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1. INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta, de forma analítica, os resultados da Autoavaliação
Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia relativa
ao triênio 2018-2020. Essa Autoavaliação é coordenada pela Comissão Própria de
Avaliação-CPA Sede do IFBA, que utilizou cinco questionários eletrônicos como
instrumentos de pesquisa voltados para cada um dos segmentos desta Instituição de
Ensino: servidores técnicos-administrativos, docentes, discentes, egressos e
comunidade externa.

A Autoavaliação objetiva avaliar eixos e dimensões estabelecidos pelo Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior-SINAES- que se refletem nas diretrizes
do Projeto Político Pedagógico-PPP, nas metas do Plano de Desenvolvimento
Institucional-PDI e do Plano de Ação Anual e, consequentemente, tendem a se
consolidar no processo de ensino-aprendizagem (desenvolvimento e desempenho
didático-pedagógico dos docentes e discentes).

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, criado pela Lei n° 10.861, de
14 de abril de 2004, integra três modalidades principais de instrumentos de
avaliação, dentre os quais, a autoavaliação. O processo de autoavaliação nas
instituições é coordenado pela Comissão Própria de Avaliação. De acordo com o
capítulo II, Art. 4º do Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliação, aprovado
pela resolução nº 15/2017-CONSUP, de 02/08/2017, a CPA é composta por uma
comissão sede, a quem compete a coordenação geral das atividades, e por comissões
locais em cada Campus do IFBA. A CPA sede deverá observar a composição a seguir: a.
2 (dois) representantes dos docentes e 2 (dois) suplentes. b. 2 (dois) representantes
dos técnicos administrativos e 2 (dois) suplentes. c- 1 (um) representante dos
discentes do ensino superior e 1 (um) suplente; d. 1 (um) representante dos discentes
do ensino técnico e 1 (um) suplente; e. 2 (dois) representantes da sociedade civil
organizada e 2 (dois) suplentes. Já as CPAs Locais terão composição paritária e serão
constituídas por representantes dos corpos docente, discente, técnico-administrativo
e sociedade civil organizada, eleitos ou indicados pelos respectivos segmentos, e
designados pelo(a) Diretor(a) do Campus ou unidade (Art. 5, I).

Neste relatório, apresentaremos os dados e as análises realizadas nos seguintes eixos
de avaliação: Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional, envolvendo a Dimensão
número 8, que trata do Planejamento e Avaliação; Eixo 2: Desenvolvimento
Institucional: foram avaliadas as Dimensões 1 e 3, que correspondem à Missão e ao
Plano de Desenvolvimento Institucional e Responsabilidade Social da Instituição. No
Eixo 3: Políticas Acadêmicas, as Dimensões avaliadas foram: 2: Políticas para o Ensino,
Pesquisa e Extensão; 4: Comunicação com a sociedade; e 9: Política de atendimento
aos discentes. Em relação ao Eixo 4: Políticas de Gestão, as Dimensões 5: Políticas de
Pessoal; e 6: Organização e Gestão da Instituição. Por fim, o Eixo 5: Infraestrutura
Física, envolvendo a Dimensão 7, sobre a Infraestrutura Física. Além disso, a análise
contempla determinadas dimensões que são definidas pela Lei do SINAES. Os dados e
análises obtidos referem-se a informações decorrentes de uma pesquisa de caráter
descritivo-exploratório e explicitam conhecimentos sobre a opinião de diversos
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segmentos do IFBA que devem contribuir para a geração de subsídios às políticas
públicas institucionais.

Convém destacar que o triênio 2018-2020 constitui um marco para a comunidade
acadêmica do IFBA que presenciou o processo eleitoral até a posse da Magnífica
Reitora Luzia Mota. Neste ínterim, houve uma forte mobilização dos servidores em
busca da reconquista da satisfação com as diversas dimensões do trabalho, do maior
investimento na valorização do conhecimento e na promoção da ciência e da
educação, enquanto elementos que permeiam e qualificam o processo de trabalho.
Neste cenário promissor, os elementos necessários para uma autoavaliação
institucional mais integrada à comunidade estavam presentes. No entanto,
dificuldades internas relativas à transição, bem como, a pandemia do Coronavírus –
COVID 19 - impuseram à comunidade uma série de adaptações, o que tornou o
processo de autoavaliação mais complexo e lento. Especialmente em decorrência da
pandemia que parecia se tratar de uma situação breve e que, porém, se estendeu de
modo inesperado e conduziu a comunidade a uma realidade de trabalho virtual ou
online, não favorável à organização tradicional das atividades, marcadamente
presenciais.

Ademais, o planejamento da nova gestão que se iniciou no IFBA com a posse da
Magnífica Reitora no mês de Janeiro de 2020, sofreu o impacto causado pela ausência
de uma equipe de transição e de mecanismos de prospecção abrangentes e
necessários para criação de fluxos de informação sistematizados e prontos a atender
às demandas da nova situação. Deste modo, o interstício entre duas gestões marca o
presente relatório, acrescido das consequências inevitáveis da pandemia. Neste
contexto, novas formas de comunicação foram adotadas, em decorrência da
suspensão das atividades presenciais que, por força de lei, foram adaptadas à
realidade virtual, além da interrupção do calendário acadêmico após publicação da
Portaria MEC n. 343 de 17 de março de 2020 e do Decreto Estadual n. 19.529 de 16 de
março de 2020.

Mesmo diante de um cenário difícil, a CPA não interrompeu seu trabalho e, ainda sob
a antiga gestão, deu início ao processo eleitoral da CPA, embora tardiamente, em
2019, sem lograr êxito na inscrição de candidaturas para composição de
representações na comissão própria de avaliação sede, consequência do esvaziamento
do processo devido a desmobilização dos quadros de servidores.

Atualmente, por força da resolução n. 7 de 22 de março de 2020 da nova gestão, do
CONSUP e Reitoria, a CPA foi instituída por portaria e deverá conduzir os trabalhos
até o final do mês de abril de 2021.

Portanto, seguindo o disposto pelos marcos regulatórios vigentes, a CPA do IFBA vem
divulgar seu relatório integral relativo ao ciclo avaliação 2018-2020. Inicialmente,
apresenta-se sucintamente a Instituição, destacando pontos marcantes da sua história
e da prática da autoavaliação, com enfoque no histórico, condições e desafios atuais.

A seguir, o relatório trata do método que fundamenta a autoavaliação neste triênio.
Entendemos que avaliar uma instituição presente em diferentes regiões de um Estado
tão extenso como a Bahia, e que passou por fortes transições em breve período de
tempo, requer planejamento em vista da continuidade. Por tudo isto, o capítulo de
método descreve o processo da autoavaliação, o procedimento de sensibilização,
coleta de dados, análise e divulgação; objetiva demarcar critérios a fim de lidar com
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os desafios e, assim, contribuir com a cultura de autoavaliação do  Instituto.

Os resultados obtidos foram dispostos em gráficos comentados. Nessa etapa, é
possível ter um contato mais detalhado e pormenorizado com cada dimensão e item
dos instrumentos de acordo com as dimensões do instrumento de autoavaliação
institucional, conforme Nota Técnica INEP/DAES/CONAES N. 065, de 09 de outubro
de 2014. Tal organização visa facilitar a visualização dos principais resultados da
pesquisa em relação às dimensões do instrumento do SINAES para avaliação
institucional.

2. O Instituto Federal da Bahia

A história do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
inicia-se com a Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia instituída pelo Decreto de
n.º 7.566, de 23 de setembro de 1909, do Presidente Nilo Peçanha. Transformou-se
em escola técnica, e posteriormente em Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia, reconhecido centro de pesquisa e educação  superior.

Expandiu-se drasticamente nas duas últimas décadas, contando atualmente com 22
campi, a Reitoria, campi avançados e em construção. Assume relativo destaque no
desenvolvimento educacional do Estado, oferecendo gama extensa e variada de
cursos em diferentes modalidades, de acordo com características, expectativas e
projeções regionais. Representam esta variedade, a licenciatura Indígena em Porto
Seguro ao lado dos tradicionais cursos técnicos integrados de nível médio em
Salvador; o PROEJA e os cursos de pós-graduação stricto sensu, a demonstrar que o
escopo de atuação do IFBA expandiu-se em complexidade. Acrescente-se a isso, as
atividades de pesquisa e extensão, pilares fundamentais da educação, e prerrogativas
da missão  institucional.

As primeiras instalações do Instituto foram inauguradas no Edifício do Centro
Operário, com 40 alunos dos cursos de Alfaiataria, Encadernação, Ferraria, Sapataria
e  Marcenaria, durante a industrialização da Cidade do Salvador do início do Século.

Os dois primeiros Cursos Técnicos surgiram em 1942: Desenho de Arquitetura e
Desenho de Máquinas e de Eletrotécnica. Neste período, a Escola passou a
denominar-se Escola Técnica de Salvador. Na gestão do Prof. José de Macedo (1952)
foram extintos todos os cursos e criados os cursos de Pontes e Estradas; e
Edificações. Na década de 1960, a Instituição passou por grandes transformações,
crescendo em área construída e oferecendo novos cursos: Eletrotécnica, Química e
Mecânica, formatados após pesquisa de mercado de trabalho da época.

A partir de 1972, em função da Lei nº 5.692, a Escola sofreu a segunda grande
transformação: passou à seriação semestral e foram implantados os Cursos de
Saneamento, Instrumentação, Metalurgia e Telecomunicações. Em 1975, foi criado o
Curso de Geologia. Ainda neste período, a escola passou por reestruturação
administrativa com a implantação do Regimento Interno da Escola Técnica Federal da
Bahia (ETFBA) e criação dos Departamentos Acadêmicos.

No final dos anos oitenta e início dos anos noventa, mudou-se o tipo de seriação dos
cursos técnicos que passaram de semestrais para anuais, aumentando para quatro
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anos o tempo de integralização. Em setembro de 1993, com a Lei nº 8711, a ETFBA é
transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA)
incorporando o Centro de Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC - BA), ampliando
assim os seus cursos. Somente neste período, teve início a formação na modalidade de
Graduação de Nível Superior com a oferta dos cursos de: Administração Hoteleira,
Manutenção, Petroquímica, Manutenção Elétrica, Manutenção Mecânica,
Telecomunicações e Processos  Petroquímicos.

Em 1996, ainda no campus Salvador, com a finalização da oferta dos Cursos de
Tecnologia, a Instituição deu início ao curso de Bacharelado em Administração e das
Engenharias Industrial Elétrica e Industrial Mecânica. Posteriormente, ampliou a
oferta para os cursos superiores de Engenharia Elétrica, de Engenharia Química, de
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Radiologia e
Licenciaturas.

Em 1994, da criação do Sistema Nacional de Educação Tecnológica (Lei n. nº
8.948/94), o então CEFET-BA expandiu-se com a implantação das Unidades de
Ensino Descentralizadas (UNEDs): a Portaria Ministerial nº 1.135, de 1º de agosto de
1994, criou a UNED - Barreiras; a Portaria Ministerial nº 1.718, de 15 de dezembro de
1994, criou a UNED - Vitória da Conquista; a Portaria Ministerial nº 1.719, de 15 de
dezembro de 1994, criou a UNED - Eunápolis e a Portaria Ministerial nº 1.720, de 15
de dezembro de 1994, criou a UNED - Valença.

Em 2004, com a publicação do Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que
regulamenta o § 2º do artigo 36 e os artigos 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, se restabelecem os Cursos Técnicos na Modalidade Integrada. O
Decreto no 5.478/ de 24 de junho de 2005, substituído pelo Decreto nº 5840/2006
institui, no âmbito das Instituições Federais de Educação Tecnológica, o Programa de
Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (PROEJA).

O IFBA é, historicamente, um espaço formativo no âmbito da educação para além do
ensino profissionalizante. A instituição é continuamente construída a partir das
premissas da qualificação da educação pública e ampliação das oportunidades de
acesso à escola para uma população desde sempre excluída do âmbito educacional. A
partir de 2008, através da formação da RFEPCT, o Governo Federal iniciou a
implantação dos pilares para os Institutos Federais, detentores de autonomia
administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.

Conforme o art 2º da lei 11892/08, os Institutos Federais são instituições de ensino
básico, profissional e de ensino superior, pluricurriculares e multicampi, tecendo um
olhar novo à educação superior e profissional do país.

As instituições de formação profissional sofreram, portanto, profundas
transformações nos últimos anos, assumindo perfis distintos daqueles que
originaram os primeiros cursos profissionalizantes. Nesse novo contexto, o IFBA
desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão de acordo com missão, visão,
finalidades e objetivos expostos em seu PDI (2020-2024). Está também em
consonância com a Rede Federal e os Institutos Federais, correspondente à Lei nº
11.892, de 29 de Dezembro de 2008.

O IFBA é uma instituição multicampi pertencente ao Estado da Bahia que possui uma
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população distribuída de modo desigual entre diversas microrregiões que se
contrastam e ocupam um dos mais extensos Estados do Nordeste. Trata-se, por
definição, de uma instituição protagonista no contexto educacional do Estado,
interessada na formação de gerações em diferentes níveis da educação.

Especificamente em relação ao ensino superior, foco central deste relatório, o IFBA
atua através da oferta de Cursos de Graduação e Pós-Graduação lato e stricto sensu.
Nos últimos anos, tem expandido e diversificado seus bacharelados, licenciaturas e
cursos tecnológicos, atentando para demandas e características regionais,
marcadamente desiguais, bem como para as transformações da sociedade e do
mercado de trabalho.

FIGURA 1. Distribuição dos campi IFBA no Estado da Bahia

FONTE: PDI (2020-2024), p. 16.

Atualmente, o IFBA oferece 141 cursos e, dentre os cursos superiores, 16 são
licenciaturas, 17 bacharelados, 3 cursos superiores tecnológicos e 15 cursos de
pós-graduação, conforme detalhado no Quadro 1.

Quadro 1 - Cursos ofertados no IFBA por Campus (2018-2020)

CURSO
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CAMPUS

Barreiras

Técnico em Alimentos integrado

Técnico em Edificações integrado

Técnico em Informática integrado

Técnico Eletrotécnica subsequente

Técnico Enfermagem subsequente

Técnico em Eletromecânica subsequente

Técnico em Eletromecânica proeja

Licenciatura em Matemática

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo

Bacharelado em Engenharia de alimentos

Brumado

Técnico em Edificações subsequente

Técnico em Mineração subsequente

Técnico em Edificações integrado

Técnico em Informática integrado

Bacharelado em Engenharia de Minas

Camaçari

Técnico em Eletrotécnica integrado

Técnico em Informática integrado

Técnico em Eletrotécnica subsequente

Técnico em Informática subsequente

Bacharelado e Licenciatura em Computação
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Licenciatura em Matemática

Euclides da
Cunha

Técnico em Informática integrado

Técnico em Edificações subsequente

Técnico em Informática subsequente

Eunápolis

Técnico em Edificações integrado

Técnico em Informática integrado

Técnico em Meio Ambiente integrado

Técnico em Enfermagem subsequente

Técnico em Meio Ambiente subsequente

Técnico em Segurança do Trabalho subsequente

Bacharelado em Engenharia civil

Graduação tecnológica Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

Licenciatura em Matemática

Especialização em Educação, Cultura e Linguagens

Feira de
Santana

Técnico em Edificações integrado

Técnico em Eletrotécnica integrado

Técnico em Eletrotécnica subsequente

Técnico em Redes de Computadores subsequente

Bacharelado em Sistemas de Informação

Ilhéus

Técnico em Informática integrado

Técnico em Edificações integrado
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Técnico em Segurança do Trabalho integrado

Técnico em Edificações subsequente

Técnico em Segurança do Trabalho subsequente

Técnico em Informática subsequente

Irecê

Técnico em Biocombustíveis integrado

Técnico em Eletromecânica integrado

Técnico em Informática integrado

Técnico em Administração integrado PROEJA

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
(superior)

Graduação Tecnológica Tecnologia em Manutenção
Industrial

Jacobina

Técnico em Eletromecânica integrado

Técnico em Informática integrado

Técnico em Mineração integrado

Técnico em Eletromecânica subsequente

Técnico em Informática subsequente

Técnico em Meio Ambiente subsequente

Técnico em Mineração subsequente

Licenciatura em Computação

Jequié

Técnico em Eletromecânica integrado

Técnico em Informática integrado
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Técnico em Eletromecânica subsequente

Técnico em Informática subsequente

Graduação em Engenharia Mecânica

Especialização em Formação Docente e Práticas
Pedagógicas

Especialização em Gestão e Educação Ambiental

Juazeiro

Técnico em Segurança do Trabalho integrado

Técnico em Segurança do Trabalho subsequente

Técnico em Administração (integrado)

Técnico em Administração (subsequente)

Lauro de
Freitas

Técnico em Energias Renováveis - Concomitante

Tecnológico em Jogos Digitais

Bacharelado Engenharia em Energia

Aperfeiçoamento em Educação a Distância no contexto da
EPT

Paulo Afonso

Técnico em Biocombustíveis integrado

Técnico em Eletromecânica integrado

Técnico em Informática integrado

Técnico em Biocombustíveis subsequente

Técnico em Eletromecânica subsequente

Técnico em Informática subsequente

Bacharelado em Engenharia Elétrica
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Porto Seguro

Técnico em Alimentos integrado

Técnico em Biocombustíveis integrado

Técnico em Informática integrado

Técnico em Biocombustíveis subsequente

Licenciatura em Computação

Licenciatura Intercultural Indígena

Licenciatura em Química

Tecnólogo em Agroindústria

Especialização em Ciência e Tecnologia Ambiental

Especialização em Educação e Interculturalidade

Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais

Salvador

Técnico Automação Industrial integrado

Técnico em Edificações integrado

Técnico em Eletrônica integrado

Técnico em Eletrotécnica integrado

Técnico em Geologia integrado

Técnico em Química integrado

Técnico em Manutenção Mecânica Industrial integrado

Técnico em Refrigeração integrado

Técnico Automação Industrial subsequente

Técnico em Eletrotécnica subsequente
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Técnico em Manutenção Mecânica Industrial subsequente

Técnico em Meios de Hospedagem subsequente

Técnico em Eletrônica – Subsequente

Técnico em Saneamento - integrado proeja

Bacharelado em Administração

Bacharelado em Engenharia Industrial Elétrica

Bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica

Bacharelado Engenharia Química

Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

Graduação tecnológica Eventos

Graduação Tecnológica Tecnologia em Radiologia

Licenciatura em Matemática

Licenciatura em Física

Licenciatura em Geografia

Especialização em Computação Distribuída e Ubíqua

Especialização em Educação Profissional, Científica e
Tecnológica

Especialização em Estudos Étnicos e Raciais Identidades e
Representação

Mestrado Profissional em Educação Profissional e
Tecnológica (ProfEPT)

Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais
(PPGEM)
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Mestrado Profissional em Engenharia de Sistemas e
Produtos (PPGESP)

Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT)

Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em
Difusão do Conhecimento (DMMDC)

Santo Amaro

Técnico em Eletromecânica integrado

Técnico em Informática integrado

Técnico Eletromecânica subsequente

Técnico em Segurança do Trabalho - integrado  proeja

Licenciatura Computação

Santo
Antônio de

Jesus

Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas - ADS

Graduação Tecnológica em Produção Multimídia

Graduação Tecnológica em Rede de Computadores

Seabra

Técnico em Informática integrado

Técnico em meio ambiente (integrado)

Técnico em Meio ambiente (subsequente)

Simões Filho

Técnico Eletromecânica integrado

Técnico em Manutenção Mecânica Industrial integrado

Técnico em Metalurgia integrado

Técnico em Petróleo e Gás integrado

Técnico em Eletromecânica subsequente

Técnico em Petróleo e Gás (subsequente)
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Licenciatura Tecnológica em Eletromecânica

Bacharelado em Engenharia mecânica

Ubaitaba Técnico em Informática – Subsequente

Valença

Técnico em Aquicultura integrado

Técnico em Informática (integrado)

Técnico em Guia de Turismo Regional integrado

Técnico em Aquicultura subsequente

Técnico em Informática subsequente

Licenciatura em Computação

Licenciatura em Matemática

Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

Vitória da
Conquista

Técnico em Eletromecânica integrado

Técnico Eletrônica integrado

Técnico em Informática integrado

Técnico em Meio Ambiente integrado

Técnico em Edificações subsequente

Técnico em Eletromecânica subsequente

Técnico em Eletrônica subsequente

Técnico em Informática subsequente

Técnico em Segurança do Trabalho subsequente

Bacharelado em Engenharia Ambiental
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Bacharelado em Engenharia Elétrica

Bacharelado em Sistemas de Informação

Licenciatura em Química superior

Bacharelado em Engenharia civil

Especialização em Desenvolvimento Web

Fonte: PROEN – Departamento de Educação Superior. 2020- IFBA.

3. AUTOAVALIAÇÃO NO IFBA

Desde 1993, com o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras
(PAIUB), o antigo CEFET-BA realiza incursões no processo de autoavaliação
institucional. Trata-se de um processo em contínua construção em decorrência não
apenas de transformações institucionais, criação de novos campi; instabilidades de
natureza orçamentária e movimentação dos quadros de servidores, mas
principalmente, pelo desafio de criar uma cultura institucional pautada na
autoavaliação.

Nos dois últimos ciclos avaliativos, a CPA atuou de modo a organizar o fluxo de
informações, estabelecer vias mais efetivas de comunicação com a comunidade e de
interlocução entre os critérios de avaliação e as diretrizes da gestão. A atual Comissão
Própria de Avaliação, instituída mediante portaria, expressa o compromisso da nova
gestão com a avaliação institucional. Procurou atuar num curto período de tempo
para recuperar informações, instituir fluxo de trabalho e sistematizar o processo de
autoavaliação, considerando o impacto da pandemia e do contexto de transição do
IFBA.

Nesse sentido, através do trabalho sintetizado neste relatório e nas demais ações, a
CPA tem por meta preparar o processo eleitoral e instituir as comissões que atuarão
no próximo triênio, possibilitando ao IFBA continuar a desenvolver uma cultura da
autoavaliação.

Este relatório indica tal anseio, e aponta, para além dos aspectos e dimensões
diretamente referidos nos instrumentos, a centralidade do processo autoavaliativo no
IFBA, tendo em conta o contexto no qual se insere, a missão e a importância no
cenário baiano.

4. METODOLOGIA
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A metodologia é aqui entendida como o conjunto de concepções, métodos,
procedimentos e técnicas utilizados para levantar informações e dados que possam
expressar a qualidade socialmente referenciada do ensino superior oferecido pelo
IFBA.

Compreende-se que o motor desse processo avaliativo é o compromisso com a práxis,
visto que a Autoavaliação Institucional tem em vista possibilitar a correção de erros,
a percepção dos desafios e das possibilidades da instituição e gerar informações para
proceder às intervenções necessárias, abarcando assim o movimento
ação-reflexão-ação.

Nesse sentido, a metodologia adotada pela CPA Sede do Ifba alinha-se à metodologia
proposta para a CPA pelo Sinaes, estabelecendo três movimentos interdependentes:
Preparação da Autoavaliação Institucional, Aplicação dos Instrumentos da Avaliação
Institucional e Sistematização da Autoavaliação Institucional.

4.1 Movimento 1: Preparação da Autoavaliação Institucional

Em função da pandemia Covid -19 e do afastamento social imposto pela situação
sanitária que o país atravessa, no primeiro semestre de 2020, o IFBA dedicou-se a
discutir a oferta de ensino não presencial, o que se deu por meio de audiências
públicas online com  a comunidade interna e externa.

A partir dessa ampla consulta à comunidade, foram criadas e aprovadas as resoluções
que normatizam a oferta do ano letivo, possibilitando a reorganização curricular e a
criação de uma estrutura tecnológica e formativa para o ensino e as ações não
presenciais  e emergenciais.

Entendendo-se que uma nova gestão assumiu em 2020 e que não houve processo de
transição, no final do segundo semestre instituiu-se, em caráter provisório, uma
Comissão Própria de Avaliação-CPA Sede, visando retomar com celeridade o processo
de Autoavaliação Institucional e organizar o processo eleitoral da CPA Sede para o
próximo triênio.

A partir da formação desta CPA Sede, buscou-se as informações para a continuidade
do processo da Autoavaliação Institucional com membros da CPA Sede anterior, na
maioria das vezes sem êxito.

Assim, em fevereiro de 2021 iniciou-se a sensibilização da comunidade acadêmica
para a instalação do processo avaliativo. O que se deu de forma virtual, por meio da
divulgação dos cards e mensagens no site e redes sociais do IFBA (Instagram e
whatsapp)  e pelo  e-mail oficial dos(as) servidores(as).

Além da sensibilização, foram realizadas reuniões online entre a CPA Sede e as CPAs
Locais para alinhamento das ações e construção de um cronograma único.
Cronograma este que contemplou: contribuições da comunidade acadêmica dos
campi ao questionário base; ações de sensibilização dos diferentes segmentos
consultados; respostas aos questionários; elaboração e envio dos relatórios locais e
produção do relatório final a ser enviado ao MEC.
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4.1.1 Divulgação do processo avaliativo e acesso aos formulários

O processo autoavaliativo 2020 aconteceu no período de 22 de Fevereiro a 15 de
Março de 2021, no qual a comunidade interna presente em todos os campi e na
Reitoria, assim como egressos e comunidade externa, foram mobilizados e convidados
a acessar os formulários através dos links do Google Forms divulgados no site do IFBA
e nas redes sociais.

A relativa adesão dos segmentos ao preenchimento dos questionários levou a
comissão sede a decidir, em reunião com as comissões locais, pelo adiamento do
encerramento  da pesquisa para o dia 17 de março de 2021.

Os formulários foram divulgados através de cards para os quais foram confeccionadas
imagens que foram encaminhadas às redes sociais oficiais e extra-oficiais do IFBA, de
acordo com o modelo das Figuras 2, 3, 4 e 5.

Figura 2 - Postagem de divulgação da Avaliação Institucional em 03 de março de 2021
(Printscreen).

Fonte: Instagram do IFBA @ifbaoficial

Figura 3 - Postagem de divulgação da Avaliação Institucional em 15 de março de 2021.
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Fonte: Instagram do IFBA @ifbaoficial

Figura 4 - Postagem de divulgação da Avaliação Institucional em 16 de março
(Printscreen).

Fonte: Instagram do IFBA @ifbaoficial

Figura 5 - Divulgação da Avaliação Institucional em 01 de março de 2021
(Printscreen).
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Fonte: Site do IFBA

4.2 Movimento 2: Aplicação dos Instrumentos da Avaliação Institucional

A Autoavaliação Institucional do IFBA realizada durante a vigência deste triênio teve,
no seu início, a submissão dos Instrumentos de aplicação à apreciação da comunidade
interna, de modo a adaptá-los às condições dos públicos de respondentes e torná-los
mais adequados aos padrões convencionados pelo Sinaes. A partir de 22 de fevereiro
de 2021, foram disponibilizados os questionários online para servidores(as)
docentes e técnicos administrativos, discentes atuais, discentes egressos e
comunidade externa.

Tendo em vista os obstáculos deste período, em especial a adequação do trabalho
presencial ao trabalho remoto, as demandas sobre a equipe de tecnologia da
informação e da comunicação, optou-se por continuar a aplicar os instrumentos na
plataforma gratuita google docs.

A opção se deu por ser uma plataforma acessível a diferentes segmentos da
comunidade acadêmica, amplamente usada pela Instituição, principalmente no
contexto do afastamento social imposto pela pandemia, e por gerar gráficos, planilhas
e diferentes agrupamentos das respostas, o que facilita sobremaneira o processo de
categorização e sistematização dos dados levantados.

Durante todo o período dedicado à aplicação dos Instrumentos, as CPAs Locais
mantiveram-se em constante comunicação com a CPA sede, o que favoreceu a
articulação para que os instrumentos fossem disponibilizados ao maior número de
participantes. Visando o sigilo das informações e a transparência do processo de
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autoavaliação, garantiu-se o anonimato das(os) participantes e o acesso dos
membros das CPAs e do(a) gestor(a) local às respostas dos instrumentos de todos os
segmentos dos campi.

Ao todo, foram 2.723 participantes, dentre eles, 438 docentes, 1.869 discentes, 254
técnicos-administrativos, 89 egressos e 73 da comunidade externa. A partir das
respostas, foram geradas 5 planilhas, cada uma delas vinculada a um dos segmentos
da comunidade acadêmica.

Por conta das limitações de cadastro na plataforma do google docs para a
acomodação das informações, os formulários A2 e D2 não foram disponibilizados ao
público no processo de Autoavaliação.

Importante considerar as dificuldades de atualização das informações referentes aos
cursos, disciplinas e docentes no contexto institucional para viabilização dos
formulários A2 e D2, que serão disponibilizados em momento posterior. Tal tarefa
tomou considerável tempo de trabalho da CPA Sede. A comissão espera que, com
futura integração de seus trabalhos ao Sistema Unificado da Administração Pública -
SUAP -, tal tarefa seja realizada de forma mais ágil e eficiente durante as próximas
aplicações.

Ao todo, foram aplicados cinco instrumentos específicos, esses instrumentos não
diferem estruturalmente dos instrumentos aplicados para a construção da
Autoavaliação no triênio anterior, possibilitando comparações entre elas.

O Quadro 2 relaciona os instrumentos aplicados às dimensões do instrumento de
avaliação institucional do SINAES.

Quadro 2 - Instrumentos de avaliação e seus respectivos escopos e
Eixos/dimensão (SINAES)

INSTRUMENTO QUEM AVALIA O QUE AVALIA EIXO/DIMENSÃO
SINAES

A1 DISCENTE Curso, Coordenação,

Gestão e órgãos de
apoio,  Biblioteca,

Infraestrutura,
Participação
institucional

Eixo 1:

Planejamento e
Avaliação

institucional

Eixo 2:

Desenvolvimento
Institucional

Eixo 4: Políticas  de
Gestão

Eixo 5:

Infraestrutura

Física
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D1 DOCENTES Departamento/Coorde
nação,  Gestão e órgãos
de apoio,  Condições de

trabalho e
infraestrutura,

Biblioteca,
Autoavaliação,
Participação
institucional

Eixo 1:

Planejamento e
avaliação

institucional,

Eixo 2:

Desenvolvimento
Institucional

Eixo 4: Políticas  de
Gestão

Eixo 5:

Infraestrutura

Física

B TÉCNICOS
ADMINISTRAT

IVOS

Setor, Gestão e órgãos
de apoio, Condições de

trabalho e
infraestrutura;
autoavaliação;

Aspectos institucionais

Eixo 1:
Planejamento e
Avaliação

institucional,

Eixo 2:

Desenvolvimento
Institucional

Eixo 3: Políticas
Acadêmicas

Eixo 4: Políticas  de
Gestão

Eixo 5:

Infraestrutura

Física

E EGRESSOS Perfil, curso, biblioteca,
infraestrutura,

instituição,
Autoavaliação

Eixo 1:

Planejamento e
Avaliação

institucional,

Eixo 2:

Desenvolvimento
Institucional

Eixo 3: Políticas
Acadêmicas
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Eixo 5:

Infraestrutura

Física

C COMUNIDADE

EXTERNA

Área de atuação do
IFBA  conhecida pelo

avaliador, Serviços
utilizados pela

comunidade externa,

Profissionais formados
avaliados pelas

empresas  em que
atuam,

Profissional formado e
imagem do ifba

Eixo 1:

Planejamento e
Avaliação

institucional,

Eixo 2:

Desenvolvimento
Institucional

Eixo 3: Políticas
Acadêmicas

Eixo 4: Políticas  de
Gestão

Fonte: SINAES

4.2.1. Instrumentos

Foram elaborados e aplicados 5 instrumentos, uma para cada segmento, a saber:

1. INSTRUMENTO A1 – AVALIAÇÃO GLOBAL - DISCENTE
2. INSTRUMENTO B – AVALIAÇÃO GLOBAL – TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
3. INSTRUMENTO D1 – AVALIAÇÃO GLOBAL – DOCENTE
4. INSTRUMENTO E – AVALIAÇÃO GLOBAL - EGRESSOS
5. INSTRUMENTO C – AVALIAÇÃO GLOBAL - COM. EXTERNA

Todos os instrumentos estão disponíveis no Anexo 1.

Os instrumentos possuem questões com opções de escolha, a exemplo daquelas em
que informam os cursos em que estudam ou lecionam, além de opções que seguem o
padrão de escala Likert apresentado no Quadro 3.

Quadro 3 - Escala de notas atribuídas às questões

EXCELEN
TE

BOM REGULAR INSUFICIENTE
/RUIM

PÉSSIMO NÃO SE

APLICA

5 4 3 2 1 NA

Fonte: Instrumento de pesquisa CPA IFBA, 2021
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Quanto ao número de participantes, podemos observar nos Quadros 4, 5 e 6, a
distribuição por Campus e, comparativamente, o número total de discentes, docentes
e técnico-administrativos.

Quadro 4 -  Número de participantes discentes por Campus – Instrumento A1

Participantes
Não

participantes
TOTAL

Percentual de
participantes

Barreiras 21 984 1005 2%

Brumado 71 791 862 8%

Camaçari 186 701 887 21%

Euclides da Cunha 7 489 496 1%

Eunápolis 15 1362 1377 1%

Feira de Santana 43 1031 1.074 4%

Ilhéus 6 1484 1490 0%

Irecê 18 804 822 2%

Jacobina 146 925 1.071 14%

Jequié 28 1372 1400 2%

Juazeiro 77 370 447 17%

Lauro de Freitas 6 536 542 1%

Paulo Afonso 307 589 896 34%

Porto Seguro 26 1044 1070 2%

Salvador 608 9076 9.684 6%

Santo Amaro 4 827 831 0%

Santo Antônio de Jesus 86 502 588 15%

Seabra 96 326 422 23%

Simões Filho 45 1046 1.091 4%

Ubaitaba 14 57 71 20%

Valença 23 929 952 2%

Vitória da Conquista 36 2573 2609 1%

 TOTAL 1869 27818 29687 6%

Fonte: Pesquisa de autoavaliação CPA IFBA, 2021.
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Quadro 5 -  Número de participantes técnico-administrativos por Campus -
Instrumento B

 Participantes
Não

participantes
TOTAL

Percentual de
participantes

Barreiras 12 48 60 20%

Brumado 19 11 30 63%

Camaçari 14 22 36 39%

Euclides da Cunha 2 18 20 10%

Eunápolis 9 40 49 18%

Feira de Santana 7 35 42 17%

Ilhéus 3 28 31 10%

Irecê 3 36 39 8%

Jacobina 15 16 31 48%

Jequié 4 31 35 11%

Juazeiro 13 19 32 41%

Lauro de Freitas 2 15 17 12%

Paulo Afonso 23 16 39 59%

Porto Seguro 3 37 40 8%

Salvador 31 134 165 19%

Santo Amaro 2 35 37 5%

Santo Antônio de Jesus 18 7 25 72%

Seabra 16 20 36 44%

Simões Filho 19 22 41 46%

Ubaitaba 4 0 4 100%

Valença 10 23 33 30%

Vitória da Conquista 10 46 56 18%

Reitoria 15 178 193 8%

 TOTAL 254 837 1091 23%

Fonte: Pesquisa de autoavaliação CPA IFBA, 2021

Quadro 6 - Número de participantes docentes por Campus – Formulário D1
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Participantes
Não

participantes
TOTAL

Percentual de
participantes

Barreiras 18 80 98 18%

Brumado 17 31 48 35%

Camaçari 21 52 73 29%

Euclides da Cunha 10 31 41 24%

Eunápolis 7 95 102 7%

Feira de Santana 18 42 60 30%

Ilhéus 3 54 57 5%

Irecê 3 58 61 5%

Jacobina 15 48 63 24%

Jequié 8 44 52 15%

Juazeiro 29 12 41 71%

Lauro de Freitas 3 42 45 7%

Paulo Afonso 32 28 60 53%

Porto Seguro 4 69 73 5%

Salvador 115 275 390 29%

Santo Amaro 6 56 62 10%

Santo Antônio de
Jesus

18 3 21 86%

Seabra 24 22 46 52%

Simões Filho 28 45 73 38%

Ubaitaba 5 7 12 42%

Valença 17 64 81 21%

Vitória da Conquista 37 108 145 26%

 TOTAL 438 1266 1704 26%

Fonte: Pesquisa de autoavaliação CPA IFBA, 2021

Convém destacar que, ao lado dos participantes elencados segundo o campus de
origem, o número total de Egressos que responderam o Instrumento E foi de 89 e da
comunidade externa (Instrumento C), 73.

Considera-se que houve uma boa adesão ao processo de autoavaliação institucional
pela comunidade em geral, embora se reconheça a demanda por um trabalho mais
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sistemático voltado para a valorização da cultura avaliativa no IFBA, de
acompanhamento dos egressos e de estratégias de comunicação para a comunidade
externa.

4.3 Movimento 3 - Sistematização da AutoAvaliação Institucional

Neste movimento, procedeu-se à análise de dados e à escrita dos relatórios locais
pelas CPAs Locais. Simultaneamente, a CPA Sede analisou os dados coletados e os
sintetizou em gráficos e tabelas. As etapas seguintes foram: categorização das
respostas das(os) participantes; análises dos gráficos relativos às dimensões;
elaboração do relatório final de Autoavaliação Institucional e, por fim, o
encaminhamento do relatório final ao MEC e à comunidade interna do Ifba.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS DE ACORDO COM OS EIXOS DA AVALIAÇÃO

Neste campo são apresentados os dados coletados e informações pertinentes a cada
eixo, considerando as diferentes dimensões institucionais dispostas no art. 3º da Lei
Nº 10.861 de de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sinaes e a formatação sugerida
pela nota técnica INEP/DAES/CONAES No 065.

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

A análise das respostas dos discentes dos cursos superiores às questões que tratam
do planejamento da autoavaliação institucional, mostra que cerca de 41% o
consideram bom, enquanto 27% o veem como excelente. Já entre
técnico-administrativos, cujas respostas estão representadas na Figura 6, 45,67%
consideram bom e, 13,38%, excelente. Dentre os docentes, 38,12% atribuíram bom e
17,12%, excelente à autoavaliação institucional.

Figura 6 - Planejamento da autoavaliação institucional na opinião dos servidores
técnico-administrativos
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Fonte: Pesquisa de autoavaliação CPA IFBA, 2021

Em relação ao conhecimento acerca dos documentos institucionais cabe chamar a
atenção para o fato de que os três segmentos acreditam ter uma boa compreensão de
documentos importantes como PDI, PPI ou normas acadêmicas. Os maiores índices
foram da categoria docente, 50,91%, entre os técnicos, 47,2%, e 32,69% entre os
discentes.

Quando o assunto é a missão e o papel do IFBA, observa-se que 50,45% (docentes),
49,21% (técnico-administrativos) e 39,33% (discentes) se percebem como possuindo
um bom ou excelente conhecimento.

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional

Dimensões 1 e 3: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional e
Responsabilidade Social da Instituição

Um dos programas que refletem a responsabilidade social do IFBA é a assistência à
pessoa com deficiência e necessidades específicas. Em consonância com normativas
internas e legislações dos direitos fundamentais e do direito à educação voltados para
este público, o IFBA coordena os Núcleos de Atendimento a pessoas com necessidades
específicas, em todos os campi com atividades pedagógicas especializadas, de
natureza interdisciplinar. Esse acompanhamento é feito periodicamente em
colaboração à atuação do corpo docente da turma na qual a/o estudante realiza suas
atividades.

Além deste programa, há vários projetos voltados para a inclusão da pessoa com
deficiência na comunidade do IFBA, quanto para a melhor inserção nas áreas de
conhecimento.
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As dimensões 1 e 3 do eixo de Desenvolvimento Institucional compreendem as
questões 73, 75 e 76 do instrumento A1, que tem como público alvo a comunidade
discente, pretendem conhecer a situação do IFBA diante do atendimento às demandas
voltadas aos estudantes com deficiências e necessidades específicas.

Antes de apresentar os resultados, convém conhecer o total de estudantes que
informaram ter alguma deficiência ou necessidade específica. A Figura 7 representa
esse dado.

Figura 7 - Número de estudantes com deficiência ou necessidades específicas.

Fonte: Pesquisa de autoavaliação CPA IFBA, 2021

Dentro do universo de estudantes que responderam à autoavaliação, 2% possuem
alguma deficiência, o que corresponde, em números absolutos, a 38 estudantes. Entre
estes, foram declaradas as seguintes deficiências (Figura 8):

Figura 8 - Tipo de deficiência autodeclarada pelos discentes que participaram da
autoavaliação

Fonte: Pesquisa de autoavaliação CPA IFBA, 2021
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Entre os 38 discentes com deficiência, quase metade possui deficiência física ou
motora. Cinco deles, 13,5%, possuem deficiência auditiva; 5 apresentam deficiência
visual e cinco, deficiência mental ou cognitiva. Além dessas, são informadas
deficiências relacionadas ao transtorno do espectro autista e outras. É importante
salientar que o IFBA possui um programa de assistência à pessoa com deficiência que
é bastante propositivo.

Do total de participantes discentes, 74% avaliam como boa e excelente a atuação do
IFBA no apoio e política de inclusão de pessoas com deficiência ou necessidades
especiais (Figura 9).

Figura 9 - Avaliação dos estudantes quanto à Política de inclusão de pessoas com
deficiências e necessidades especiais.

Fonte: Pesquisa de autoavaliação CPA IFBA, 2021

Das perguntas respondidas pelos estudantes com deficiência, o atendimento
especializado durante o processo seletivo para ingresso no IFBA, assim como a
acessibilidade física na instituição foram avaliadas por 78% desses estudantes como
bom ou excelente. Já o atendimento das demandas específicas e a acessibilidade
atitudinal foram avaliadas como bom e excelente por 65% desse mesmo público.
Desse modo, percebemos que embora o programa seja muito bem avaliado, ainda são
necessárias melhorias no acolhimento e nas relações interpessoais dentro da
instituição, assim como na disponibilização de ambientes, atividades e equipamentos
adaptados para o ensino (Figura 10).

Figura 10. Avaliação dos discentes com deficiência e/ou necessidades específicas
acerca do atendimento no processo seletivo, acessibilidade, adaptação de materiais e
acolhimento das pessoas
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Fonte: Pesquisa autoavaliação institucional CPA IFBA, 2021
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Figura 11. Distribuição da avaliação dos técnico-administrativos acerca das políticas
de inclusão da pessoa com necessidades específicas.

Fonte: Pesquisa autoavaliação institucional CPA IFBA, 2021.

Entre servidoras/es técnicas/os, o número de pessoas com deficiência ou
necessidades especiais é representado na Figura 12. Além desse dado, é possível
saber também qual o tipo de deficiência que essas pessoas possuem.

Figura 12. Número de servidores técnico-administrativos com deficiência e tipos de
deficiência
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Fonte: Pesquisa autoavaliação institucional CPA IFBA, 2021

A avaliação de técnico-administrativos com deficiência(s) quanto ao atendimento de
demandas específicas e a acessibilidade atitudinal se concentra entre as classificações
regular e insuficiente/ruim, valores 3 e 2 nas respostas ao formulário (Figura 13).
Apesar de um número pequeno de servidores com deficiência, esse é um dado que
nos permite observar que a oferta de condições para o atendimento de demandas
relacionadas ao acolhimento e a oferta de materiais adequados para a realização dos
serviços precisa ser melhorada. Esse é mais um ponto que merece destaque neste
relatório e que estará dentro das nossas prioridades de ações para melhorias dentro
do IFBA.
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Figura 13. Distribuição das respostas dos servidores técnico-administrativos à
avaliação do atendimento de demandas específicas e atitude coletiva

Fonte: Pesquisa CPA IFBA, 2021

Eixo 3: Políticas Acadêmicas

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

Os dados referentes às políticas de apoio ao ensino, pesquisa e extensão não
apresentaram variação significativa entre as escalas excelente, bom e regular. Porém,
de uma forma geral, a comunidade discente avaliou essas categorias como boas com
percentuais da ordem de 36,44% para as atividades de extensão (Figura 14), 37,7%
para a pesquisa e 38,81% para o ensino (Figura 15).

Figura 14 - Distribuição das respostas dos discentes em relação à Extensão

Fonte: Pesquisa CPA IFBA, 2021
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Figura 15 - Distribuição das respostas dos discentes em relação ao Ensino

Fonte: Pesquisa CPA IFBA, 2021

Dentre os docentes observou-se uma tendência similar à dos discentes, merecendo
destaque o item apoio e políticas de ensino e extensão nas quais cerca de 45% dos
participantes as consideram boas e regulares (Figuras 16 e 17).

Figura 16 - Distribuição das respostas dos docentes em relação ao Ensino

Fonte: Pesquisa CPA IFBA, 2021
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Figura 17 - Distribuição das respostas dos docentes acerca da avaliação do apoio
institucional às atividades de extensão

Fonte: Pesquisa CPA IFBA, 2021

Em geral, os docentes se autoavaliam como pouco participantes em comissões de
trabalho, sendo que 22,83% atribuíram nota 1, isto é, péssimo, para sua colaboração
neste quesito. Já a participação em órgãos colegiados como conselhos, colegiados e
CPPD apresentaram alto índice de participação chegando a mais de 49%. A
autoavaliação expressou uma participação com nota 1 nas questões: “participação em
bancas de concurso” (23,74%), “participação de entidade/organização (Sindicato,
órgão de categoria etc.)” 41,09% em “exerce funções de gestão e administração no
Instituto” (53,42%).

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

Em relação à comunicação com a sociedade constata-se a existência de práticas
favoráveis para que a comunidade acadêmica identifique e reconheça a qualidade das
informações comunicadas de forma correta e precisa. Avaliado como excelente e bom
por cerca de 70% dos discentes, o site oficial do IFBA contribui e destaca-se nesta
dimensão.

Ao lado de uma série de práticas organizadas pelo setor de comunicação que vão
desde a mobilização das redes sociais oficiais do Instituto, a constante atualização das
publicações no sítio principal, alimentação das páginas do IFBA correlatas aos cursos
de graduação que nelas publicam imagens da comunidade, divulgam eventos,
pesquisas, além de disponibilizar as matrizes curriculares e os currículos dos
docentes, acaba por constituir um importante referencial para docentes, discentes,
egressos e aspirantes ou candidatos a vagas através dos processos seletivos ou do
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ENEM.

Os diferentes segmentos participantes da autoavaliação reconhecem o investimento
do IFBA em articular uma comunicação ágil e pronta a atingir seus públicos, e deste
modo, veicular os editais para bolsas de pesquisa, extensão e seleção em atividades
nacionais e internacionais quase sempre realizadas em parceria com outros Institutos
e Universidades do Brasil e do exterior.

Embora o setor de comunicação esteja entre os que receberam melhor
reconhecimento por parte dos segmentos que responderam à autoavaliação - 70% o
consideram excelente e bom -, e mesmo tendo o reconhecimento de importante
parcela da sociedade baiana (comunidade externa), ainda é necessário continuar a
investir na comunicação estratégica do IFBA para o alcance da população sem acesso
aos meios tecnológicos e que possuem o perfil desejável para a educação profissional
e tecnológica.

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

As políticas de atendimento aos discentes, nos quesitos referentes à gestão, órgãos de
apoio e cultura institucional foram bem avaliadas pela categoria chegando a um índice
maior que 70% para as políticas de assistência estudantil (Figura 18).

As questões referentes aos aspectos didático-pedagógicos, de uma forma geral, foram
avaliadas como boas por cerca de 40%, destacando-se nessa categoria “Adequação das
disciplinas do curso quanto à carga horária e conteúdos” com 37,67% de avaliação 4
(insuficiente/ruim) (Figura 19) e o item “adequação do Projeto do Curso às demandas
profissionais e sociais” com 39,91% avaliado como insuficiente/ruim (Figura 20).

Figuras 18 e 19 - Distribuição das respostas dos discentes ao avaliar a  Política
Estudantil e Adequação da disciplina à Carga Horária e conteúdos
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Figura  20 - Distribuição das respostas dos discentes ao avaliar adequação do projeto
do curso às demandas profissionais e sociais

Fonte: Pesquisa CPA IFBA, 2021

Na autoavaliação individual, a participação em projetos institucionais foi
autodeclarada para apenas 6,64% e refere-se ao percentual de alunos que tiveram ou
têm bolsa de iniciação científica. Por outro lado, 7.87% dos estudantes participaram
ou participam de entidades estudantis como Grêmio e Empresa Jr. Um pouco mais de
20% dos discentes referem ter participado de atividades artísticas e desportivas
vinculadas ao IFBA.

Eixo 4: Políticas de Gestão

Dimensão 5: Políticas de Pessoal

As políticas de pessoal foram avaliadas como boas pelos servidores docentes e
técnico-administrativos nos quesitos referentes à organização dos setores ou
departamentos e participação. Em especial, os que dizem respeito diretamente à
atuação e Política de Gestão de Pessoas e política de qualificação e capacitação de
pessoas (dimensão 5) foram avaliados como bons e regulares por
técnico-administrativos (72%) e docentes (71%).

Destaca-se positivamente entre técnico-administrativos, a avaliação da chefia
imediata como excelente e boa nas questões relativas ao relacionamento (90%),
disponibilidade e abertura ao diálogo (89%) e atuação (80%). É possível que esta
avaliação se reflita na participação dos servidores em diversas instâncias do Instituto,
como organização de eventos (70%), comissões de trabalho (80%), com menor
participação, porém, em atividades de ensino (27%), extensão (41%), pesquisa (25%)
e em órgãos colegiados (35%).
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Entre os servidores docentes, destaca-se positivamente como excelente e bom,
democracia e horizontalidade nas relações institucionais (70%), aspecto que
contrasta com a avaliação do ciclo anterior.

Verifica-se que servidores docentes e técnico-administrativos identificaram pontos
positivos nos aspectos referentes à participação das atividades cotidianas dos seus
setores. Mais de 87% das respostas dos docentes referem-se à participação, no
mínimo boa, em atividades das disciplinas que lecionam e, um índice próximo foi
encontrado para participação em atividades do departamento, 88,36%. O alto
percentual de respostas excelente e bom quanto à participação das atividades do
setor foi  encontrado também entre os técnico-administrativos, 91,32%.

Em relação ao grau de satisfação e realização no trabalho, a categoria docente foi a
que apresentou o maior índice de aprovação, uma vez que 46,35% atestaram sua
satisfação como excelente. Entre os técnico-administrativos, o índice foi de 37,56%.

Os discentes foram questionados quanto à satisfação com o curso e 72,39%
classificaram como bom seu grau de contentamento. O índice de satisfação no curso é
compatível com as análise das respostas referentes à assiduidade, pontualidade e
participação nas aulas, a média referente ao número de participantes que consideram
5, ou seja, excelentes, foi cerca de 43,4% e, 37,7% deles, os avaliaram como bons.

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

As políticas de pessoal foram avaliadas nos quesitos referentes à gestão, órgãos de
apoio e cultura institucional e organização do campus. Tomados em conjunto, os
participantes de todos os segmentos convergem ao avaliar essas políticas como
excelentes e boas. Em especial, destaca-se a atuação da reitoria, considerada excelente
e boa não apenas por discentes (66%), mas principalmente pelos servidores docentes
(74%) e técnico-administrativos (75%) (Figura 21).

Figura 21 - Distribuição das respostas dos discentes ao avaliar a atuação da Reitoria
do IFBA
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Fonte: Pesquisa de autoavaliação CPA IFBA, 2021

Outros aspectos convergentes entre os três segmentos participantes da autoavaliação
dizem respeito à atuação da Direção do Campus/Unidade de Ensino e da Direção de
Ensino – consideradas excelentes e boas (70%) (Figura 22) – e à comunicação
institucional interna, que por outro lado, é considerada boa e regular entre servidores
(70%) e discentes (60%) (Figura 23).

Figura 22 - Distribuição das respostas de discentes, docentes e
técnico-administrativos ao avaliar a atuação da direção de ensino.

Fonte: Pesquisa de autoavaliação CPA IFBA, 2021

Figura 23 - Distribuição da resposta de discentes, docentes e técnico-administrativos
ao avaliar a comunicação institucional interna.
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Fonte: Pesquisa CPA IFBA, 2021

Entre os discentes destacam-se ainda, como excelentes e boas, a atuação da
coordenação do curso (72%) e as ações voltadas para atender pessoas com
deficiência e necessidades específicas (72%). A atuação da coordenação de estágio e
apoio às atividades de ensino extra-classe são avaliadas como excelentes e boas
(55%) e o atendimento médico e odontológico do campus é considerado bom e
regular (46%).

Servidores técnico-administrativos avaliaram como excelentes e boas as ações de
assistência estudantil (83%), ao lado de quesitos relativos ao reconhecimento da
integração entre o trabalho realizado no setor e as metas institucionais (adequação
dos objetivos e atribuições do setor em relação a missão do IFBA – 82%; e Integração
entre seu setor e os demais setores do IFBA – 81%).

Entre os servidores docentes, destaca-se positivamente como excelentes e boas, as
ações de assistência estudantil (83%) e entre os itens avaliados com bons e regulares
destacam-se o apoio às atividades de pesquisa (64%) e extensão (62%), extra-classe
(59%) e às atividades artísticas e culturais (59%).

Embora sejam bastante otimistas os resultados deste eixo, mantém-se a
recomendação de que estratégias de planejamento e acompanhamento de ações que
envolvam as relações interpessoais, as condições de trabalho dos profissionais, a
valorização profissional, os investimentos em capacitação sejam sistematicamente
inseridos no planejamento da gestão, pois comparecem como os itens com menores
índices de avaliação, especialmente entre docentes.

39



Eixo 5: Infraestrutura Física

Dentro do Eixo 5, encontra-se a dimensão de homônima, Infraestrutura. Para
contemplar essa dimensão, os instrumentos utilizados solicitaram a avaliação da
comunidade sobre a estrutura física do IFBA de um modo geral e de cada campus.
Bibliotecas e salas de aula, por exemplo, foram espaços avaliados por toda a
comunidade do IFBA. As respostas da comunidade discente, A1, relativas às
questões de 51 a 53 estão apresentadas na Figura 24.

Figura 24 - Distribuição das respostas discentes acerca da avaliação das salas de aula,
disponibilidade de material de apoio e instalações para aulas práticas.
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Fonte: Pesquisa CPA IFBA, 2021

Os dados apresentados nesse eixo chamam atenção pelo número de respostas na
categoria NA em todas as questões. No caso de sala de aula, material de apoio e
instalações para aulas práticas, toda a comunidade discente está apta para avaliar.
Para além disso, é possível perceber que as respostas para avaliação das condições
das salas de aula estão concentradas entre regular (22,9%), bom (27,7%) e excelente
(26%). Já os outros dois itens concentram a maioria das respostas entre bom e
excelente, alcançando 65% e 63,7%, respectivamente.

Quanto ao acesso à internet, o uso de computadores e aos recursos de TI da
instituição, mais da metade das respostas também se concentram nas avaliações bom
e excelente. No entanto, o número de respostas com avaliações inferiores necessita
ser levado em consideração, tendo em vista que estes recursos são fundamentais para
o desempenho dos estudantes e para a qualidade e o acompanhamento de suas
atividades. Os resultados podem ser observados na Figura 25.

Figura 25 - Distribuição das respostas dos discentes quanto ao acesso à internet e ao
portal do aluno
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]Figura 26 - Distribuição das respostas dos discentes ao avaliar os serviços de cantina
e copiadora

Fonte: Pesquisa CPA IFBA, 2021

É possível observar que o número de avaliações na categoria NA é maior, tendo em
vista que muitas/os estudantes não utilizam esse serviço. Quanto às avaliações dentro
dos conceitos, são predominantes as avaliações entre bom e excelente também. A
Figura 27 apresenta avaliações de discentes quanto às instalações sanitárias, os
espaços de convívio coletivo, a segurança e o acesso ao campus e ao estacionamento.

Figura 27 - Distribuição da avaliação dos discentes quanto às instalações sanitárias, os
espaços de convívio coletivo, segurança, acesso ao campus, transporte e
estacionamento.
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Fonte: Pesquisa CPA, IFBA, 2021

Para os cinco itens avaliados predominam insuficiente/ruim e péssimo.. Destaca-se,
mais uma vez, o alto número de NA para estacionamento, uma vez que muitos
estudantes não usufruem dessa estrutura. A avaliação feita pelos discentes, referente
à estrutura e a prestação de serviço de funcionários da biblioteca pode ser observada
na Figura 28

Figura 28 - Distribuição das avaliações dos discentes referentes ao serviço e a
estrutura da biblioteca.
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Fonte: Pesquisa CPA, IFBA, 2021.

Nessas avaliações, repete-se a média de respostas na categoria NA, cerca de 7% em
cada questão. Acredita-se que essas pessoas não frequentam ou não usam os serviços
da biblioteca. Ou ainda, como estamos nos referindo a um período que contempla o
ano de 2020, os serviços da biblioteca foram menos utilizados, uma vez que os
recursos são majoritariamente virtuais.

Quanto aos serviços avaliados, a exemplo do atendimento dos funcionários, do acervo
disponível, os recursos como computadores, as instalações físicas e o horário de
funcionamento, a média de respostas entre insuficiente e péssimo é de 80% dos
respondentes. Isso nos ajuda a concluir que os serviços prestados pelas bibliotecas da
instituição bem como sua infraestrutura são considerados insatisfatórios. De todo
modo, é possível ampliar os serviços e pensar também na possibilidade da oferta de
recursos digitais, estando conscientes que o ensino em modo remoto, agora, é uma
realidade nas instituições de ensino. No formulário dos servidores docentes, D1, as
questões que contemplaram a dimensão Infraestrutura foram as questões de 53 a 74.
No formulário do pessoal técnico administrativo, B, as questões que contemplaram
essa dimensão foram as questões de 38 a 46. Inicialmente, a Figura 29 apresenta os
dados da avaliação referente ao quantitativo de servidores.

Figura 29 - Distribuição da avaliação dos servidores referentes ao quantitativo de
recursos humanos.

É possível observar uma concentração de avaliações entre as categorias 2 e 4, o que
ajuda a identificar que o quantitativo de recursos humanos é visto como regular e
bom, na avaliação de técnicas/os administrativos. Esse é um quesito a mais a ser
analisado a partir deste relatório e estará nas nossas ações na busca pela melhoria do
funcionamento da instituição. A Figura 30 agrupa todas as questões relacionadas à
infraestrutura dos campi onde atuam os servidores técnico-administrativos.
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Figura 30 - Distribuição da avaliação da infraestrutura dos campi onde atuam os
servidores técnico-administrativos.
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De um modo geral, em todas as questões desta categoria, 40% das avaliações
consideram que o item avaliado é insuficiente/ruim. Ou seja, as dependências do
campus, desde a cantina, os espaços de convívio, o estacionamento, a segurança do
campus, são avaliadas com nota 4 por 40% dos respondentes. Exceto nas questões
acesso ao campus e estacionamento, a segunda maior fatia das respostas está na
categoria bom, com a nota 2, somando, em média 23,6%. Esse também é um ponto
que merece destaque para as próximas ações do instituto, a melhoria da estrutura
física por parte das direções dos campi.
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5. Conclusões

Ao final da avaliação, alguns pontos significativos podem ser elencados. O primeiro
deles é quanto ao número de respondentes. O número total de respondentes foi
considerado baixo, como também ocorreu na última Autoavaliação Institucional,
Acredita-se que isso se deva, principalmente, ao fato de que não há, historicamente,
uma cultura de difusão e de valorização dos processos avaliativos institucionais.
Esbarra-se, inclusive, no pouco ou nenhum conhecimento da existência e da
importância da Comissão Própria de Avaliação. Por essa razão, uma das propostas
desta CPA é a difusão descomplicada do presente relatório entre todos os segmentos
da comunidade acadêmica.

Outra questão importante a ser levada em consideração é o fato desta avaliação ter
sido realizada no contexto do trabalho e do estudo remotos impostos pela pandemia
Covid-19. A divulgação da Autoavaliação chegou aos campi por meio do site
institucional, de e-mails, de reuniões online e das redes sociais, o que por si só não
garante engajamento nem é suficiente para instalar um processo de convencimento
sobre sua importância. Muito ao contrário, no atual contexto percebe-se que as
pesquisas on-line podem sofrer desgastes exatamente pelo excesso de solicitações
para responder a pesquisas.

Ainda em função do contexto de trabalho e de estudo remotos, entende-se que é
preciso ressignificar os tempos dentro de outras lógicas só agora experienciadas,
portanto, há que se considerar que seria necessário muito mais tempo para
desenvolver o conjunto de atividades necessárias para a Autoavaliação do triênio
2018/2020.

Os pontos nos quais a maioria da comunidade avaliou como Bom ou excelente
precisam seguir sendo aperfeiçoados, a exemplo da infraestrutura geral e dos campi, a
exemplo das áreas para atividades práticas, da biblioteca, dos espaços para vivências
coletivas. Já os espaços e os materiais para aulas foram avaliados com maioria bom e
regular. Nesse ponto a CPA deverá atuar junto aos setores responsáveis para que a
prestação de serviço e os espaços que concernem essa dimensão sejam melhorados. O
intuito é que o ensino já ofertado com qualidade seja ainda melhor e atenda às
necessidades da comunidade discente, docente e do pessoal técnico administrativo.

As avaliações relacionadas ao atendimento às estudantes com deficiência apontaram
para uma insatisfação desse público quanto ao oferecimento de material de apoio e ao
acolhimento. A atuação da instituição frente às questões voltadas para a inclusão
segue cada ano melhorando, uma vez que é prerrogativa da nova gestão que esse
público se sinta acolhido e que sejam oferecidas as devidas condições para sua
permanência e êxito na instituição.

Como ação posterior à avaliação institucional de 2020, a CPA pretende elaborar um
plano de ação, junto às Pró-Reitorias responsáveis, para que o diagnóstico feito com
estes instrumentos possa ser utilizado como elemento que direciona as próximas
políticas da instituição. Desse modo, é possível protagonizar a participação da
comunidade nos passos seguintes para a ampliação dos programas de melhoria dos
serviços prestados pelo IFBA à própria comunidade interna e à comunidade externa.
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