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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), desde sua fundação em 1910, 

passou por diversas e profundas transformações, seguindo a história do país, em especial suas 

demandas naquilo que concerne à educação para o mundo do trabalho. Expandiu-se drasticamente nas 

duas últimas décadas, contando no presente com 24 campi. O Campus Paulo Afonso iniciou suas 

atividades em 2010 com os cursos técnicos subsequentes (para alunos que já concluíram o ensino 

médio) de nível médio e em 2011 com cursos ofertados na forma integrada (para alunos que 

concluíram o ensino fundamental) ao ensino médio. Em 2012 já oferecia o curso superior de 

Engenharia Elétrica. 

Nesse novo contexto, a autoavaliação institucional ocupa papel fundamental, consistindo em 

importante instrumento de gestão e autoconhecimento. Este relatório apresenta as realizações, os 

resultados e análises decorrentes do trabalho da Comissão Própria de Avaliação do campus Paulo 

Afonso (CPA Local). Teve como base a aplicação de questionários junto a discentes, técnicos 

administrativos, docentes, comunidade externa e egressos; bem como a apreciação de documentos 

institucionais. Sintetiza, portanto, a visão da comunidade sobre si, o reconhecimento de suas 

potencialidades e fragilidades, bem como possibilidades de autocrítica e transformação. 

Seguindo o disposto pelos marcos regulatórios vigentes, o processo de autoavaliação do IFBA 

elaborou seu relatório integral.  

O capítulo 1 faz breve apresentação da Instituição, destacando sua história, atualidade e importância 

regional. Merece destaque aqui a forte relação com o contexto local, sua importância educativa e 

econômica para a realidade do município Paulo Afonso.  

No capítulo 2 o relatório apresenta o percurso e o contexto em que se realizou a autoavaliação: seu 

histórico, rumos, condições e desafios atuais. Descreve o processo de realização da autoavaliação, seus 

procedimentos de sensibilização, coleta de dados, análise e divulgação. Apresenta os obstáculos 

operacionais, técnicos e metodológicos cujos aprendizados deles derivados contribuíram para o 

aperfeiçoamento da cultura de autoavaliação no Instituto. 

No capítulo 3 são apresentados os dados obtidos, dispostos em gráficos e breves comentários. Nessa 

etapa é possível ter um contato mais detalhado e pormenorizado de cada dimensão e item dos 
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instrumentos, e, portanto, das opiniões mais específicas de discentes, técnicos administrativos, 

docentes, egressos e comunidade externa. 

No capítulo o relatório estabelece, brevemente, correlação entre estes resultados e as dimensões no 

novo instrumento de avaliação institucional, conforme Nota Técnica INEP/DAES/CONAES N. 065, 

de 09 de outubro de 2014, que traz orientações sobre a confecção dos relatórios de autoavaliação. 

O capítulo 5 apresenta as considerações finais destacando os pontos fortes e fragilidades reconhecidas 

pela pesquisa, fazendo recomendações para subsidiar as ações da gestão e demais agentes 

institucionais envolvidos. 

 

 

Paulo Afonso, 20 de Dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – IFBA Campus Paulo Afonso. 

 

 

 

  



6 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFET’s 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 

Comissão Setorial de Avaliação - CSA 

Conselho Superior do IFBA - CONSUP 

Coordenação de Registros Escolares – CORES 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP 

Instituição de Ensino Superior - IES 

Ministério da Educação – MEC 

Núcleo Docente Estruturante – NDE 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC 

Projeto Pedagógico do Curso – PPC 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – EPCT 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior - SINAES 

  



7 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Formação da Comissão Própria de Avaliação do Campus Paulo Afonso ............................ 15 

Quadro 2: Instrumentos de avaliação e seus respectivos escopos e eixos/dimensão ............................ 18 

Quadro 3: Escala de notas atribuídas às questões dos formulários ....................................................... 20 

Quadro 4: Amostra por segmentos ........................................................................................................ 20 

Quadro 5: número de questionários globais preenchido, por instrumento ............................................ 20 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Cartaz de divulgação da pesquisa CPA. ................................................................................ 21 

 

 

 



8 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1: Distribuição dos discentes que responderam a autoavaliação. ............................................. 23 

Gráfico 2: Avaliação dos Discentes quanto aos aspectos institucionais, considerando a Gestão Geral do 

IFBA ...................................................................................................................................................... 24 

Gráfico 3: Avaliação dos Discentes quanto à Gestão do Campus e seus órgãos de apoio institucional 25 

Gráfico 4: Avaliação dos Discentes quanto à coordenação, secretaria e colegiado/conselho do seu 

Curso ..................................................................................................................................................... 26 

Gráfico 5: Avaliação dos Discentes quanto às características do curso ................................................ 27 

Gráfico 6: Avaliação dos Discentes quanto ao corpo Docente ............................................................. 28 

Gráfico 7: Avaliação dos Discentes quanto à infraestrutura em geral do Campus ............................... 29 

Gráfico 8: Avaliação dos Discentes quanto à biblioteca ....................................................................... 30 

Gráfico 9: Discentes portadores de necessidades especiais .................................................................. 31 

Gráfico 10: Tipo de necessidade especial que possui os Discentes ...................................................... 31 

Gráfico 11: Avaliação dos Discentes portadores de necessidades especiais ......................................... 32 

Gráfico 12: Autoavaliação dos Discentes ............................................................................................. 33 

Gráfico 13: Participação dos Discentes em atividades institucionais ................................................... 34 

Gráfico 14: Número de Formulários A2 respondidos pelos Discentes de cada curso .......................... 35 

Gráfico 15: Avaliação das Disciplinas pelos Discentes ........................................................................ 36 

Gráfico 16: Avaliação dos Docentes pelos Discentes ........................................................................... 37 

Gráfico 17: Autoavaliação dos Discentes ............................................................................................. 38 

Gráfico 18: Avaliação dos Docentes quanto aos aspectos institucionais, considerando a Gestão Geral 

do IFBA ................................................................................................................................................. 39 

Gráfico 19. Avaliação dos Docentes quanto à Gestão do Campus e seus órgãos de apoio institucional

 ............................................................................................................................................................... 41 

Gráfico 20: Avaliação dos Docentes quanto aos departamentos e coordenações de Curso .................. 43 

Gráfico 21: Avaliação dos Docentes quanto às condições de trabalho e infraestrutura do Campus ..... 44 

Gráfico 22: Avaliação dos Docentes quanto à biblioteca ...................................................................... 45 

Gráfico 26: Autoavaliação dos Docentes .............................................................................................. 46 

Gráfico 27: Participação dos Docentes em atividades institucionais extraclasse .................................. 47 

Gráfico 28: Número de Formulários D2 respondidos pelos Docentes, por curso ................................. 48 

Gráfico 29: Avaliação quanto às Disciplina/Docente ........................................................................... 49 

Gráfico 30: Avaliação dos Discentes pelos Docentes ........................................................................... 50 

Gráfico 31: Avaliação dos Técnico-administrativos quanto aos aspectos institucionais, considerando a 

Gestão Geral do IFBA ........................................................................................................................... 51 

Gráfico 32: Avaliação dos Técnico-administrativos quanto à Gestão do Campus e seus órgãos de apoio 

institucional ........................................................................................................................................... 52 



9 

 

Gráfico 33: Avaliação dos Técnico-administrativos quanto ao seu setor ............................................. 53 

Gráfico 34: Avaliação dos Técnico-administrativos quanto às condições de trabalho e infraestrutura 54 

Gráfico 35: Técnico-administrativos portadores de necessidades especiais ......................................... 55 

Gráfico 37: Avaliação dos Técnico-administrativos portadores de necessidades especiais ................. 55 

Gráfico 38: Autoavaliação dos Técnico-administrativos ...................................................................... 56 

Gráfico 39: Participação dos Técnico-administrativos em atividades institucionais ............................ 57 

Gráfico 41: Utilização dos serviços de infraestrutura do IFBA pela Comunidade Externa .................. 58 

Gráfico 42: Avaliação da Comunidade Externa sobre os serviços de infraestrutura utilizados ............ 59 

Gráfico 45: Avaliação da Comunidade Externa sobre a atuação do profissional formado pelo IFBA . 60 

Gráfico 46: Visão geral da Comunidade Externa sobre o Campus Paulo Afonso ................................ 61 

Gráfico 48: Egressos que exercem a profissão de sua formação no IFBA ........................................... 62 

Gráfico 49: Principal causa para os Egressos não exercerem a profissão de formação ........................ 63 

Gráfico 50: Cursos realizados pelos Egressos após a conclusão do seu curso ...................................... 63 

Gráfico 51: Formas de participação dos Egressos no IFBA.................................................................. 64 

Gráfico 52: Avaliação dos Egressos quanto ao curso ........................................................................... 64 

Gráfico 53: Avaliação dos Egressos quanto à biblioteca ...................................................................... 65 

Gráfico 54: Avaliação dos Egressos quanto à infraestrutura................................................................. 65 

Gráfico 55: Avaliação dos Egressos quanto aos aspectos institucionais ............................................... 66 

 

 

  



10 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 11 

1.1 O Instituto .............................................................................................................................. 13 

1.2. A autoavaliação no IFBA ...................................................................................................... 14 

2. METODOLOGIA ......................................................................................................................... 16 

2.1 Aspectos Gerais ..................................................................................................................... 16 

2.2 Instrumentos .......................................................................................................................... 17 

2.3 Distribuição e divulgação ...................................................................................................... 20 

2.4 Apresentação dos dados da pesquisa ..................................................................................... 22 

3. ANÁLISE DOS DADOS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ...................................... 22 

3.1 Avaliação global – Instrumento A1 – Discentes ................................................................... 23 

3.2 Avaliação por disciplina – Instrumento A2 – Discentes ....................................................... 35 

3.3 Avaliação global – Instrumento D1 – Docentes .................................................................... 38 

3.4 Avaliação por disciplina – Instrumento D2 – Docentes ........................................................ 47 

3.5 Avaliação global – Instrumento B – Técnicos administrativos ............................................. 50 

3.6 Avaliação global – Instrumento C - Comunidade externa .................................................... 57 

3.7 Avaliação global – Instrumento E – Egressos ....................................................................... 62 

4. OBSERVAÇÕES DE ACORDO COM OS EIXOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA .................. 67 

4.1 EIXO 1: Planejamento e avaliação institucional ................................................................... 67 

4.2 EIXO 2: Desenvolvimento institucional ............................................................................... 70 

4.3 EIXO 3: Políticas acadêmicas ............................................................................................... 71 

4.4 EIXO 4: Políticas de gestão .................................................................................................. 74 

4.5 EIXO 5: Infraestrutura física ................................................................................................. 77 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................................ 78 

 



11 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em conformidade com a Lei Federal 10.861/2004 que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES, a Comissão Própria de Avaliação (CPA Local) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) - Campus Paulo Afonso apresenta à comunidade o 

Relatório Integral de Autoavaliação Institucional referente ao Ciclo Avaliativo 2015/2017. 

A Avaliação Institucional foi criada pelo SINAES “com o objetivo de assegurar o processo nacional 

de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho 

acadêmico de seus estudantes1.” Trata-se de um processo contínuo, que visa aprimorar a qualidade da 

educação superior e a expansão da sua oferta. 

A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES, vinculada ao Ministério da 

Educação - MEC, é responsável pela coordenação do SINAES e o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é responsável pela operacionalização do sistema. 

A Avaliação das Instituições de Ensino Superior (IES) divide-se em duas modalidades: 

1. Autoavaliação (coordenada pela CPA); 

2. Avaliação externa (comissão designada pelo INEP para avaliação in loco). 

Outro instrumento utilizado na avaliação do ensino superior é o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes – ENADE, que é aplicado aos estudantes do primeiro e do último ano e avalia o 

conhecimento dos alunos em relação ao conteúdo previsto nas diretrizes curriculares do seu curso de 

graduação, suas habilidades e competências. 

A avaliação externa é realizada por comissões de docentes atuantes na educação superior, devidamente 

cadastrados e capacitados que têm como referência norteadora de seus trabalhos o roteiro aprovado 

pela CONAES no documento intitulado “Diretrizes para Avaliação Externa de Instituições de 

Educação Superior”. 

A autoavaliação, objeto deste relatório, é conduzida pela CPA e segue as diretrizes do “Roteiro de 

Autoavaliação Institucional: Orientações Gerais”. Constitui-se num processo reflexivo de construção 

coletiva que exige uma postura crítica e consciente do avaliador, pois seus resultados são utilizados 

pela Gestão como instrumento de planejamento e pelo MEC para o Credenciamento e 

Recredenciamento, para a Autorização, o Reconhecimento de Cursos e a Renovação de 

Reconhecimento de Cursos de Graduação. 
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A Autoavaliação possui caráter democrático, posto que possibilita que Discentes, Docentes, Técnico-

administrativos, Egressos e Comunidade Externa opinem sobre diversos aspectos institucionais, tais 

como: ensino, pesquisa, extensão, biblioteca, infraestrutura, gestão, etc. 

1 Art. 1º da lei 10.861/2004. 

Com o objetivo de apresentar um diagnóstico analítico da IES, o SINAES desenvolveu dez dimensões 

avaliativas, a saber: 

1. A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; 

2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; 

3. A responsabilidade social da instituição; 

4. A comunicação com a sociedade; 

5. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e corpo técnico- administrativo; 

6. A organização e a gestão da instituição; 

7. A infraestrutura física; 

8. O planejamento e a avaliação; 

9. As políticas de atendimento aos estudantes; 

10. A sustentabilidade financeira. 

A avaliação externa também contempla as dez dimensões mencionadas acima e compara os resultados 

obtidos no relatório de Autoavaliação elaborado pela CPA com a sua percepção da realidade 

institucional durante visita in loco na IES. Estes processos buscam captar indicadores de qualidade, em 

distintos níveis e enfoques, cujos resultados são analisados de modo sistemático e integrado, 

oferecendo elementos fundamentais para a avaliação das instituições e do sistema de educação 

superior. 

A elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional, Ciclo Avaliativo 2015/2017, seguiu a 

regulamentação da Nota Técnica Nº. 065/2014 INEP/DAES/CONAES. A referida nota técnica 

organiza o processo avaliativo trienalmente; nos dois primeiros anos o relatório é elaborado na versão 

parcial, contendo as ações desenvolvidas no ano anterior e no terceiro ano, na versão integral, 

apresentando um plano de ações para as fragilidades encontradas. O prazo para envio dos relatórios de 

avaliação ao INEP obedece ao seguinte calendário: ✓ Até́ 31 de março de 2016 – Relatório Parcial 

(relativo ao exercício de 2015); ✓ Até́ 31 de março de 2017 – Relatório Parcial (relativo ao exercício 

de 2016); ✓ Até́ 31 de março de 2018 – Relatório Integral (relativo ao triênio 2015-2017). 
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Ressaltamos que, embora a exigência legal de avaliar refira-se apenas aos cursos de nível superior, a 

CPA optou por estender a avaliação para toda a comunidade acadêmica, haja vista que o IFBA é uma 

instituição de ensino com tradição no ensino médio e técnico. 

O presente Relatório Integral de Autoavaliação buscou expressar o resultado do processo de discussão, 

de análise e interpretação dos dados advindos da pesquisa realizada em 2017 e foi divido da seguinte 

forma: introdução, metodologia, desenvolvimento, análise dos dados/resultados, caminhos apontados e 

sugestões da comissão com base nas análises e as considerações finais. 

 

1.1  O Instituto 

 

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, no Estado da Bahia, iniciou-se no ano de 

1909, a partir da criação da primeira Escola de Aprendizes Artífices da Bahia, na cidade de Salvador. 

No decorrer dos anos, a Escola passou por algumas modificações, recebendo inclusive outras 

denominações, como: Liceu Industrial de Salvador, em 1937; Escola Técnica de Salvador (ETS), em 

1942; Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA), em 1965, e Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), a partir de 1993. Finalmente, em 2008, recebeu o nome de 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, criado pela Lei nº 11.892/2008. 

Atualmente, o Instituto possui, além da Reitoria em Salvador, 23 campi abrangendo todo o território 

do estado da Bahia nas seguintes cidades: Barreiras, Brumado, Camaçari/Dias D’Ávila, Eunápolis, 

Euclides da Cunha, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo 

Afonso, Polo de Inovação, Porto Seguro, Salvador/Salinas de Margarida, Santo Amaro, Santo Antônio 

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

O Campus Paulo Afonso iniciou suas atividades em 2010 com os cursos subsequentes (para alunos 

que já concluíram o ensino médio) de Nível Técnico em: Biocombustíveis, Eletrotécnica e 

Informática. Em 2011 esses mesmos cursos foram ofertados na modalidade integrada (para alunos que 

concluíram o ensino fundamental). Em 2012 já oferecia o curso superior de Engenharia Elétrica. Além 

disso, o Campus ainda ofereceu diversos cursos de Formação Inicial e Continuada – por meio do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC.  Também ofereceu os 

cursos de Secretaria Escolar, Alimentação Escolar, Multimeios Didáticos e Infraestrutura Escolar pelo 

programa ProFuncionário, que visa a formação em nível médio dos funcionários de escola que estão 

em efetivo exercício, em uma habilitação compatível com a atividade exercida na unidade 

educacional.  
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Paulo Afonso é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua área é de 1 574 quilômetros 

quadrados e sua população é de 120.706, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em 2017. Sua densidade demográfica é de 74,57 habitantes por 

quilômetro quadrado. Faz limite, ao norte com o município de Glória, ao sul com o município de Santa 

Brígida, a leste com o estado de Alagoas, a oeste com o município de Rodelas e a sudoeste com o 

município de Jeremoabo. Sua localização geográfica é 9º 24' 22'' de latitude sul e 38º 12' 53'' de 

longitude oeste. Sendo próximo também do Estado de Pernambuco. 

Neste contexto, o IFBA Campus Paulo Afonso tem a incumbência de oferecer à população Paulo 

Afonso e das regiões circunvizinhas uma educação de qualidade, além contribuir para a mitigação da 

desigualdade social imposta pela carência de profissionais capacitados na região. 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia/ IFBA 

campus Paulo Afonso. 

INSTITUIÇÃO PÚBLICA: Federal. 

CÓDIGO DA IES: 29397995. 

MUNICÍPIO/ESTADO: Paulo Afonso – BA. 

PORTARIA DE COMPOSIÇÃO DA CPA LOCAL: Nº 007 de 07 de abril de 2017. 

 

1.2. A autoavaliação no IFBA  

 

No final da década de 1960, o Governo Federal, através do Programa de Avaliação da Reforma 

Universitária (PARU), deu início à primeira iniciativa para avaliação da educação brasileira. Em 1993, 

surge o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB). Desde então, o 

antigo CEFET-BA experimenta incursões no processo de autoavaliação institucional, visto que a 

construção de um processo de autoavaliativo não é tarefa fácil. Principalmente em virtude das 

dificuldades desta tarefa e das transformações institucionais por que passa o IFBA. 

A CPA é um órgão colegiado que goza de autonomia em relação a conselhos e demais órgãos 

colegiados da Instituição e tem como atribuições, dentre outras: conduzir e coordenar o processo 

interno de autoavaliação, tabular e analisar as informações coletadas, elaborar os relatórios parciais e 

integral e, ainda, prestar informações solicitadas pelo INEP e pelo MEC. 

No IFBA, devido à diversidade geográfica e a sua estrutura multicampi, inicialmente foi constituída 

uma Comissão Própria de Avaliação (CPA Central) com sede na Reitoria e Comissões Setoriais de 
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Avaliação (CSA) nos Campi com o intuito de auxiliar a CPA Central a desenvolver suas atividades. 

Devido à dificuldade dos avaliadores do MEC em reconhecer as CSAs, recomendou-se a mudança da 

nomenclatura par CPA Local. 

No campus Paulo Afonso, a primeira vez que se formulou uma comissão de avaliação foi no ano de 

2014, através da PORTARIA de nº 60, de 15 de agosto de 2014, quando se vislumbrava a primeira 

visita do MEC para reconhecimento do curso de Engenharia Elétrica. 

Nesse contexto a escolha da composição da, então, CSA do campus foi realizada através de reunião 

geral com todos(as) servidores(as) em 12 de agosto de 2014 na qual tinha como um dos pontos de 

pauta: a definição dos membros da CSA do campus Paulo Afonso. Desde então, a metodologia de 

trabalho da CPA do campus Paulo Afonso vem sendo desenvolvida através de reuniões coletivas com 

os titulares e suplentes que compõem a CPA Local a fim de traçar as metas e operacionalizar as 

propostas de autoavaliação. 

Contudo as dificuldades, como movimentação do quadro de pessoal do campus e desinteresse da 

comunidade acadêmica com processos avaliativos fez com que a comissão perdesse membros ficando 

longe da formação ideal de membros eleitos/indicados com representação igualitária dos segmentos 

Discentes, Docentes, Técnico-administrativos e da Sociedade Civil Organizada, sem privilegiar uma 

categoria em detrimento da outra, ou seja, uma composição paritária da comissão. A atual Portaria N. 

007, de 07 de abril de 2017 diminuiu o número de membros da CPA Local (Quadro 1). Sendo que 

posteriormente alguns servidores se desligaram da Comissão. Isso mostra a dificuldade em se fazer 

processos autoavaliativos na Instituição. 

Quadro 1: Formação da Comissão Própria de Avaliação do Campus Paulo Afonso 

MEMBRO REPRESENTAÇÃO SUPLENTE 

Otoni Jader Santana da Silva Docente ---------- 

Héstia Raíssa Batista Reis Lima Docente Andréa de Almeida Brito 

Marco Angelo Xavier de Sá Técnico 

Administrativo 

Nilda da Silva 

Aurelina Fernanda de Andrade Morais Técnico 

Administrativo 

Francisco Alves dos Santos 

Fabiano Almeida Nascimento Discente ---------- 

Fonte: Portaria N. 007, de 07 de abril de 2017 – Campus Paulo Afonso. 
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2. METODOLOGIA 

 

Este relatório corresponde ao Ciclo Avaliativo 2015/2017, com enfoque no resultado dos questionários 

disponibilizados em 2017, referente ao ano letivo de 2016. Todo o processo tem parâmetros pré-

definidos pelo INEP/MEC e envolveu práticas de planejamento e coleta de dados, através da aplicação 

dos instrumentos de Autoavaliação. 

 

2.1 Aspectos Gerais 

A Autoavaliação Institucional do IFBA realizada durante a vigência do triênio 2015-2017 teve no seu 

início a revisão sistemática dos Instrumentos de aplicação, de modo a adaptá-los às condições dos 

públicos de respondentes e torná-los mais adequados aos padrões convencionados pelo SINAES. 

Assim, todo o processo tem parâmetros pré-definidos pelo INEP/MEC e envolveu práticas de 

planejamento e coleta de dados, através da aplicação dos instrumentos de Autoavaliação 

(questionários). 

Este relatório tem enfoque no resultado dos questionários disponibilizados em 2017, referente ao ano 

letivo 2016. Importante destacar que devido ao atraso na aplicação dos questionários resolveu-se 

considerar os alunos dos cursos subsequente e superior matriculados no semestre eletivo 2017.1, visto 

que após o encerramento dos questionários (em 28/02/2018) estes estudantes já haviam concluído a 

primeira etapa do curso. E que após verificação do número de estudantes respondentes dos cursos 

técnicos integrados constatou-se que e muitos alunos do ano letivo 2017 haviam respondido o 

questionário resolveu-se não desprezar tais dados. 

Tendo em vista alguns obstáculos durante o período, e em especial o processo de implantação de novo 

sistema global no IFBA (Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP), optou-se pela 

aplicação dos instrumentos na plataforma gratuita google docs. Por força de legislação, esta tem 

preferência frente às plataformas de assinatura. Trata-se também de uma plataforma de grande 

conhecimento do público em geral, o que facilita seu manuseio e aplicação. O docs combina um 

formulário de cadastro da pesquisa que pode ser vinculado a uma planilha do Excel e gera gráficos 

automáticos com os quantitativos somados prontos para a análise. 

A CPA Central, após deliberações as reuniões e revisão dos instrumentos de avaliação, confeccionou 7 

formulários (A1, A2, B, C,D1,D2 e E) e os inseriu na plataforma em uma pasta destinada à CPA Local 

do campus Paulo Afonso. 

Com o objetivo de avaliar os diversos aspectos e indicadores que compõem as dimensões 

estabelecidas pelo SINAES, a análise teve caráter descritivo exploratório, posto que envolveu a 
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classificação, descrição e interpretação dos dados. Realizada através de uma abordagem quantitativa, 

sustentada em ferramentas/técnicas diversas como gráficos e estatísticas descritivas aplicadas aos 

resultados da pesquisa. 

 

2.2  Instrumentos 

São, ao todo, 7 os instrumentos específicos de autoavaliação que foram aplicados: 

1 - Formulário A1 - Público Discente que esteja matriculado na Instituição (Integrado, subsequente, 

superior graduação). 

2 - Formulário A2 - Público Discente, que avalia disciplina e docente. Também é respondido por 

estudantes dos cursos Integrado, subsequente e superior. Neste relatório, foram considerados os 

semestres de 2016.2 e 2017.1 como referências. 

3 - Formulário B - Público Técnico administrativo. Este formulário é similar ao D1 e atende ao 

disposto no Art. 3, inciso V da Lei 10.681 de 14 de abril de 2004. 

4 - Formulário C - Público Comunidade externa. Este formulário foi também preenchido por 

estudantes dos cursos FIC (Formação Inicial Continuada), de curta duração. Houve entendimento 

diverso na consideração deste público, que também deve ser considerado na próxima aplicação de 

instrumentos. No Campus Paulo Afonso, preencheram também este instrumento funcionários 

terceirizados e de outros órgãos, produzindo informações diversas em relação às impressões da 

comunidade externa. 

5 - Formulário D1 - Público docente, que avalia o IFBA em seus aspectos globais. Este formulário 

atende ao disposto na LEI 10.681/2004 Art. 3 inciso V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo 

docente e do corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho;  

6 - Formulário D2 - Público docente efetivo, temporário, substituto que trabalha na Instituição. Avalia 

as condições de sua disciplina. Nesta aplicação foram tomados os semestres de 2016.2 e 2017.1 como 

referências.  

7 - Formulário E - Egressos de todos os cursos do IFBA ( Integrado, Subsequente, Superior, 

ProFuncionário). 

Os instrumentos foram revisados e diferem dos aplicados anteriormente, embora ainda mantenham 

parte de suas estruturas e perguntas, possibilitando assim alguma comparação. 

O quadro baixo correlaciona os instrumentos às dimensões do instrumento de avaliação institucional 

do SINAES. 
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Quadro 2: Instrumentos de avaliação e seus respectivos escopos e eixos/dimensão 

INSTRUMENTO QUEM AVALIA O QUE AVALIA EIXOS 

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 

A2 DISCENTE Disciplina, Professor, 

autoavaliação 

Eixo 1: Planejamento e 

Avaliação institucional, 

Eixo 2: 

Desenvolvimento 

Institucional 

Eixo 3: Políticas 

Acadêmica 

Eixo 5: Infraestrutura 

Física. 

B TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS 

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 

C COMUNIDADE 

EXTERNA 

Área de atuação do IFBA 

conhecida pelo avaliador, 

Serviços utilizados pela 

comunidade externa, 

Eixo 1: Planejamento e 

Avaliação institucional, 

Eixo 2: 

Desenvolvimento 
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Profissionais formados 

avaliados pelas empresas 

em que atuam, 

Profissional formado e 

imagem do ifba. 

Institucional 

Eixo 3: Políticas 

Acadêmicas 

Eixo 4: Políticas de 

Gestão 

D1 PROFESSORES Departamento/Coordenação, 

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 

D2 PROFESSORES Curso, Coordenação, 

Disciplina, Atuação 

didática, Alunos, 

Autoavaliação 

Eixo 1: Planejamento e 

Avaliação institucional, 

Eixo 2: 

Desenvolvimento 

Institucional 

Eixo 3: Políticas 

Acadêmicas 

Eixo 5: Infraestrutura 

Física 

E EGRESSOS Perfil, curso, biblioteca, 

infraestruura, instituição, 

Autoavaliação. 

Eixo 1: Planejamento e 

Avaliação institucional, 

Eixo 2: 

Desenvolvimento 

Institucional 

Eixo 3: Políticas 

Acadêmicas 

Eixo 5: Infraestrutura 

Física 

 

Os instrumentos de Autoavaliação foram disponibilizados na modalidade online, através na plataforma 

gratuita google docs,  para preenchimento facultativo contendo questões objetivas e diferenciadas por 

segmento. A atribuição de notas procedeu conforme detalhado no quadro 3. 
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Quadro 3: Escala de notas atribuídas às questões dos formulários 

EXCELENTE BOM REGULAR INSUFICIENTE/RUIM PÉSSSIMO 
NÃO SE 

APLICA 

5 4 3 2 1 NA 

 

Nos gráficos, tais pontuações são diferenciadas em cores e dispostas da esquerda para a direita. As 

questões que supõem alternativas Sim e Não, e as que supõem escolhas, são apresentadas de maneira 

distinta. Também, foram disponibilizados espaços para respostas subjetivas e comentários (sugestões, 

críticas e/ou elogios) com o objetivo de possibilitar um espaço para expressão particular acerca dos 

diversos aspectos institucionais relacionados ao ensino, pesquisa, extensão e gestão. 

A amostragem da população dos segmentos Docentes e Técnico-administrativos teve como base os 

dados obtidos no Setor Pessoal do Campus; os dados dos Discentes foram obtidos junto à 

Coordenação de Registros Escolares – CORES e segue conforme o quadro 4. 

Quadro 4: Amostra por segmentos 

SEGMENTOS Total da amostra 

Técnico-administrativo 40 

Docente 62 

Discente 882 

 

A seguir, apresentamos o quadro 5 com o detalhamento do universo de participantes no processo de 

Autoavaliação do IFBA Campus Paulo Afonso, conforme os questionários. 

Quadro 5: número de questionários globais preenchido, por instrumento 

Instrumento A1 A2 B C D1 D2 E 

Questionários 

respondidos 
114 401 28 6 24 20 8 

 

2.3  Distribuição e divulgação 

A Autoavaliação Institucional contou com três etapas de divulgação. Isto decorreu do fato dos 

formulários A2 e D2 não terem sido publicados na primeira etapa, no dia 18.07.2017. A primeira 

divulgação dos formulários de Autoavaliação Institucional foi limitada ao período de 18.07.2017 a 

16.09.2017. Em decorrência da baixa adesão ao preenchimento dos questionários, foi decidido em 

reunião o adiamento do encerramento da pesquisa para o dia 24.11.2017, e abertura de novo prazo 
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para envio demandas para cadastro dos formulários A2 e D2. Assim, com adiamentos, a pesquisa 

avaliativa foi realizada até a data final no dia 28.02.2018. 

A divulgação dos formulários foi realizada com a confecção de cartazes, Figura 01 (Cartazes 

divulgação: ao lado esquerdo cartaz da primeira divulgação e ao lado direito cartaz após a prorrogação 

do período de pesquisa.) fornecidos pela CPA Central para distribuição no campus em formato A3 e 

A4. Esses cartazes foram afixados nos pontos de divulgação oficiais dos campi, murais, corredores, e 

posts nos sítios oficiais e extraoficiais do IFBA, dando ampla repercussão.  

 

Figura 1: Cartaz de divulgação da pesquisa CPA. 

 

Ademais, tendo em vista que a cultura de avaliação no IFBA ainda é crítica, foi desenvolvida uma 

série de ações com o objetivo de envolver a comunidade acadêmica no processo. Para tanto, a CPA 

Local do Campus Paulo Afonso realizou ampla campanha de adesão juntos aos segmentos, utilizando-

se de diversas ferramentas como: 

✓ Utilização de banner na página principal do IFBA e no site do Campus com os links dos 

questionários; 

✓ Divulgação de artes disponibilizadas pela CPA Central; 

✓ Envio de e-mails para a comunidade interna e externa; 

✓ Envio de mensagem via Suap para os estudantes, com o apoio da CORES; 
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✓ Utilização de redes sociais como WhatsApp e Facebook para divulgação; 

✓ Sensibilização dos setores estratégicos do Campus com visitas aos setores e também, por e-mail 

para orientar sobre a importância do processo avaliativo; 

✓ Visitação às salas de aula para explanar sobre a CPA e sobre a importância do processo avaliativo; 

✓ Disponibilização de computadores para realização da avaliação no Laboratório de Informática do 

campus, com acompanhamento para tirar eventuais dúvidas. 

 

2.4  Apresentação dos dados da pesquisa 

Os dados estão dispostos por meio de gráficos e separados por segmentos, sendo a apresentação dos 

resultados organizada da seguinte forma: inicialmente são apresentados os resultados da Avaliação 

Discente através do Formulário A1 (Avaliação Global do IFBA) e Formulário A2 (Avaliação das 

Disciplinas e seus respectivos Docentes). A seguir, são apresentados os dados obtidos da Avaliação 

Docente por meio do Formulário D1 (Avaliação Global do IFBA) e Formulário D2 (Avaliação das 

Disciplinas e seus respectivos Discentes). Posteriormente, são apresentados os dados da Avaliação dos 

Técnico-administrativos, Comunidade Externa e Egressos por meio dos Formulários B, C e E, 

respectivamente. 

 

3. ANÁLISE DOS DADOS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A análise fundamentou-se na tabulação dos dados colhidos na pesquisa realizada entre os Discentes, 

Docentes, Técnico-administrativos, Egressos e Comunidade Externa. 

Os itens avaliados como bons e excelentes por mais de 50% dos respondentes foram considerados 

positivos. Todavia, ressaltamos a necessidade de avaliar, em cada questão, os resultados qualificados 

como regular, insuficiente/ruim, péssimo e não se aplica, para fins de planejamentos das ações da 

Gestão que visem a melhoria destes itens. Além disso, sempre que houver alto índice de insatisfação é 

necessário discutir os pontos negativos com seus respectivos segmentos avaliadores, com o objetivo de 

solucionar as insatisfações declaradas na autoavaliação. 

Os dados estão dispostos por meio de gráficos e separados por segmentos, sendo a apresentação dos 

resultados organizada da seguinte forma: inicialmente são apresentados os resultados da Avaliação 

Discente através do Formulário A1 (Avaliação Global do IFBA) e Formulário A2 (Avaliação das 

Disciplinas e seus respectivos Docentes). A seguir, são apresentados os dados obtidos da Avaliação 

Docente por meio do Formulário D1 (Avaliação Global do IFBA) e Formulário D2 (Avaliação das 
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Disciplinas e seus respectivos Discentes). Posteriormente, são apresentados os dados da Avaliação dos 

Técnico-administrativos, Comunidade Externa e Egressos por meio dos Formulários B, C e E, 

respectivamente. 

Todos os gráficos estão seguidos de breves comentários, descrevendo objetivamente o resultado para 

cada questão. 

 

3.1  Avaliação global – Instrumento A1 – Discentes 

No Formulário A1 os Discentes avaliam o Curso, a Coordenação, a Gestão e Órgãos de Apoio, a 

Biblioteca, a Infraestrutura, em conformidade com os seguintes eixos do Sinaes: Eixo 1: Planejamento 

e Avaliação Institucional; Eixo 2: Desenvolvimento Institucional; Eixo 4: Políticas de Gestão; e Eixo 

5: Infraestrutura Física. 

A participação dos estudantes no processo de autoavaliação foi bastante irregular entre os cursos, 

contando com diversos adiamentos e intercorrências em seu percurso.  

Participaram desta etapa de avaliação os estudantes regularmente matriculados no campus, tomando-se 

como base quantitativo de alunos do semestre letivo 2017.1 para os cursos da modalidade subsequente 

e curso superior e os alunos do ano letivo 2017 para os cursos do integrado. 

A seguir, apresentamos os gráficos com o detalhamento da participação discente no processo de 

Autoavaliação Institucional do Campus Paulo Afonso. 

Gráfico 1: Distribuição dos discentes que responderam a autoavaliação. 

 

No Ensino Superior houve participação de 10,6% dos discentes do Curso de Engenharia Elétrica, 29 

alunos num total de 274. O número foi bem abaixo do total de respondentes da última autoavaliação 
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Institucional realizada no ano de 2015. Quando 46 alunos, em um universo de 164, responderam este 

questionário. 

No Ensino Médio destacaram-se os cursos os Cursos do Integrados. O curso de Biocombustíveis 

atingiu um percentual de 31,6%, seguido do Curso de Eletromecânica e de Informática com 28,9% e 

11,5%, respectivamente. Já os cursos Subsequentes tiveram baixíssima participação obtendo os 

seguintes resultados: Biocombustíveis com 3,1%, Eletromecânica 4,2% e Informática 1,1%. 

O percentual geral de respondentes de 13% está longe do ideal de 100%. Tal indicador requer o 

planejamento de ações no próximo ciclo de avaliação como estudos que promovam maior abrangência 

e eficácia na divulgação e novo modelo de questionário. Possivelmente respondido em sala de aula, 

com acompanhamento de docentes e coordenadores, de forma a atrair mais a participação dos 

respondentes. Ou ainda através do Sistema Suap, com formulários disponíveis na página do aluno.  

Gráfico 2: Avaliação dos Discentes quanto aos aspectos institucionais, considerando a Gestão Geral do 

IFBA 

 

Os indicadores da avaliação Geral do IFBA pelos discentes, como demonstra o Gráfico 2, apresentam, 

em sua maioria, avaliações de regulares a positivas, denotando leve satisfação dos discentes para com 

a instituição. 

Nesta dimensão merece destaque positivo o item Apoio e política de assistência estudantil, visto que 

70,02% dos Discentes avaliaram como bom e excelente esse quesito. 
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Também merecem destaque os itens avaliados como bom e excelente, que somados apresentam índice 

de satisfação superior a 50%, são eles: Apoio e política de ensino (59,6%); Apoio e política de 

inclusão a portadores de deficiências e necessidades especiais (53,5%); Apoio e Políticas de pesquisa 

(52,6%); Autoavaliação institucional (CPA) (57%); Comunicação Institucional Interna (53%); e 

Comunicação institucional interna (50,9%). 

A Atuação da Reitoria do IFBA não foi bem avaliada pelos discentes, porquanto, 60,5% considerou a 

atuação regular/ruim/péssimo. Igualmente com resultados negativos foi o Apoio e Promoção de 

atividades artísticas e culturais (57%) e Apoio e Política de extensão (50,09) considerando 

regular/ruim/péssimo. 

 

Gráfico 3: Avaliação dos Discentes quanto à Gestão do Campus e seus órgãos de apoio institucional 
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Nesta dimensão merece destaque positivo o item Atuação do Setor de Registros Escolares, visto que 

72,8% dos discentes o avaliaram como bom e excelente. 

Também merece destaque os itens avaliados como bom e excelente, que somados apresentam um 

índice de satisfação igual ou superior a 50%, são eles: Atuação da Direção de Ensino (61,4%); 

Atuação do setor de apoio pedagógico (67,5%); Apoio as atividades artísticas e culturais (60%); Ações 

de inclusão a portadores de deficiências e necessidades especiais (57%); Comunicação interna 

(50,9%). 

Somando-se os requisitos de avaliação regular, insuficiente/ruim e péssimo, houve maior índice de 

respostas insatisfatórias relativas ao Apoio às atividades artísticas e culturais (60,5%); Apoio às 

atividades de ensino extraclasse como visitas, atividade de campo, etc. (56,1%) e quanto a Democracia 

e horizontalidade nas relações institucionais (53,5%). 

No espaço destinado aos comentários (sugestões/críticas/elogios) no formulário A1, foi exposta a 

insatisfação por falta de atividades extraclasse, e também sobre a hierarquia autoritária do IFBA, 

corroborando os resultados mostrados no gráfico. 

Gráfico 4: Avaliação dos Discentes quanto à coordenação, secretaria e colegiado/conselho do seu 

Curso 

 

 

Todos os indicadores desta dimensão receberam avaliações positivas, porquanto a soma dos itens bom 

e excelente é foi superior a 50%, vejamos: Atuação da coordenação do curso (65,8%); Atuação do 

colegiado/conselho de classe (64%); Divulgação das informações do curso (55,3%); Atendimento da 

secretaria do curso (57%); Diálogo e horizontalidade das relações com a coordenação e órgãos 

colegiados (53%). 
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Gráfico 5: Avaliação dos Discentes quanto às características do curso 

 

Nesta dimensão merece destaque positivo os itens Adequação do projeto do curso às demandas 

profissionais e sociais (58,8%). Embora em menor proporção, também foram avaliados como bom e 

excelente os itens: Atividades de acompanhamento extraclasse (51,8); Adequação das disciplinas do 

curso quanto à carga horária e conteúdos (50,9%); Horário das aulas (53,5%). 

Os demais itens tiveram avaliação regular, insuficiente/ruim e péssimo com destaque negativo para as 

Atividades artísticas e culturais promovidas pelo curso (61,4%). 
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Gráfico 6: Avaliação dos Discentes quanto ao corpo Docente 

 

Todos os indicadores desta dimensão receberam considerável frequência de avaliações positivas, 

porquanto a soma dos itens bom e excelente é igual ou superior a 50%, vejamos: 

Conhecimento/formação (87,7%); Comprometimento (78,1%); Assiduidade (74%); Pontualidade 

(70,2%); Abertura e disponibilidade ao diálogo (62,3%); Didática (63,2%). Contudo merece 

ponderação o item Avaliações (diversidade metodológica, compatibilidade com o conteúdo) que 

embora positivo ficou com apenas 50,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Gráfico 7: Avaliação dos Discentes quanto à infraestrutura em geral do Campus 

 

Nesta dimensão, somando-se os requisitos bom e excelente, merecem destaque positivo os seguintes 

itens: Instalações sanitárias (quantidade, dimensões, higiene) com 61%, Instalação para aulas práticas 

(laboratórios, quadras, etc.) com 84,2%; Locais de convívio social (adequação, dimensões, higiene, 

etc) com 82,5%; Segurança no Campus (69,3%); Portal do aluno (clareza, praticidade, recursos e 

acesso às informações) com 56,2%; Disponibilidade de material de apoio para realização das aulas 

(59,7%); Acesso à internet, computadores e demais recursos de TI do Campus (55,3%); 

Somando-se os requisitos de avaliação regular, insuficiente/ruim e péssimo, houve maior índice de 

respostas insatisfatórias relativas à Sala de aula (ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza, 

etc.) com 68,4%; Cantina/refeitório (qualidade dos alimentos, higiene, dimensões, atendimento) com 

54,4%; Acesso ao Campus (transporte público, distância) com 57,9%; Estacionamento (42,1%) e 

Serviço de copiadora (36,8%). 
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Gráfico 8: Avaliação dos Discentes quanto à biblioteca 

 

Todos os indicadores desta dimensão receberam considerável frequência de avaliações positivas. 

Somando-se os requisitos bom e excelente, merecem destaque os seguintes itens: Organização e 

acesso ao acervo (85,6%); Atendimento dos funcionários (81,3%); Condições físicas (ventilação, 

iluminação, acústica, mobiliário, limpeza) com 87,5%; Disponibilidade de livros e textos indicados 

pelas disciplinas (78,4%); Disponibilidade de bibliografia complementar (67%); Disponibilidade de 

material complementar (periódicos, revistas, vídeos, etc.) com 67,9%; Disponibilidade de computador 

e acesso à internet (63,4%). Merece ponderação a avaliação (58%) do item Horário de funcionamento 

da biblioteca que devido à redução no quadro de funcionários/servidores do setor houve também 

redução no horário de atendimento ao público. 

Do total de 114 (cento e catorze) respondentes do Formulário A1, 3,5% são portadores de alguma 

necessidade especial, ou seja, 4 (quatro) Discentes. 
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Gráfico 9: Discentes portadores de necessidades especiais 

 

 

Do total de 114 (cento e catorze) respondentes do Formulário A1, 3,5% são portadores de alguma 

necessidade especial, ou seja, 4 (quatro) Discentes. 

 

Gráfico 10: Tipo de necessidade especial que possui os Discentes 

 

Dos 4 (quatro) Discentes portadores de necessidades especiais: 3 (três) possuem deficiência 

física/motora, 1 (um) especificou que possui TDAH (Transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade). 
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Gráfico 11: Avaliação dos Discentes portadores de necessidades especiais 

 

 

Todos os indicadores desta dimensão receberam considerável frequência de avaliações positivas. Mas 

merecem destaque o item Acessibilidade física em que todos os discentes deficientes (100%) 

classificaram como excelente ou bom e o quesito Atendimento especializado durante o processo 

seletivo para ingresso na instituição (75%). 

Faz-se interessante ponderar que, embora os itens Atendimento de suas demandas específicas e 

Acessibilidade atitudinal tenham sido avaliados como bom ou excelente, a quantidade de discentes 

deficientes respondentes é pequena (4 discentes.) e pode não representar fielmente a realidade. 
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Gráfico 12: Autoavaliação dos Discentes 

 

A maioria dos indicadores desta dimensão recebeu considerável frequência de avaliações positivas 

(somando-se os requisitos bom e excelente): Assiduidade (75,4%); Pontualidade (77,2%); Participação 

nas aulas (86%); Satisfação e realização pessoal com o curso (66,7%); Participação extraclasse (64%); 

Conhecimento prévio para acompanhar o curso e as disciplinas (67%); Conhecimentos da missão e 

objetivos do IFBA (66,5%); Consulta ao site e demais canais de comunicação do IFBA (64,9%).  

Ressalta-se como ponto negativo o item Conhecimento dos documentos institucionais do IFBA (PCC 

do curso, normas acadêmicas, código disciplinar discente) com avaliação negativa de 51,8% dos 

avaliadores. 
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Gráfico 13: Participação dos Discentes em atividades institucionais 

 

Com base no gráfico constata-se a baixa participação dos Discentes em atividades institucionais; em 

média, 21,9% são os que participam e 78,1% os que não participam. Merece destaque a participação 

de 47,4% dos respondentes no Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes da Assistência 

Estudantil - PAAE. 
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3.2  Avaliação por disciplina – Instrumento A2 – Discentes 

 

No Formulário A2 o Discente avalia a Disciplina, o Professor e se Autoavalia, com enfoque, 

prioritariamente, nos aspectos didático-pedagógicos. 

A seguir, apresentamos o gráfico com o detalhamento da participação Discente no Formulário A2, de 

acordo com seu curso: 

 

Gráfico 14: Número de Formulários A2 respondidos pelos Discentes de cada curso 

 

No ano letivo 2017, 882 (oitocentos e oitenta e dois) estudantes estiveram regularmente matriculados 

no Campus Paulo Afonso. Considerando que cada aluno é matriculado em várias disciplinas, é 

possível constatar que pouquíssimos discentes responderam o formulário A2,  

A CPA Local do Campus Paulo realizou campanha de divulgação através de folders, cartazes, 

WhatsApp, etc. com o objetivo de sensibilizar e garantir a participação dos discentes em todas as 

etapas da autoavaliação. Portanto, esse resultado induz à reflexão se a ausência de envolvimento da 

categoria se deve à inabilidade da comissão em mobilizar o segmento para uma participação efetiva, 

ou à falta de compreensão por parte destes sobre a importância da avaliação institucional e seu 

potencial de contribuir na construção de uma Instituição de qualidade. 

Além disso, muitos discentes questionaram a didática do instrumento A2, alegando que é necessário 

responder o formulário diversas vezes, conforme o número de suas disciplinas. Desta forma, faz-se 

necessário discutir e rever os mecanismos de aplicação desses instrumentos para os próximos ciclos 

avaliativos. 
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Ressaltamos que a avaliação docente pelo discente representa um importante instrumento de aferição, 

acompanhamento e conhecimentos da qualidade do ensino ofertado. Proporciona aos alunos a 

participação efetiva na busca pela excelência do ensino e, aos professores, os retornos esperados e, 

muitas vezes necessários ao bom andamento de suas práticas didático-pedagógicas. Além disso, é um 

instrumento que visa o avanço contínuo do processo ensino-aprendizagem baseado no feedback do 

estudante sobre a atuação do professor.  

A comissão local buscou atingir representatividade no universo discente, entretanto, dada à 

participação insuficiente, a amostra foi considerada prejudicada. Desta forma, não apresentamos os 

gráficos referentes aos cursos técnicos devido ao baixo quantitativo de respondentes dos cursos 

subsequentes e devido à qualidade dos respondentes dos cursos integrados, que em sua maioria eram 

alunos que ainda estavam cursando o 1º ano não tendo concluído ainda nenhuma das disciplinas. 

Os gráficos apresentados a seguir referem-se apenas ao curso de Engenharia Elétrica, o qual teve um  

total de apenas 51 questionários respondidos. 

Gráfico 15: Avaliação das Disciplinas pelos Discentes 

 

Quase todos os indicadores desta dimensão receberam considerável frequência de avaliações positivas. 

Somando-se os requisitos bom e excelente, merecem destaque todos os itens: Coerência entre a 

disciplina e o projeto do curso (80%); Contribuição da disciplina para sua formação geral (79%); 

Contribuição da disciplina para sua formação profissional (78%); Atualização dos temas e conteúdo da 
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disciplina (70%); Disponibilidade de material, condições físicas e equipamentos para a disciplina 

(66%); Adequação da carga horária da disciplina (65%). 

Somando-se os requisitos de avaliação regular, insuficiente/ruim e péssimo, houve maior índice de 

respostas insatisfatórias relativas à Integração entre aulas teóricas e práticas (61%). 

 

Gráfico 16: Avaliação dos Docentes pelos Discentes 

 

Similarmente, quase todos os indicadores desta dimensão receberam considerável frequência de 

avaliações positivas. Somando-se os requisitos bom e excelente, merecem destaque todos os itens: 

Apresentação do plano de ensino (75%); Conhecimentos necessários para ministrar a disciplina (74%); 

assiduidade (69%);Relacionamento com a turma (66%); Incentivo a participação dos alunos em sala 

de aula (61%); Disponibilidade para o diálogo (60%); Cumprimento do programa e dos objetivos da 

disciplina (60%); Comprometimento com a disciplina (59%); Cumprimento do prazo para entrega dos 

resultados (57%); Adequação das avaliações em relação ao conteúdo (57%); Clareza e objetividade na 

exposição dos conteúdos (51%). 
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Somando-se os requisitos de avaliação regular, insuficiente/ruim e péssimo, houve maior índice de 

respostas insatisfatórias relativas ao Acompanhamento e orientação dos alunos (54%) (61%). 

 

Gráfico 17: Autoavaliação dos Discentes 

 

Todos os indicadores desta dimensão receberam considerável frequência de avaliações positivas. 

Somando-se os requisitos bom e excelente, merecem destaque todos os itens: Comprometimento com 

os grupos em que participa (92%); Respeito às intervenções e dúvidas dos colegas (86%); Interesse em 

participar das atividades da disciplina (88%); Assiduidade (86%); Participação em sala de aula (76%); 

Pontualidade (76%); Conhecimentos prévios para acompanhar a Disciplina (59%). 

Ressaltamos que apesar dos resultados serem considerados positivos, o item Conhecimentos prévios 

para acompanhar a disciplina foi considerado regular para 29% dos discentes. 

 

3.3  Avaliação global – Instrumento D1 – Docentes 

No Formulário D1 os Docentes avaliam o Departamento/Coordenação, a Gestão e órgãos de apoio, 

Condições de trabalho, Infraestrutura, Biblioteca, e faz uma Autoavaliação, em conformidade com os 

seguintes eixos do Sinaes: Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional; Eixo 2: Desenvolvimento 

Institucional; Eixo 4: Políticas de Gestão; e Eixo 5: Infraestrutura Física. 
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A avaliação Institucional realizada em 2017 contou com participação de 38,7% (24 do total de 62) dos 

docentes pertencentes ao quadro de pessoal do Campus Paulo Afonso. Não docentes respondentes 

portadores de necessidades especiais  

A CPA Local considera possível aumentar a participação deste segmento, através de novas ações de 

sensibilização/conscientização a serem realizadas nos próximos ciclos avaliativos, tais como: reuniões 

com Docentes e membros da CPA Local para discussões relativas ao processo avaliativo; reuniões 

com periodicidade, no mínimo, semestral com os gestores para sensibilizar os responsáveis pelos 

setores para os quais a CPA solicita as informações e indicadores necessários à autoavaliação; visitas 

periódicas da CPA nas salas de aula para conscientização dos Docentes e Discentes e seminários para 

apresentação dos resultados de avaliações anteriores para a comunidade acadêmica. 

 

Gráfico 18: Avaliação dos Docentes quanto aos aspectos institucionais, considerando a Gestão Geral 

do IFBA 
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Nesta dimensão apenas o item Políticas de assistência estudantil chegou a 50% com avaliação boa e 

excelente pelos discentes. 

Os demais itens do gráfico foram avaliados negativamente, porquanto, a maior frequência de notas 

ficou entre Regular, Insuficiente/ruim e Péssimo, vejamos a soma desses três indicadores: Políticas de 

qualificação e capacitação de pessoal (83,4%), sendo esse resultado o que representa maior índice de 

insatisfação de toda a pesquisa; Apoio e políticas de ensino (75%) e do Apoio e políticas de inclusão a 

pessoas com necessidades especiais (75%); Democracia e horizontalidade nas relações institucionais 

(70,8%); Atuação e políticas de gestão de pessoas (66,7%); Comunicação institucional interna 

(66,7%); autoavaliação institucional (CPA) com 66,7%; Apoio e políticas de pesquisa (66,7%); Apoio 

e promoção de atividades artísticas e culturais (62,5%); Apoio e políticas de extensão (62,5%); 

Atuação da Reitoria do IFBA (58,3%); Atuação do setor de protocolo (54,2%). Considerando o alto 

índice de insatisfação em relação a estes aspectos institucionais de Gestão da Reitoria do IFBA, é 

necessário discutir criteriosamente todos os pontos negativos a fim de tentar solucionar as 

insatisfações declaradas na autoavaliação. 
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Gráfico 19. Avaliação dos Docentes quanto à Gestão do Campus e seus órgãos de apoio institucional 

 

 

Nesta dimensão merece destaque positivo o item: Atuação do serviço de gráfica visto que 87,5% dos 

docentes avaliaram como bom e excelente esse quesito, seguido dos itens: Atuação do serviço e 

equipamento de audiovisual (83,3%); Atuação do setor de informática (70,83%); Ações de assistência 

estudantil (62,5%): Atuação da direção de ensino (58,3%); Ações e políticas de apoio pedagógico 

(54,2%); Atuação do setor de transportes (54,2%); Atuação do setor de protocolo (54,2%) e Atuação 

do setor de recursos humanos (54,2%). 
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Os demais itens do gráfico foram avaliados negativamente, visto que, a maior frequência de notas 

ficou entre Regular, Insuficiente/ruim e Péssimo, vejamos a soma desses três indicadores: Apoio a 

atividades de extensão (66,7%); Apoio a atividades de ensino extraclasse (66,7%); Ações de inclusão a 

pessoas com necessidades especiais (66,67%); Apoio a atividades artísticas e culturais (58,3%). Apoio 

a atividades de pesquisa (54,2%); Atuação do setor de comunicação (54,2%); Democracia e 

horizontalidade nas relações institucionais (54,2%) e Atuação da direção do Campus (50%). 

Considerando o alto índice de insatisfação em relação a estes aspectos institucionais de Gestão do 

Campus, é necessário discutir criteriosamente todos os pontos negativos com seus respectivos 

segmentos a fim de tentar solucionar as insatisfações declaradas na autoavaliação. 
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Gráfico 20: Avaliação dos Docentes quanto aos departamentos e coordenações de Curso 

 

Todos os indicadores desta dimensão receberam considerável frequência de avaliações positivas. 

Somando-se os requisitos bom e excelente, destacam-se os itens: Atendimento da secretaria do 

departamento (70,83%) e Atendimento da(s) secretaria(s) de curso (66,67%), seguidos da Democracia, 

horizontalidade no seu departamento (62,5%); Distribuição das atividades no seu departamento (carga 

horária, atribuições etc.) com 58,3%; Atuação da chefia do departamento (58,3%); Atuação das 

coordenações de curso (54,2%); Reuniões nos cursos (periodicidade, produtividade, horizontalidade 

etc.) com 54,2%; Democracia e horizontalidade nos cursos em que atua (54,2%); Reuniões de 

departamento (periodicidade, produtividade, horizontalidade etc.) com 54,2%; Distribuição das 

atividades nos cursos (carga horária, atribuições etc.) com 54,2%. 
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Gráfico 21: Avaliação dos Docentes quanto às condições de trabalho e infraestrutura do Campus 

 

Nesta dimensão merecem destaque positivo os itens: Acesso ao Campus (79,2%) e Estacionamento 

(79,2%) visto que os docentes avaliaram como bom e excelente. Seguido dos itens: Dependências 

(dimensões, limpeza, equipamentos, internet) 63,7%; Instalações sanitárias (quantidade, dimensões, 

higiene) com 62,5%; Segurança no Campus (62,5%); Locais de convívio social (adequação, 

dimensões, higiene etc.) com 54,2%; Quantitativo de recursos humanos no departamento (54,2%). 

Os demais itens do gráfico foram avaliados negativamente, visto que, a maior frequência de notas 

ficou entre Regular, Insuficiente/ruim e Péssimo, vejamos a soma desses três indicadores: 

Cantina/refeitório (qualidade dos alimentos, higiene, dimensões, atendimento) com 83,3%; Acesso à 

internet de demais recursos de TI (70,8%); Sala de aula (convivência, atendimento ao aluno etc.) com 

70,8%; Salas e gabinetes de trabalho Docente (convivência, atendimento ao aluno etc.) com 70,8%; 
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Instalações para aulas práticas (laboratórios, quadras etc.) com 62,5%; Disponibilidade de material de 

apoio para realização das aulas (54,2%). 

No quesito Sistema de registro acadêmico (SICAD) 37,5% dos docentes classificaram como positivo, 

37,5% como negativo e 25% responderam como não se aplica. Na verdade, o campus Paulo Afonso 

não adotou o sistema SICAD, mas sim o Sistema de Unificado de Administração Pública (SUAP) a 

partir de 2017. Este item deve ser corrigido nas próximas avaliações. 

 

Gráfico 22: Avaliação dos Docentes quanto à biblioteca 

 

Nesta dimensão, a maior parte dos itens teve avaliação positiva por parte dos docentes: Atendimento 

dos funcionários (87,5%); Horário de funcionamento (70,8%); Organização e acesso ao acervo (75%); 

Disponibilidade de bibliografia complementar (58,3%); Condições físicas (ventilação, iluminação, 

acústica, mobiliário, limpeza) com 79,2%; disponibilidade de livros e textos indicados pelas 

disciplinas (62,5%). 

Os demais itens do gráfico foram avaliados negativamente, visto que, a maior frequência de notas 

ficou entre Regular, Insuficiente/ruim e Péssimo, vejamos a soma desses três indicadores: 

Disponibilidade de material complementar (periódicos, revistas, vídeos etc.) com 58,3%; 

Disponibilidade de computador e acesso à internet (58,3%). 
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Gráfico 23: Autoavaliação dos Docentes 

 

Todos os indicadores dessa dimensão receberam considerável frequência de avaliações positivas, 

porquanto a soma dos itens bom e excelente alcançaram os seguintes itens de satisfação: Autocrítica e 

disponibilidade ao diálogo (83,3%); Consulta ao site e demais canais de comunicação do IFBA 

(83,3%); Participação em atividades do seu departamento (79,2%); Conhecimento da missão e dos 

objetivos do IFBA (75%); Conhecimento da legislação (Regimentos Internos, Código de Ética do 

Servidor Público Federal, Lei 8112, etc.) com 70,8%; Participação em atividades do curso que leciona 

(75%) e Conhecimento dos documentos institucionais (PDI, PPI, PPCs, Normas Acadêmicas) com 

62,5%. Porém, merece ponderação o item Satisfação e realização pessoal com o trabalho conquanto 

50% dos docentes se autoavaliaram como positivamente e 50% negativamente. 

  



47 

 

Gráfico 24: Participação dos Docentes em atividades institucionais extraclasse 

 

Com base no gráfico constata-se significativa participação dos docentes em projetos de ensino 

extraclasse 91,7% e na orientação de alunos em estágios, projetos de pesquisa, ensino e extensão 

(83,3). Percebe-se, no entanto, uma baixa participação em comissões de trabalho (29,2%). 

 

3.4  Avaliação por disciplina – Instrumento D2 – Docentes 

No Formulário D2 os Docentes avaliam o Curso, a Coordenação, as Disciplinas em que ministram 

aulas, a Atuação didática, os Discentes e se Auto avaliam, em conformidade com os seguintes eixos do 

Sinaes: Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional; Eixo 2: Desenvolvimento Institucional; Eixo 

4: Políticas de Gestão; e Eixo 5: Infraestrutura Física. 

A seguir, apresentamos o gráfico com o detalhamento da participação Docente no Formulário D2, de 

acordo com seu curso. 
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Gráfico 25: Número de Formulários D2 respondidos pelos Docentes, por curso 

 

Analisando o gráfico constata-se a baixíssima participação dos Docentes na segunda etapa da 

avaliação institucional, onde foi disponibilizado o formulário D2, sendo necessário despender atenção 

especial a este instrumento avaliativo e seu respectivo segmento avaliador. 

A CPA Local do Campus Paulo Afonso realizou campanha de divulgação através de e-mail, cartazes, 

WhatsApp, etc.; com o objetivo de sensibilizar e garantir a participação dos servidores docentes em 

todas as etapas da Autoavaliação. Portanto, esse resultado induz à reflexão se a ausência de 

envolvimento da categoria se deve à inabilidade da comissão em mobilizar o segmento para uma 

participação efetiva, ou à falta de compreensão por parte destes sobre a importância da avaliação 

institucional e seu potencial de contribuir na construção de uma Instituição de qualidade. 

Tentou-se constituir uma amostra da forma mais representativa possível do universo docente, 

entretanto, dada à participação insuficiente a amostra foi considerada prejudicada, com apenas 20 

questionários respondidos. 
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Gráfico 26: Avaliação quanto às Disciplina/Docente 

 

 

Todos os indicadores dessa dimensão receberam considerável frequência de avaliações positivas, 

porquanto a soma dos itens bom e excelente alcançaram os seguintes índices de satisfação: Aderência 

entre sua formação e a disciplina (88%); Interesse e motivação em ministrar a disciplina 

(88%); Articulação entre disciplina e o PCC (currículo, Objetivos, perfil do egresso etc.) 

(83%); Adequação dos horários da disciplina (82%); Adequação da carga horária da disciplina 

(65%); Condições físicas e materiais para a oferta da disciplina (sala de aula, equipamentos 

etc.) (64%). 
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Gráfico 27: Avaliação dos Discentes pelos Docentes 

 

 

Quase todos os indicadores dessa dimensão receberam considerável frequência de avaliações 

positivas: Assiduidade (89%); Interesse e dedicação dos alunos (82%); Cooperação e 

relacionamento entre os alunos (65%); Conhecimento dos prazos para entrega das tarefas 

(71%); Pontualidade (53%). 

Contudo o Cumprimento dos prazos para entrega das tarefas pelos alunos foi considerado 

negativo (53%). 

 

3.5  Avaliação global – Instrumento B – Técnicos administrativos 

No Formulário B os Técnico-administrativos avaliam o Setor, a Gestão e Órgãos de apoio, as 

Condições de trabalho e infraestrutura, Aspectos institucionais e se Autoavalia, em conformidade com 

os seguintes eixos do Sinaes: Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional; Eixo 2: 

Desenvolvimento Institucional; Eixo 3: Políticas Acadêmicas; Eixo 4: Políticas de Gestão; e Eixo 5: 

Infraestrutura Física. 

Destacamos satisfação pela boa participação dos servidores Técnico-administrativos do Campus Paulo 

Afonso no processo avaliativo realizado em 2017, com adesão de 70% dos servidores pertencentes ao 

quadro de pessoal (28 de um total de 40). Assim o resultado da participação dos Técnico-
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administrativos é considerado expressivo e possibilita diagnosticar com maior precisão as demandas 

da categoria. 

 

Gráfico 28: Avaliação dos Técnico-administrativos quanto aos aspectos institucionais, considerando a 

Gestão Geral do IFBA 

 

Nesta dimensão nenhum dos itens tiveram destaques positivos por parte dos Técnico-administrativos. 

Os itens abaixo foram avaliados negativamente, porquanto a maior frequência de notas ficou entre 

Regular, Insuficiente/ruim e Péssimo, vejamos a soma desses três indicadores: Atuação da Reitoria do 

IFBA (85,7%); Atuação e política de gestão de pessoas (78,6%); Política de qualificação e capacitação 

de pessoal (75%); Comunicação institucional interna (75%); Democracia e horizontalidade nas 

relações institucionais (67,9%); Apoio e promoção de atividades artísticas e culturais (64,3%); 

Atuação do setor de protocolo (53,6%); Apoio e políticas de inclusão a pessoas com necessidades 

especiais (53,6%); Políticas de assistência estudantil (50%). 

Alguns itens tiveram uma expressiva classificação como Não se Aplica, fazendo com que não 

percebêssemos, pelo gráfico, como uma avaliação positiva ou negativa. São eles: Autoavaliação 
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institucional (CPA); Políticas de pesquisa; Políticas de extensão e Políticas de ensino. Contudo, 

podemos inferir que quando o técnico-administrativo classifica esses itens como Não se Aplica, na 

verdade, ele está querendo dizer que percebeu a atuação destas políticas na instituição. 

 

Gráfico 29: Avaliação dos Técnico-administrativos quanto à Gestão do Campus e seus órgãos de apoio 

institucional 

 

Nesta dimensão recebeu considerável frequência de avaliações positivas, somando-se os requisitos 

bom e excelente, os itens: Atuação do serviço de gráfica (75%); Atuação do setor de informática 

(75%); Atuação do setor de comunicação (60,7%); Ações de assistência estudantil (67,9%) e Atuação 

do setor de protocolo (57,1%). 

Os demais itens do gráfico foram avaliados negativamente, visto que, a maior frequência de notas 

ficou entre Regular, Insuficiente/ruim e Péssimo, vejamos a soma desses três indicadores: A Atuação 

do Setor de Recursos Humanos (60,7%); Atuação da Direção do Campus (64,3%); Democracia e 

horizontalidade nas relações institucionais (60,7%); Ações de inclusão a pessoas com necessidade 

especiais (57,1%); Apoio a atividades artísticas e culturais (57,1%); Atuação do Setor de Transportes 

(53,6%) e Atuação do setor de compras/suprimentos (53,6%). 
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Gráfico 30: Avaliação dos Técnico-administrativos quanto ao seu setor 

 

Todos os indicadores desta dimensão receberam considerável frequência de avaliações positivas. 

Somando-se os requisitos bom e excelente, destaca-se o item: Relacionamento com a chefia imediata 

(85,7%). Segue os demais: Relacionamento com os colegas do setor (82,1%); Disponibilidade e 

abertura ao diálogo por parte da chefia imediata (82,1%); Atuação dos colegas (71,4%); Integração 

entre seu setor e os demais setores do IFBA (75%); Adequação e pertinência das suas atribuições em 

relação aos objetivos do setor (78,6%); Atuação da chefia imediata 71,4%; Atuação do setor em 

relação aos seus objetivos (78,6%) e Adequação dos objetivos e atribuições do setor em relação a 

missão do IFBA (75%). 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Gráfico 31: Avaliação dos Técnico-administrativos quanto às condições de trabalho e infraestrutura 

 

Dentre os indicadores desta dimensão que receberam considerável frequência de avaliações positivas, 

somando-se os requisitos bom e excelente, destacam-se os somente o Acesso ao Campus (78,6%); 

Estacionamento (85,7%) e Segurança ao Campus (57,1%). 

Todos os demais itens foram avaliados negativamente, porquanto a maior frequência de notas ficou 

entre Regular, Insuficiente/ruim e Péssimo, vejamos a soma desses três indicadores: Cantina/refeitório 

(qualidade dos alimentos, higiene, dimensões, atendimento) com 75%; Quantitativo de recursos 

humanos (67,9%); Disponibilidade de material de consumo (material de escritório, papel, etc.) com 

64,29%; Acesso à internet e demais recursos de TI (60,7%); Dependências - (dimensões, limpeza, 

equipamentos, internet) com 60,7%; Locais de convívio social (adequação, dimensões, higiene, etc.) 

com 57,1%. 
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Gráfico 32: Técnico-administrativos portadores de necessidades especiais 

 

 

Dos 28 (sessenta e dois) Técnico-administrativos que participaram da Autoavaliação, 1 (um) afirmou 

ser portador de necessidades especiais, o que corresponde a 3,6% dos respondentes da categoria.  

 

Gráfico 33: Avaliação dos Técnico-administrativos portadores de necessidades especiais 

 

 

O servidor técnico-administrativo que respondeu o formulário B avaliou positivamente esse quesito, 

tanto para o Atendimento de suas demandas específicas quanto à Acessibilidade atitudinal. 
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Gráfico 34: Autoavaliação dos Técnico-administrativos 

 

Todos os indicadores dessa dimensão receberam considerável frequência de avaliações positivas, 

porquanto a soma dos itens bom e excelente alcançaram os seguintes índices de satisfação: Autocrítica 

e disponibilidade ao diálogo (96,4%); Participação em atividades do seu setor (89,3%); Conhecimento 

da missão e dos objetivos do IFBA (85,7%); Conhecimento da legislação (Regimentos Internos, 

Código de Ética do Servidor Público Federal, Lei 8112, etc.) com 85,7%; Consulta ao site e demais 

canais de comunicação do IFBA (78,6%); Aderência entre sua formação e sua função (71,4%); 

Participação em atividades gerais do IFBA (67,9%) e Satisfação e realização pessoal com o trabalho 

(57,1%). 
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Gráfico 35: Participação dos Técnico-administrativos em atividades institucionais 

 

Nesta dimensão, a maioria dos servidores Técnico-administrativos informou participar de atividades 

institucionais mais direcionadas à participação de comissões de trabalho (82,12%) e participação de 

organização de eventos no IFBA (congressos, seminários, etc.) com 57,14%. 

Há uma menor participação dos servidores Técnico-administrativos em atividades como: exercer ou 

função de chefia; realização de atividade de ensino, de extensão e de pesquisa e participação em 

representação ou órgãos colegiados (CONSUP, Conselho de Campus, CPA, CIS, etc.). 

 

3.6  Avaliação global – Instrumento C - Comunidade externa 

No Formulário C a Comunidade Externa avalia a área de atuação do IFBA, os profissionais formados 

em relação às empresas em que atuam, os serviços utilizados e a imagem da instituição perante a 

sociedade, em conformidade com os seguintes eixos do Sinaes: Eixo 1: Planejamento e Avaliação 

Institucional; Eixo 2: Desenvolvimento Institucional; Eixo 3: Políticas Acadêmicas; Eixo 4: Políticas 

de Gestão. 

A participação de respondentes da comunidade externa foi muito aquém do esperado. Apenas 6 (seis) 

pessoas responderam. Muito provavelmente, o trabalho de divulgação da comissão local não obteve o 

alcance necessário. É de suma importância que nas próximas avaliações este segmento tenha 

prioridade, para seja possível identificar através dos resultados, impressões da população em geral 

sobre a Instituição, seu papel e importância. A participação da sociedade é de extrema importância e 
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representa o primeiro passo para garantir o processo democrático de avaliação, voltado para a 

implementação de mudanças e melhorias. Como o número de respondentes foi pequeno optamos por 

não demonstrar todos os resultados por meio de gráficos. Assim, em algumas situações, citaremos 

apenas as observações mais pertinentes. 

Ao ser questionado sobre a área de atuação do IFBA que conhece, utilizou ou teve contato, duas (02) 

disseram conhecer/utilizar o Ensino Superior, uma o Ensino Médio, uma o Pronatec, uma 

extensão/serviços e outra através de eventos. 

 

Gráfico 36: Utilização dos serviços de infraestrutura do IFBA pela Comunidade Externa 

 

Nesta dimensão, cinco (05) respondentes afirmam ter utilizado os serviços de infraestrutura do 

Campus Paulo Afonso, tais como: auditório, biblioteca, secretaria, sala de aula e o sistema acadêmico 

Suap, condição necessária para avaliar os itens do próximo gráfico. 
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Gráfico 37: Avaliação da Comunidade Externa sobre os serviços de infraestrutura utilizados 

 

No tocante aos serviços de infraestrutura do IFBA Campus Paulo Afonso, os indicadores desta 

dimensão receberam considerável frequência de avaliações positivas. Somando-se os requisitos bom e 

excelente, destacam-se os pontos: Atuação dos profissionais do IFBA responsáveis pelo serviço 

(100%); Qualidade e adequação do espaço utilizado (100%); Organização do serviço prestado (100%); 

Atendimento dos funcionários do IFBA envolvidos no serviço (80%); Qualidade dos serviços de 

extensão/consultoria utilizados (80%); Qualidade do curso que fez (60%); Qualidade da pesquisa em 

que participou ou com a qual teve contato (80%). Na questão referente a Outro serviço ou recurso 60% 

responderam que não se aplica. 

Quando questionados se têm contato ou conhecem profissionais formados pelo IFBA cinco (05) 

respondentes afirmaram conhecer/manter contato com profissionais formados nas áreas de educação, 

informática, eletromecânica e administração. Sendo que quatro (04) deles afirmaram o profissional 

atua na área de formação. 
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Gráfico 38: Avaliação da Comunidade Externa sobre a atuação do profissional formado pelo IFBA 

 

A avaliação da qualidade do profissional formado pelo IFBA revela dados destacadamente positivos, 

haja vista a maioria dos itens foram avaliados pelos respondentes com o conceito Bom e Excelente. 

Vejamos a soma desses dois índices avaliativos: Respeito à diferença e diversidade social (ética, de 

gênero, social, etc.) com 80%; Conhecimentos técnico-científicos para seu exercício profissional 

(80%); Capacidade e disposição para atualizar-se e aprender novas habilidades e competências (80%); 

Aspectos éticos na atuação profissional (80%); Disponibilidade para o diálogo (60%) e Participação na 

gestão e na organização das atividades (60%). Contudo no item Iniciativa, liderança e capacidade de 

trabalho em equipe 40% dos respondentes avaliaram positivamente e 40% negativamente. 
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Gráfico 39: Visão geral da Comunidade Externa sobre o Campus Paulo Afonso 

 

Nesta dimensão os resultados também foram positivos, porquanto, na visão dos respondentes deste 

segmento o Campus Paulo Afonso cumpre o seu papel social e a sua missão que abrange as causas 

sociais e o compromisso com a educação. A avaliação do seu prestigio social traduz o respeito e 

reconhecimento pela sua atuação decisiva na qualidade do ensino ofertado. 

A seguir, destacamos o somatório dos índices Bom e Excelente dos itens avaliados: Importância e 

papel social do IFBA (83%); Atividades do IFBA, sua missão e objetivos frente as efetivas demandas 

da sociedade (66,7%); Imagem e prestígio social do IFBA (66,7)%; Utilização, pelo IFBA, dos meios 

de comunicação com a sociedade (66,7%). 
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3.7 Avaliação global – Instrumento E – Egressos 

No Formulário E os Egressos avaliam o Curso, a Biblioteca, a Infraestrutura, a Instituição e se 

Autoavalia, em conformidade com os seguintes eixos do Sinaes: Eixo 1: Planejamento e Avaliação 

Institucional; Eixo 2: Desenvolvimento Institucional; Eixo 3: Políticas Acadêmicas; e Eixo 5: 

Infraestrutura Física. 

O acompanhamento de egressos é considerado um dos indutores de qualidade que visa monitorar o seu 

percurso profissional, na expectativa de identificar cenários junto ao mundo produtivo e retroalimentar 

o processo de ensino, pesquisa e extensão. Para tanto, é importante sistematizar esse 

acompanhamento, como previsto nos documentos oficiais, e, ainda, utilizar os resultados da 

autoavaliação para revisar os processos acadêmicos e administrativos e o cumprimento de sua missão 

e de seu papel na sociedade. 

É de fundamental importância para o IFBA contar com a opinião deste segmento e conhecer sua 

experiência após a formação, acompanhando as dificuldades encontradas após a conclusão do curso e 

obtendo sugestões para melhorar a qualidade da formação. 

A exemplo da avaliação da comunidade externa, a participação de respondentes egressos também foi 

muito aquém do esperado. Apenas 8 (oito) pessoas responderam. Muito provavelmente, o trabalho de 

divulgação da comissão local não obteve o alcance necessário. É de suma importância que nas 

próximas avaliações este segmento também tenha prioridade. Entendemos que essa relação precisa ser 

estreitada a fim de se obter o máximo de informações do perfil socioeconômico atual do egresso e 

sobre sua atuação no mercado de trabalho. 

Em relação ao tempo de formação do egresso que participou da Autoavaliação Institucional realizada 

em 2017, constatou-se que 3 egressos têm entre 1 a 2 anos de formados, 1 egresso tem 3 anos e 4 

egressos têm 4 anos ou mais de formados. 

 

Gráfico 40: Egressos que exercem a profissão de sua formação no IFBA 
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Em relação aos Egressos participantes da pesquisa que exercem a profissão de sua formação no IFBA, 

constatou-se que, dos 8 participantes da pesquisa, apenas 2 estão atuando na área de formação. 

 

Gráfico 41: Principal causa para os Egressos não exercerem a profissão de formação 

 

Por motivações diversas, a maioria dos egressos não está desempenhando a profissão de formação no 

IFBA; observa-se através do gráfico que 33% consideram o mercado de trabalho saturado. 

 

Gráfico 42: Cursos realizados pelos Egressos após a conclusão do seu curso 

 

No que se refere à verticalização dos estudos, destaca-se o alto índice de Egressos do Ensino Médio 

que realizaram curso de graduação, atingindo 62,5% dos respondentes. Ressalta-se o índice de 25% de 

Egressos que não realizaram nenhum curso. 
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Gráfico 43: Formas de participação dos Egressos no IFBA 

 

Nesta dimensão, destaca-se negativamente o vínculo dos Egressos com o Campus após a conclusão do 

curso, visto que 37,5% não tem mantido contato com a instituição, 25% participaram através de 

eventos. 

Gráfico 44: Avaliação dos Egressos quanto ao curso 

 

A maior parte dos indicadores desta dimensão recebeu considerável frequência de avaliações 

positivas. Somando-se os requisitos bom e excelente, merece destaque todos os itens: Horário de 

funcionamento do curso (87,5%); Incentivo dos professores no processo Ensino/Aprendizagem (75%); 

Contribuição dos conteúdos das disciplinas profissionalizantes para a formação profissional (62,5%); 

Carga-horária do curso (62,5%); Contribuição dos conteúdos das disciplinas básicas para formação 
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profissional (62,5%); Articulação entre as disciplinas de formação básica e as de formação 

profissionalizante (62,5%); Contribuição do estágio curricular para o seu desenvolvimento profissional 

(50%); Orientação para participação nos grupos de pesquisa do IFBA (50%) e Contribuição do IFBA 

para seu crescimento como cidadão (50%). 

Contudo, verifica-se que se somando os requisitos de avaliação regular, insuficiente/ruim e péssimo, 

houve maior índice de respostas insatisfatórias relativas se o curso do IFBA atendeu as expectativas na 

sua formação profissional (62,5%). 

Gráfico 45: Avaliação dos Egressos quanto à biblioteca 

 

As condições (infraestrutura, acervo) da biblioteca para a realização das consultas necessárias ao 

curso, em geral, foi bem avaliada pelos Egressos, visto que os conceitos bom e excelente totalizaram 

50% e os regulares 50%. 

 

Gráfico 46: Avaliação dos Egressos quanto à infraestrutura 

 

Nesta dimensão, somando-se os requisitos bom e excelente, os itens Adequação dos recursos 

audiovisuais e Condições dos laboratórios/oficinas, alcançaram índices de satisfação de 50% de 

satisfação. 
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Gráfico 47: Avaliação dos Egressos quanto aos aspectos institucionais 

 

Nesta dimensão, somando-se os requisitos bom e excelente, os itens: atuação do IFBA em atividades 

extracurriculares (visitas de campo, viagens, etc); Acompanhamento do estágio, por parte do setor 

responsável e Atuação do IFBA em processos seletivos para estágio foram avaliados, positivamente 

pela maioria, atingindo índices 50%.  
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4. OBSERVAÇÕES DE ACORDO COM OS EIXOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Este capítulo foi estruturado em consonância com a Nota Técnica Nº 

065/2014/INEP/DAES/CONAES, deste modo, está organizado em tópicos correspondentes aos cinco 

eixos que contemplam as dez dimensões mencionadas na Lei Nº 10.861/2004 que instituiu o Sinaes. 

Foi estabelecida uma relação entre os instrumentos de avaliação aplicados e os eixos propostos pela 

referida nota técnica, refletindo de maneira global sobre cada aspecto e comentando os resultados 

obtidos no processo de avaliação interna e externa. São apresentados os dados e as informações 

pertinentes a cada eixo/dimensão, de acordo com o PDI e a identidade da instituição. As informações 

relacionadas ao acompanhamento das ações do PDI serão objeto de encaminhamento para a próxima 

CPA Local, porquanto carece de uma análise minuciosa e aprofundada. 

Nesse contexto, enfatizamos a necessidade de realizar o acompanhamento das ações que visam o 

alcance das metas do PDI e dos problemas identificados nas avaliações interna e externa. Ressaltamos, 

que devido às dificuldades enfrentadas pela CPA Local, ora relatadas neste relatório, o 

acompanhamento das metas não vem sendo realizado de maneira adequada. 

Portanto, é necessário discutir juntamente com a Gestão mecanismos que contribuam para a prática 

dessas atividades, como: a implantação de estrutura física própria para a comissão, promoção de 

integração com as coordenações de cursos, integração com o setor de planejamento da instituição, etc. 

 

4.1  EIXO 1: Planejamento e avaliação institucional 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI do IFBA é o documento de planejamento estratégico 

norteador das ações e metas pelo período de cinco anos, que visa o cumprimento da missão do 

Instituto. O PDI, referente ao quinquênio 2014/2018, foi elaborado por uma Comissão Central na 

Reitoria, a Comissão Sistêmica (SC) e por Comissões nos Campi, as Comissões Locais (CL), sendo 

posteriormente aprovado pelo CONSUP. 

A apresentação deste documento ao MEC é obrigatória no processo de Avaliação da IES para o 

Credenciamento ou Recredenciamento da Instituição e para a Autorização ou Renovação de 

Reconhecimento de Cursos. É crucial para o aperfeiçoamento do processo avaliativo dessas 

Instituições articular os propósitos do PDI com os resultados obtidos na avaliação institucional 

(interna e externa). Essa situação exige um acompanhamento contínuo e ininterrupto, haja vista que 

possibilita orientar todo o processo decisório da Gestão, melhorar a qualidade das ações praticadas em 

consonância com as fragilidades identificadas no processo. 

Destarte, a política de Avaliação Institucional do IFBA pretende alcançar os seguintes objetivos: 
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✓ Contribuir para a compreensão do fenômeno da avaliação como ferramenta das reformas das 

práticas institucionais e de subsídio à tomada de decisões; 

✓ Compreender o papel da avaliação como impulsionadora dos processos de mudanças institucionais; 

✓ Firmar o entendimento de que planejamento e avaliação são elementos de um mesmo processo; 

✓ Compreender os efeitos políticos e pedagógicos das avaliações; 

✓ Construir bases teóricas para a elaboração e execução de práticas de avaliação coerentes com os 

valores educativos; 

✓ Colaborar para a elevação da qualidade pedagógica dos professores e melhor conhecimento de seu 

trabalho. 

Avaliar uma instituição tão grande e dispersa territorialmente não é tarefa fácil, são inúmeros os 

desafios enfrentados, tais como: promover uma comunicação eficiente entre a CPA Central e as CPA’s 

Locais, divergência nos calendários acadêmicos dos Campi, greves, orçamento limitado, 

desenvolvimento das atividades da comissão em concomitância ao cargo/função de concurso, etc. Os 

resultados decorrentes do processo avaliativo servem de insumo para o planejamento das diferentes 

unidades acadêmicas e administrativas da Instituição, posto que, são divulgados para toda a 

comunidades interna possibilitando o contínuo aperfeiçoamento de cada setor e à Comunidade Externa 

como forma de prestação de contas. 

4.1.1 Avaliação Interna 

O processo de Autoavaliação referente ao triênio 2012/2014 foi conduzido por uma CPA que não está 

mais vigente. Os questionários aplicados em março de 2015 serviram de base para elaboração do 

Relatório Integral de Autoavaliação do referido período. Findado este ciclo avaliativo, a Portaria Nº. 

521, de 20 de março de 2016, constituiu uma CPA provisória para iniciar os trabalhos até a realização 

de um processo consultivo. A eleição para compor a nova comissão ocorreu em agosto de 2016 com a 

nomeação dos membros eleitos em setembro do mesmo ano. 

Desde a nomeação da comissão provisória iniciou-se uma reestruturação da CPA através da revisão do 

Regimento e dos Instrumentos de Autoavaliação que foram submetidos à apreciação do CONSUP. Por 

este motivo, não houve tempo hábil para a aplicação dos questionários de avaliação no ano de 2016. 

Foi instituída pela nova comissão uma rotina de reuniões realizadas na Reitoria do IFBA, entre a CPA 

Central e as CPA’s Locais, na modalidade presencial e via web conferência. Neste ponto, ressaltamos 

o avanço na comunicação entre as comissões, haja vista que a dispersa localização geográfica dos 

campi e o orçamento limitado dificultava a participação presencial dos membros das comissões locais 

nas reuniões realizadas na cidade de Salvador. 
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A CPA vislumbra instituir uma cultura de avaliação permanente que possibilite a tomada de decisões 

importantes para o cumprimento da Missão Institucional do IFBA. Para tanto, é fundamental contar 

com a conscientização e cooperação dos Gestores, Docentes, Discentes e Técnico-administrativos. 

O Processo Avaliativo realizado em 2017 foi dividido em duas etapas: No primeiro momento foram 

disponibilizados os Formulários A1, D1, B, C e E. Posteriormente, os Formulários A2 e D2. 

Analisando a participação da comunidade interna e externa no processo avaliativo do triênio 

2015/2017, observamos uma evolução significativa, sobretudo quanto aos instrumentos A1, D1, B, C e 

E. Todavia, houve resistência dos Docentes e Discentes em participar da segunda etapa da avaliação 

referente aos Formulários A2 e D2. A CPA Local verificou que essa baixa participação pode ter 

ocorrido por diversos fatores, dentre eles o reduzido período em que ficou disponibilizado, sendo a 

situação dificultada porque, em parte, coincidiu com as férias Docentes e Discentes. Além disso, para 

responder os instrumentos, ambos os segmentos deveriam acessar os formulários diversas vezes para 

avaliar cada disciplina, cada Docente e cada Discente, situação diferente da primeira etapa em que os 

formulários eram acessados uma única vez. 

Sendo assim, é necessário que a CPA Central e as CPA’s Locais determinem outro mecanismo para 

aplicação desses instrumentos de avaliação (Formulários A2 e D2), tendo em vista que esse se mostrou 

pouco eficiente.  

Considerando que a cultura de avaliação no IFBA ainda é crítica, é importante que os Gestores 

apontem os encaminhamentos e ações para dar maior credibilidade ao processo. A devolutiva dos 

resultados aos segmentos participantes, bem como a articulação entre a Avaliação e o Planejamento 

são cruciais para reverter este quadro.  

4.1.2 Avaliação Externa 

No ano de 2017, o Campus Paulo Afonso recebeu uma visita in loco dos Avaliadores do MEC, nos 

seguintes períodos: de 29/10/2017 à 30/10/2017 a Comissão de Avaliação Externa compareceu para a 

Renovação de Reconhecimento do Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica. 

Os conceitos atribuídos aos cursos, pelos avaliadores, variam de 1 a 5 e são obtidos através da média 

ponderada de três dimensões do SINAES: Dimensão 01: Organização Didático-Pedagógica; Dimensão 

02: Corpo Docente e Dimensão 03: Infraestrutura. 

As comissões orientaram seus trabalhos através da análise dos documentos fornecidos pelo IFBA no 

sistema e-MEC, documentos apresentados na avaliação “in loco”, dados obtidos nas entrevistas com 

Docentes, Discentes, Dirigentes da IES, membros da CPA e através de visita realizada às instalações 

do Campus. A partir dessas informações, foram tecidos comentários sobre diversos aspectos da 
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instituição que culminaram nos conceitos atribuídos no Relatório Final de Avaliação da IES e no 

Relatório de Avaliação dos Cursos. 

Nesse contexto de avaliação externa, também temos o Enade que é uma das ferramentas de avaliação 

que compõem o Sinaes. Seu objetivo é avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem e o 

desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas 

diretrizes curriculares dos cursos de graduação. Em 2017, participaram do Enade os estudantes 

concluintes do curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica do Campus Paulo Afonso.  

 

4.2  EIXO 2: Desenvolvimento institucional 

 

Missão 

 

“Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com 

qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país”. 

O IFBA, no seu Projeto Pedagógico Institucional - PPI, assume como princípios balizadores das 

relações sociais, administrativas e educativas: a igualdade e a solidariedade, valores humanos 

universais que garantem o respeito, a dignidade e o tratamento com equidade a todos os cidadãos e 

cidadãs; a inclusão, princípio de respeito às diferenças e o atendimento às necessidades prementes da 

maioria da população brasileira; a sustentabilidade, princípio de promoção humana e das suas relações 

com a sociedade e a natureza e, por fim, a democracia, elemento fundante de toda e qualquer ação, 

individual ou coletiva, desenvolvida na Instituição, não apenas como método de consulta, mas como 

método de construção das relações sociais, acadêmicas e administrativas. 

A missão do IFBA foi construída de forma coletiva e está apoiada na premissa legal da autonomia 

pedagógica e administrativa, que ao construir seu PPI corrobora o compromisso com uma educação 

pública, laica, gratuita, inclusiva e com qualidade socialmente referenciada. 

De acordo com o PPI, um dos objetivos primordiais da educação tecnológica é permitir ao futuro 

profissional desenvolver uma visão crítico-social da evolução da tecnologia, das transformações 

oriundas do processo de inovação e das diferentes estratégias empregadas para confrontar os 

imperativos econômicos com as condições da sociedade. 

A compreensão de um espaço público pertencente a todos os cidadãos deve nortear os indivíduos, 

presentes ou não no interior do IFBA, no tratamento zeloso com os espaços físicos e os equipamentos. 

Esta responsabilidade com o espaço público também deve ser praticada de maneira ampla, não sendo 

restrito a ações individuais e lançando mão de políticas de gestão efetivamente responsáveis. 
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O comportamento solidário e inclusivo exige atenção com o meio ambiente, isto é, a sustentabilidade 

passa necessariamente por um ambiente saudável e a preservação dos materiais, insumos, e 

componentes retirados da natureza e presentes na nossa realidade na forma de energia, espaços físicos 

e equipamentos que usamos no dia a dia, exige a devida atenção ao seu desgaste. A formação de um 

cidadão que incorpore a profissionalização sustentável deve ser construída cotidianamente com a 

assunção das responsabilidades individuais e coletivas de toda a comunidade interna do IFBA. 

O Campus Paulo Afonso constrói coletivamente o processo de democratização das relações, pautado 

em práticas transformadoras da sua realidade e busca no oferecimento do ensino, da pesquisa e da 

extensão cumprir seu papel social. 

4.2.1 Plano de Desenvolvimento Institucional 

No PDI estão definidas a missão e a visão de futuro do IFBA e dos campi, suas estratégias, diretrizes e 

políticas a serem desenvolvidas para atingir seus objetivos e metas. 

É dever da CPA monitorar o alcance dos objetivos e metas previstas com intuito de promover a 

aproximação da Avaliação e do Planejamento, visando a consolidação de tomada de decisões 

respaldadas nos processos avaliativos. 

O PDI do IFBA 2014/2018 planejou seu quinquênio considerando as realidades percebidas no 

panorama à época da sua elaboração e, posteriormente, por força das mudanças ocorridas no cenário 

político-econômico nacional, passou por adequações. As informações e projeções nele contidas 

abrangem os dados fornecidos pelos Campi, tendo sido discutido e validado pela comunidade da 

Reitoria e Campi. 

São nove eixos básicos que integram o PDI: Perfil Institucional, Projeto Pedagógico Institucional - 

PPI, Cronograma de Implantação e Desenvolvimento da Instituição e dos Cursos, Perfil dos Corpos 

Docente e Técnico-administrativos, Organização Administrativa, Política de Atendimento aos 

Discentes, Infraestrutura, Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional e Aspectos 

Financeiros e Orçamentários. 

4.3 EIXO 3: Políticas acadêmicas 

A missão do IFBA, em uma perspectiva emancipadora, retrata a seu compromisso com o ensino, 

“tendo por princípio a formação do sujeito histórico-crítico e a vinculação com a ciência e tecnologia 

destinada à construção da cidadania e da democracia”. E, busca o diálogo com a pesquisa e a extensão, 

“de forma integrada entre os diversos níveis e modalidades de ensino e áreas do conhecimento, 

promovendo oportunidades para uma educação continuada, da educação básica à pós-graduação” 

(IFBA, 2013). 
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No âmbito do ensino, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio é desenvolvida nas formas 

articulada e subsequente, sendo a primeira de forma integrada ou concomitante à Educação Básica, 

com os cursos organizados por eixos tecnológicos. O Ensino Superior busca uma formação que unifica 

ciência, tecnologia e trabalho, bem como atividades intelectuais e instrumentais. 

A extensão é entendida pelo IFBA como prática acadêmica integradora da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica - EPCT nas suas atividades de ensino e de pesquisa. As 

demandas da maioria da população consolidam a formação de um profissional cidadão e se credencia 

junto à sociedade como espaço privilegiado de produção e difusão do conhecimento na busca da 

superação das desigualdades sociais. Portanto, o PPI preconiza que as atividades de extensão sejam 

desenvolvidas com um caráter comunitário, incluindo atividades de divulgação artística, esportiva, 

cultural, científica e tecnológica (IFBA, 2013). 

Já a pesquisa no IFBA, orientada pelo PPI, tem por princípio a vinculação estreita com o 

desenvolvimento local e a inclusão social. O seu escopo principal é o bem-estar social e o 

desenvolvimento do país. Ainda, estabelece a articulação com o ensino e a extensão, de forma 

integrada entre os diversos níveis e modalidades de ensino e áreas técnicas/tecnológicas e, às 

atividades artística e cultural, para a promoção de oportunidades diante do dinamismo da sociedade e 

do mundo. 

4.3.1 Comunicação com a Sociedade 

A Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional (DGCOM), localizada na Reitoria do IFBA é o 

órgão sistêmico responsável pelo gerenciamento das informações institucionais divulgadas para toda a 

sociedade e atua também oferecendo apoio e orientação aos Setores de Comunicação localizados nos 

Campi. 

São diversas ações de divulgação da imagem do IFBA para as mídias sociais, tais como: produção de 

materiais para os processos seletivos e concursos, programação visual de materiais diversos como: 

impressos, revistas, sinalização, web design, etc. Para tanto, a DGCOM conta com o auxílio dos 

Departamentos de Jornalismo e Relações Públicas e suas Coordenações: de Programação Visual, 

Coordenação de Promoção Institucional, Conteúdo Virtual e Coordenação de Multimeios. 

O portal institucional é o principal veículo de comunicação da DGCOM, pois apresenta as diversas 

ações da instituição, para os públicos internos e externos, disponibilizando informações relevantes de 

forma apropriada, atual e acessível. 

A elaboração dos conteúdos publicados, a definição do público interessado, os meios de veiculação 

estão em consonância com o planejamento estratégico, alinhados com os objetivos do IFBA e estão 

explicitados no Decreto-Lei 5296/2004, que estabelece as regras de acessibilidade, inclusive para a 

comunicação. 
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Devido a estrutura multicampi do IFBA, a DGCON tem buscado atuar de maneira colaborativa com os 

setores de comunicação dos Campi, monitorando a veiculação de notícias de forma regionalizada, a 

fim de atender as demandas locais específicas decorrentes das diferenças regionais a qual nosso 

contexto está inserido. 

No Campus Paulo Afonso, a comunicação institucional é realizada pela Coordenação de Comunicação 

Social que atua para o crescimento do IFBA, por meio da gestão da imagem do Instituto, do bom 

relacionamento com os meios de comunicação local e com a comunidade interna e externa e da 

divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito do ensino, pesquisa e extensão. 

A comunicação com a comunidade interna e externa do Campus Paulo Afonso ocorre por meio de 

diferentes ferramentas capazes de integrar, interagir e dar publicidade às ações, informações de 

interesse público, realizadas pelo IFBA e/ou em parcerias habituais com as demais IES. 

4.3.2 Política de Atendimento aos Discentes 

O IFBA (Informações compiladas do PPI e PDI – IFBA) através da sua missão em promover a 

formação do cidadão histórico-crítico, verificou a necessidade de criar mecanismos para garantir a 

“proteção integral” prevista nas legislações educacionais bem como no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Para tanto, busca contribuir com o processo de criação, ampliação e consolidação de programas, 

projetos e ações que propiciem a permanência do estudante na Instituição. Ou seja, é uma política que 

tem como finalidade prover os recursos necessários para o estudante superar os entraves do seu 

desempenho acadêmico, sendo, ainda, um instrumento de fortalecimento de uma formação voltada 

para o exercício da cidadania. 

Neste contexto, a política de assistência ao educando é direcionada para os estudantes do ensino 

superior e para os alunos da educação profissional, posto que o direito à educação e o direito ao acesso 

e permanência nas instituições de educação, cuja finalidade é a formação do sujeito para o exercício da 

cidadania, preparação para o trabalho e sua participação na sociedade, é assegurado nos aportes legais 

da Constituição Federal (1988), do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Nº 8.069/90), da Lei de 

Diretrizes de Base da Educação (Lei Nº 9.394/96), assim como no Decreto Nº 7.234/2010, que dispõe 

sobre o Programa Nacional da Assistência Estudantil, dentre outros. 

As ações de assistência estudantil devem ter como finalidade a garantia da igualdade de oportunidades 

aos estudantes na perspectiva do direito social, bem como a criação de condições para sua 

permanência com êxito na instituição, dispondo dos meios necessários ao desempenho acadêmico e 

colaborando com a redução da evasão escolar. 

 



74 

 

 

4.4  EIXO 4: Políticas de gestão 

 

4.4.1 Políticas de Pessoal 

Segundo o PDI-2014-2018, a Política de Gestão de Pessoas do IFBA deve delinear as diretrizes da 

Política de Capacitação dos Servidores e Política de Desenvolvimento da Carreira dos Servidores. 

A resolução do CONSUP Nº 26/2013, art. 161, III e VI, determina quais os deveres da Diretoria de 

Gestão de Pessoas, expostos a seguir: 

III. Planejar, desenvolver, acompanhar e avaliar a implementação de 

políticas de gestão de pessoas em parceria com as diversas unidades 

organizacionais, de forma sistêmica, estratégica e integrada, observadas as 

diretrizes da Secretaria de Gestão Pública; IV. Elaborar, coordenar e 

supervisionar os programas de capacitação dos servidores(as) Técnico-

administrativos e Docentes, em atendimento ao Decreto no 5.707, de 23 de 

fevereiro de 2006, e Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008; (IFBA, 

2013). 

Os principais objetivos da Política de Gestão de Pessoas do IFBA são a promoção de um plano 

permanente de formação de recursos humanos; o estabelecimento de um programa institucional de 

avaliação de desempenho nas diversas áreas de atuação do Instituto e a definição de um programa de 

desenvolvimento institucional de valorização pessoal e profissional. 

A Política de Capacitação e a Política de Desenvolvimento da Carreira dos Servidores devem criar 

condições para o crescimento pessoal e profissional, proporcionando um ambiente de oportunidade de 

conhecimento, bem como de desenvolvimento de habilidades e de competências. 

A instituição deve oferecer ao servidor um ambiente organizacional propenso ao desenvolvimento de 

suas capacidades para o trabalho e instigá-lo a se aprimorar como cidadão, membro de equipe, 

servidor público, promotor de política pública e gestor público. 

Os Docentes, integrantes da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e do 

Plano de Carreira do Ensino Básico Federal, possuem Regime de Trabalho de 20 horas, 40 horas ou 40 

horas com Dedicação Exclusiva. Vale salientar, que no caso de professor, a Lei nº. 12.772/2012 relata 

que a adoção do regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, ocorrerá como exceção, 

mediante aprovação de órgão colegiado superior competente, observando dois turnos diários 

completos, sem dedicação exclusiva, para áreas com características específicas. 

A substituição eventual de professores do quadro do IFBA ocorre, nos termos da Lei nº 8.745/1993, na 

categoria Professor Substituto, por meio de processo seletivo simplificado, divulgado em Edital 

Público, para contrato temporário no limite de dois anos. 
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Os Técnico-administrativos em Educação são regidos pela Lei 11.091/2005; a Lei 11.784, de 22 de 

setembro de 2008 reestruturou várias carreiras, incluindo a dos TAEs, no entanto, esta teve ainda 

mudanças quanto à capacitação e a tabela de vencimentos, consoante a Lei nº 12.772, de 28 de 

dezembro de 2012. Possuem regime de trabalho de 20, 25, 30 ou 40 horas semanais, de acordo com o 

cargo que ocupam. 

O IFBA deve promover uma Gestão de Pessoas estratégica, valorizando, investindo na capacitação, 

desenvolvimento técnico e pessoal de seus profissionais, compreendendo, assim, que são os servidores 

das duas carreiras em educação que contribuem para o desenvolvimento da Instituição, tornando 

visíveis os resultados de qualquer ação positiva. 

4.4.2 Organização e Gestão da Instituição 

A administração do Instituto Federal da Bahia é feita por seus órgãos colegiados, pela Reitoria e pela 

Direção Geral dos Campi, apoiada em uma estrutura organizacional que define a integração, a 

articulação e a cooperação dos diversos órgãos situados em cada nível. 

Os órgãos executivos e de assessoramento do IFBA, distribuídos pelos níveis de sua estrutura, são os 

seguintes: 

I – REITORIA 

1. Gabinete 

2. Procuradoria Federal 

3. Auditoria Interna 

4. Comissão de Ética 

5. Órgãos de Assessoramento 

a. Comissão Permanente de Pessoal Docente 

b. Comissão Interna de Supervisão do Plano de Cargos e Carreira dos Técnico-administrativos em 

Educação 

c. Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação 

d. Ouvidoria 

e. Correição 

f. Assessoria de Relações Internacionais 

g. Assessoria Especial 
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6. Diretoria Sistêmica com status de campus de Educação a Distância (EAD) 

7. Pró-Reitorias 

a. Pró-Reitoria de Ensino 

b. Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

(Gerência de Desenvolvimento de Bibliotecas) 

c. Pró-Reitoria de Extensão 

d. Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

e. Pró-Reitoria de Administração 

8. Diretorias Sistêmicas 

a. Diretoria de Gestão de Pessoas 

b. Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação 

c. Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional 

Os campi do IFBA são administrados por Diretores Gerais e têm seu funcionamento estabelecido pelo 

Regimento Geral e pelo seu Regimento Interno, observada a legislação pertinente. Os Diretores Gerais 

são escolhidos e nomeados, de acordo com a Lei nº. 11.892/2008, para mandato de quatro anos, 

contados da data da posse permitida uma recondução. 

4.4.3 Sustentabilidade Financeira 

O orçamento público é um instrumento de planejamento governamental que fixa as despesas e estima 

as receitas da administração pública em determinado exercício financeiro. Para entender como o 

orçamento do governo federal é construído faz-se-necessário conhecer seus instrumentos de 

planejamento, que são: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – DDO, e Lei 

Orçamentária Anual - LOA. 

O PPA define as diretrizes, os objetivos e as metas de médio prazo (quatro anos) da administração 

pública. A LDO estabelece as metas, as prioridades e orienta a elaboração da lei orçamentária anual; 

dispõe sobre os critérios e a forma de limitação de empenho, entre outras funções. A LOA é o 

orçamento propriamente dito, a lei que estima as receitas e fixa as despesas públicas para o período de 

um ano. 

O IFBA tem seus recursos garantidos pelo Governo Federal através da aprovação da Lei Orçamentária 

Anual – LOA, a qual prevê todos os gastos para execução das despesas da Instituição, de custeio e de 
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investimento, com o ensino, pesquisa, extensão e outras ações da Gestão em consonância com o 

previsto no PDI.  

 

4.5  EIXO 5: Infraestrutura física 

 

Neste Eixo Avaliativo foi apresentado o panorama geral do espaço físico do Campus Paulo Afonso, 

cujos dados foram coletados nos documentos institucionais e no Relatório de Avaliação Externa por 

ocasião do Recredenciamento da Instituição. É crucial relatar dados decorrentes da Avaliação Externa, 

haja vista essas informações agregaram elementos importantes para a tomada de decisão voltada à 

melhoria da infraestrutura. 

A área das edificações do IFBA - Campus Paulo Afonso tem a seguinte composição: 

✓ 1 (um) prédio de uso administrativo e salas de aula; 

✓ 1 (um) prédio anexo de salas de aula e laboratórios; 

✓ 1 (um) prédio para planta de biocombustíveis; 

✓ 1 (um) auditório; 

✓ 1 (um) ginásio de esportes e 

✓ 1 (uma) biblioteca. 

Durante visita da Comissão de Avaliação do MEC em 2017 foram tecidas as seguintes constatações 

acerca da infraestrutura do Campus. 

As instalações administrativas possuem boas dimensões, são conservadas e limpas, bem iluminadas e 

refrigeradas. De um modo geral, pode-se afirmar as instalações administrativas estão aquém de 

atender às necessidades institucionais, visto que muitos setores funcionam em uma mesma sala. 

Com relação as salas de aula, elas não dispõe projetor fixo e nem equipamento de ar condicionado. Há 

carteiras suficientes os alunos são bem conservadas. Os laboratórios de informática possuem 

equipamentos adequados ao atendimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

O Campus possui laboratórios para as aulas práticas do Ensino Médio e Superior; são fornecidos 

equipamentos de segurança e expostos cartazes com normas de utilização. Os professores não dispõem 

de gabinetes individuais ou estações de trabalho para permanecerem na IES durante o horário de 

trabalho, não podendo contar com um espaço para estudo, pesquisa ou o planejamento de atividades. 
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Todavia, são oferecidos dois espaços exclusivos, a sala de professores mobiliada com mesa de 

reuniões, armários, computadores e mesa. O auditório é equipado com projetor fixo e sistema de som. 

Todos os computadores da instituição, instalados nas áreas administrativas, acadêmicas e nos 

laboratórios de informática, além dos equipamentos de propriedade dos Docentes e Discentes, têm 

acesso à internet banda larga.  

No que se refere aos espaços de convivência do IFBA Campus Paulo Afonso, há uma infraestrutura de 

para convivência e alimentação no instituto. O Campus possui uma ampla área verde muito bem 

cuidada e arborizada, com vegetação nativa, gramados, além de diversas espécies arbóreas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o caráter facultativo do preenchimento dos instrumentos, esta comissão avaliou como 

insatisfatória a participação de todos os segmentos no processo de Avaliação Institucional do Campus 

Paulo Afonso. Foram apresentadas análises dos resultados, bem como as ações realizadas no triênio 

com indicação para novas ações institucionais decorrentes do Processo Avaliativo. 

Houve mobilização de toda a Comissão para sensibilizar e conscientizar os segmentos avaliadores em 

relação à seriedade do processo, como instrumento relevante para o diagnóstico e para o planejamento 

institucional, contudo esta mobilização não teve os efeitos desejados, observando-se um decréscimo na 

participação da comunidade em relação à aplicação anterior, não sendo foi possível fazer um quadro 

evolutivo devido à baixíssima participação. A CPA Local considerou que há condições de ampliar tal 

participação, com base em novas estratégias e ações de divulgação. 

A Comissão de Avaliação Interna do IFBA Campus Paulo Afonso deseja estreitar a comunicação com 

os diferentes setores da Instituição. Para tanto, apresenta os dados deste relatório e incentiva que cada 

um estabeleça reflexões que alimentem suas ações futuras com vistas ao amadurecimento de uma 

cultura de avaliação permanente. 

Por fim, é de suma importância para a eficácia da Autoavaliação Institucional a consciência dos 

gestores quanto ao conhecimento dos objetivos e resultados pretendidos pelos instrumentos, de modo 

que possam servir de referência para um movimento de contínuo aperfeiçoamento do ensino, da 

pesquisa e da extensão, bem como de toda a Instituição. 
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