  de  pesquisa,   extensão,  de  ensino  extraclasse,  atividades  artísticas  e

culturais,  atendimento  odontológico  (serviço  ainda  não  implantado),  democracia  e

horizontalidade das relações institucionais, serviços gráficos e os setores de protocolo,

de transportes e de audiovisual. 

De  todos  os  alunos  questionados,  apenas  um  declarou  possuir  alguma

necessidade especial.  Todos os servidores, professores ou técnicos administrativos,

avaliados  declararam  não  possuir  alguma  necessidade  especial.  A  ausência  de

servidores com necessidades especiais indica uma falha no processo de seleção, pois

não atrai pessoas limitadas por algum tipo de deficiência. Embora a instituição cumpra

a legislação e sempre faça reserva de vagas para portadores de necessidades em

seus concursos, o alcance dessas pessoas não foi atingido.

A satisfação e realização pessoal  com o trabalho não foi  um ponto  forte  entre

professores e técnicos administrativos. Muitos servidores fizeram avaliações negativas

a respeito desse ponto. Por outro lado, a aderência entre formação e função foi bem

avaliada.  Embora  esses  servidores  estejam atuando  na  formação  que  escolheram

como  profissão,  ainda  assim  estão  insatisfeitos.  Uma  análise  mais  detalhada  dos

motivos dessa insatisfação e novas políticas de atenção aos servidores devem ser

implementadas,  uma vez  que  a  satisfação  e  realização  pessoal  com o  trabalho  é

imprescindível para o desenvolvimento da instituição.
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