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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 Valença, 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. 

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). 

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 Identificação e Contexto Histórico 

 

A Lei nº 11.892, de 19 de dezembro de 2008, criou os Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia – IFET’s, em substituição aos antigos Centros Federais de Educação Tecnológica – 

CEFET’s. A natureza jurídica dos Institutos é de Autarquia Federal de Direito Público, 

vinculados ao MEC e tem sua definição no Art. 2º da referida Lei: “são instituições de educação 

superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de 

educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino”. 

Nesse contexto, o antigo Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET – BA) foi 

transformado em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, com 

sede à Av. Araújo Pinho, nº 39 - Canela - Salvador – BA (Reitoria). 

O IFBA é constituído pela Reitoria e seus 23 campi distribuídos por todo o 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 IFBA Campus Valença, localizado no baixo sul do estado, teve sua construção iniciada em 

outubro de 1989 e foi inaugurado em dezembro de 1994, sob o nome de “Escola de Pesca”. 

Iniciou suas primeiras turmas de ensino técnico em 1996. 

O crescimento do Campus Valença continuou em 2001 com a criação dos cursos de 

Aquicultura, Turismo e Hospitalidade e desde 2006 oferece cursos na nova modalidade 

Integrada de Informática e Turismo e posteriormente Aquicultura, em 2008, além dos cursos 

na modalidade PROEJA em Aquacultura, Turismo e Hospedagem e Informática, dos cursos na 

modalidade Subsequente em Informática e Aquacultura e turmas residuais na já extinta 

modalidade “Ensino Médio”. 

O IFBA Campus Valença se insere no âmbito das políticas públicas em Educação que ora são 

implementadas no País. O Instituto tem a incumbência de solucionar distorções locais na 

oferta de profissionais na Educação Básica e no ensino fundamental, sanando problemas 

provenientes da ausência de formação em nível superior de ensino, principalmente no âmbito 

das Licenciaturas. 

 

1.2 Inserção Regional 

 

A cidade de Valença é o centro de um município com 1.190,38 km² de área e uma população 

de 89.597 habitantes (IBGE/2010), é o maior município da região chamada de "Costa do 

Dendê", composta pelos municípios de Cairú, Camamu, Igrapiúna, Ituberá, Maraú, Nilo 

Peçanha, Taperoá e Valença. Essa microrregião além do tradicional cultivo do dendezeiro 

(Elaeis guineensis Jacq.), produz borracha, com áreas de cultivo de seringueiras (Evea 



brasiliensis Cham), cravo da índia (Syzygium aromatico (L.) Merril e Perry), piaçava (Attalea 

Humb.), cacau (Theobroma cacao L.), criação extensiva de gado, maricultura, especialmente o 

cultivo de camarão, extrativismo de produtos provenientes de ambientes estuarinos e dos 

manguezais, além da agricultura de subsistência e de belas praias de reconhecida beleza 

cênica o que movimentam um fluxo e aptidão para o turismo, capitaneada belas praias de 

Morro de São Paulo, localizadas na Ilha de Tinharé e a Baía de Camumú. 

O IFBA Campus Valença se insere no âmbito das políticas públicas em Educação que ora são 

implementadas no País. O Instituto tem a incumbência de solucionar distorções locais na 

oferta de profissionais na Educação Básica e no ensino fundamental, sanando problemas 

provenientes da ausência de formação em nível superior de ensino, principalmente no âmbito 

das Licenciaturas. 

 

1.3 Comissão Própria de Avaliação – CPA 

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. 

A comissão é formada por 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. 

No IFBA, devido à diversidade geográfica e ao estilo multicampi, inicialmente foi constituída 

uma Comissão Própria de Avaliação (CPA Central) com sede na Reitoria e Comissões Setoriais 

de Avaliação (CSA) nos Campi com o intuito de auxiliar a CPA Central a desenvolver suas 

atividades. Por recomendação dos avaliadores do MEC, a nomenclatura das CSA foi alterada e 

passaram a chamar-se de Comissão Própria de Avaliação - CPA Local, mantendo a sua sede na 

Reitoria com a CPA Central. 

Em 2016, uma equipe da CPA Central foi constituída provisoriamente para dar andamento aos 

trabalhos da comissão até a realização de um novo processo consultivo. A eleição que compôs 

a nova comissão ocorreu em agosto de 2016 com a nomeação dos membros eleitos em 

setembro do mesmo ano. Por este motivo não houve tempo hábil para a aplicação dos 

instrumentos de avaliação referente ao ano letivo de 2015. 

Os membros da CPA Central e das CPAs Locais participaram de reuniões presenciais na 

Reitoria, sendo também transmitidas via web conferência para garantir a participação das 

representações locais quando impossibilitados de realizar o deslocamento. As principais 

atividades das comissões foram: reestruturar a dinâmica de funcionamento da CPA, reformular 

o regimento e os instrumentos de autoavaliação (questionários), discutir a elaboração do 

projeto de autoavaliação, conduzir o processo de avaliação interna, definir estratégias de 

divulgação, confecção e análise do relatório de Autoavaliação e discutir ações para o próximo 

ciclo avaliativo. 



A nova comissão buscou conscientizar toda comunidade interna e externa para a participação 

efetiva no processo avaliativo, visando instituir uma cultura de avaliação permanente que 

possibilite à Gestão do IFBA a tomada de decisões importantes para o cumprimento da sua 

Missão Institucional. 

 

1.3.1 Formação da CPA Local do Campus Valença no Triênio 2015 – 2017 

A Portaria Nº 012/18 - GD, de 16 de abril de 2018, designou assim a composição da CPA Local:  

o Representantes dos Docentes: Edeyson Andrade Gomes e Wheliton Chiang Shung 
Moreira Ferreira. 

 
o Representantes dos Técnico-administrativos: Hilas de Jesus Almeida e Adeilton de 

Souza Menezes. 
 

o Representantes dos Discentes: Edvânia Sousa Barbosa e Jairo dos Santos Pereira. 
 

o Representantes da Sociedade Civil Organizada: Ariosvaldo Conceição Duarte e 
Francisco Carlos Ferreira da Silva. 

 

 

1.3.2 Dificuldades encontradas no triênio 2015/2017 e sugestões para o próximo 

ciclo avaliativo 

Como contribuição para o planejamento das avaliações futuras, listamos as dificuldades 

encontradas pela CPA Local do Campus Valença ao longo do triênio 2015/2017, seguido de 

sugestões para o próximo Ciclo Avaliativo 2018/2020: 

Apatia dos segmentos na participação da Autoavaliação: Os segmentos se mostraram 

desinteressados em participar do processo de Autoavaliação, impactando no quantitativo 

significativo para dados estatísticos mais abrangentes. 

Sugestão: Definir um plano contínuo de informação do que é e a importância da Autoavaliação 

Institucional entre todos os envolvidos. Mobilizar os docentes e as coordenações de curso 

nesse plano contínuo para a motivação e esclarecimento dos discentes. Elaborar multimeios 

de informação (site institucional, mídias sociais, folder, cartaz, mural eletrônico, boletim 

informativo, etc) com periodicidade regular, objetivando informar continuamente a 

comunidade sobre as atividades da CPA. 

 

 

 

 

 



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 (questionários), que foram 

organizados em cinco eixos: 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação. 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional; 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição. 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade; 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes. 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal; 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição; 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira. 

Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física. 

 

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 

classificação, descrição e interpretação dos dados. Foi realizada através de uma abordagem 

quantitativa e sustentada em ferramentas/técnicas diversas como gráficos e estatísticas 

descritivas aplicadas aos resultados da pesquisa. 

A pesquisa foi realizada junto aos Discentes, Docentes, Egressos, Técnico-administrativos e 

Comunidade Externa, através da aplicação dos seguintes instrumentos avaliativos 

(questionários):  



Formulário A1 – Avaliação Institucional Global pelo Discente; 

Formulário A2 – Avaliação de Disciplina e Docente pelo Discente; 

Formulário D1 – Avaliação Institucional Global pelo Docente; 

Formulário D2 – Avaliação de Disciplina e curso pelo Docente; 

Formulário B – Avaliação Global pelo corpo Técnico-administrativo; 

Formulário C – Avaliação Global pela Comunidade Externa; 

Formulário E – Avaliação Global pelos Egressos. 

Os instrumentos de Autoavaliação foram disponibilizados na modalidade online 

através do Google Docs, para preenchimento facultativo, contendo questões objetivas 

e diferenciadas por segmento, para atribuição de notas conforme detalhado na Tabela 

1: 

AVALIAÇÃO NOTA 

Excelente 5 

Bom 4 

Regular 3 

Insuficiente/Ruim 2 

Péssimo 1 

Não se aplica  NA 

  
Tabela 1 – Escala de notas atribuídas às questões 

 

Além das notas da Tabela 1, algumas questões requereram resposta como “Sim ou Não”.  

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. 

Desse modo, destacam-se no capítulo Análise dos Dados e Apresentação dos Resultados, as 

reclamações mais recorrentes, sendo o conteúdo encaminhado na íntegra para a Direção Geral 

do Campus. Ressalta-se a importância de considerar os comentários registrados e o que foi 

apontado como sugestão a fim de rever, planejar e aplicar ações que visem a constante busca 

pela melhoria da qualidade do ensino. 

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

base os dados obtidos na Divisão de Recursos Humanos – CGP; os dados dos Discentes foram 

obtidos junto à Coordenação de Registros Escolares – GRA. 

A seguir, apresentamos a Tabela 2 com o detalhamento do universo de participantes no 

processo de Autoavaliação do IFBA Campus Valença, seguido de breves comentários. 

 

 



 

 Total  Total 
Respondentes 

% 

Técnicos 42 22 52,4% 

Professores 75 29 38,6% 

Alunos 1.079 441 40,9% 
Tabela 2 – Participação na Autoavaliação 

 

Embora os índices de participação sejam estatisticamente satisfatórios, objetiva-se que os 

mesmos se aproximem de 100%. Assim, será meta da CPA, no próximo ciclo de avaliação, 

ampliar as formas de comunicação e garantir a maior participação de todos os envolvidos na 

autoavaliação. 

 

2.1 Estratégias utilizadas para divulgação da Avaliação Institucional 

O processo de Autoavaliação do IFBA teve início com a disponibilização dos questionários A1, 

D1, B, C e E no período de 18/07/2017 à 24/01/2018, e os Formulários A2 e D2 foram 

disponibilizados de 24/10/2017 à 28/02/2018, sendo que ambos foram prorrogados ao longo 

do processo devido à baixa participação dos segmentos. 

Tendo em vista que a cultura de avaliação no IFBA ainda requer amadurecimento, foi 

desenvolvida uma série de ações com o objetivo de envolver a comunidade acadêmica no 

processo. Para tanto, a CPA Local do campus Valença, em acordo com a CPA do IFBA, realizou 

ampla campanha de adesão juntos aos segmentos, utilizando-se de diversas ferramentas 

como: banner na página principal do IFBA e no site do Campus com os links dos questionários; 

afixação de faixa na entrada do Campus divulgando o processo avaliativo; e-mails para a 

comunidade interna e externa; utilização de redes sociais como WhatsApp e Facebook para 

divulgação; sensibilização dos setores estratégicos do Campus por meio do Sistema Eletrônico 

de Informações – SEI/IFBA e, também, por e-mail para orientar sobre a importância do 

processo avaliativo. 

Durante o processo avaliativo houve o monitoramento da participação de todos os segmentos 

em tempo real, inclusive do quantitativo de estudantes por curso, sendo os dados divulgados 

para intensificação da campanha junto àqueles com menor participação. 

 

 

 

 

 



3. Análise dos Dados e Apresentação dos Resultados 

 

A análise ora apresentada fundamentou-se na tabulação dos dados colhidos na pesquisa 

realizada entre os Discentes, Docentes, Técnico-Administrativos, Egressos e Comunidade 

Externa via questionários específicos para cada setor. 

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

considerados positivos (e o percentual destes índices, somados, anexados a cada indicador).  

Os resultados qualificados como insuficiente/ruim, péssimo e não se aplica por mais de 50% 

dos respondentes foram destacados negativamente, com alto nível de prioridade para fins de 

planejamentos das ações da Gestão, visando sua melhoria (e o percentual destes índices, 

somados, anexados a cada indicador). 

Os resultados cuja soma de respondentes seja igual ou superior a 50% apenas se somados os 

resultados regulares aos excelentes e bons foram destacados para fins de planejamentos das 

ações da Gestão, visando sua melhoria.  Neste caso, a avaliação é considerada regular, com 

viabilidade de melhoria menos crítica que as negativas. 

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. 

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

resultado para cada questão. 

 

3.1 Avaliação Global Discente 

Nesta seção são apresentados e brevemente comentados os resultados obtidos através de 
dois instrumentos preenchidos pelos discentes. O primeiro, A1, solicitou aos estudantes 
opiniões sobre aspectos globais da instituição. O segundo, A2, coletou opiniões sobre as 
disciplinas cursadas. 
 
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:  
 

o Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional;  
o Eixo 2: Desenvolvimento Institucional;  
o Eixo 4: Políticas de Gestão;  
o Eixo 5: Infraestrutura Física. 



 
Participaram desta etapa de avaliação os estudantes regularmente matriculados no IFBA, 
campus Valença. 
 
 
 

GESTÃO, ÓRGÃOS DE APOIO E CULTURA INSTITUCIONAL 

 
O Gráfico 1 apresenta a distribuição dos discentes que responderam a autoavaliação. 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos discentes que responderam a autoavaliação, por curso. 

No período da autoavaliação, o quadro discente era assim composto, destacando-se o 
percentual de respondentes: 

1. 126 alunos na Licenciatura em Matemática (participação de 13,5%); 
2. 120 alunos na Licenciatura em Computação (participação de 13,33%); 
3. 28 alunos no curso Técnico Subsequente em Informática (participação de 60,71%); 
4. 08 alunos no curso Técnico Subsequente em Aquicultura (participação de 0%); 
5. 234 alunos no curso Técnico Integrado em Aquicultura (participação de 60,25%); 
6. 280 alunos no curso Técnico Integrado em Guia de Turismo (participação de 

48,21%); 
7. 283 alunos no curso Técnico Integrado em Informática (participação de 40,98%). 

 

O percentual geral de respondentes, de 40,96%, 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) que possa 

atrair mais a participação dos respondentes. 

O modelo de questionário, via Google Docs, onde o respondente opta por participar num 

momento de sua escolha, mostrou-se pouco eficiente, mesmo com a divulgação interna. 

O Gráfico 2 apresenta o quantitativo de respondentes classificados por ano e semestre do 

curso.  

 

Gráfico 2 - Distribuição dos discentes em função do ano e semestre que estão cursando. 

 

Os indicadores da avaliação Geral do IFBA pelos discentes, como demonstra o Gráfico 3, 
apresentam, em sua maioria, avaliações positivas, denotando satisfação dos discentes para 
com a instituição. 

 

 

Gráfico 3 – Avaliação Geral do IFBA pelos Discentes  

 



Destacam-se positivamente: 
 

1. Apoio e Políticas de pesquisa (53,6 %); 
2. Apoio e Política de ensino (61,3 %) 
3. Apoio e Promoção de atividades artísticas e culturais (59,5 %); 
4. Apoio e política de inclusão a portadores de deficiências e necessidades especiais 

(52,9 %); 
5. Apoio e políticas de assistência estudantil (68,7 %); 
6. Auto avaliação Institucional (CPA) (55,6 %); 
7. Democracia e horizontalidade nas relações institucionais (51,8 %). 

 
Os indicadores regulares são: 

1. Atuação da Reitoria do IFBA (59 %); 

2. Comunicação Institucional Interna (79 %);  

3. Apoio e Política de extensão (81 %) 

Nenhum indicador foi destacado negativamente. 

 

Os Gráficos 4 e 5 retratam a avaliação do Campus pelos discentes.  

 

Gráfico 4 - Avaliação do Campus pelos Discentes 

 



 

Gráfico 5 - Avaliação do Campus pelos Discentes 

 

Destacam-se positivamente os seguintes indicadores: 

1. Atuação da Direção do Campus/Unidade de Ensino (63,1 %); 
2. Atuação da Direção de Ensino (63,8 %); 
3. Comunicação Interna (52,7 %); 
4. Atuação do Setor do Protocolo (67 %) 
5. Atuação do Setor de Registros Escolares (66,28 %); 
6. Ações de inclusão a portadores de deficiências e necessidades especiais (55,6 %); 
7. Atuação da Coordenação de Estágio (54,9 %); 
8. Atuação do Setor de Apoio Pedagógico (70,8 %); 
9. Atendimento do Serviço Médico / Odontológico (65,8 %); 
10. Apoio às atividades de pesquisa (59,7 %); 
11. Apoio às atividades de extensão (58,3 %); 
12. Apoio às atividades artísticas e culturais (62 %); 
13. Democracia e horizontalidade nas relações institucionais (50,6 %). 

 
 
O indicador destacado como regular, visando análise posterior para melhoria, é: 

1. Apoio às atividades de ensino extraclasse (66 %). 

Nenhum indicador foi destacado negativamente. 

 

O Gráfico 6 apresenta a avaliação de coordenações, colegiados de curso e secretarias. 



 

Gráfico 6 - Avaliação da Coordenação, secretaria e colegiado de curso 

 

Nesta dimensão, todos os indicadores se destacam positivamente: 

1. Atuação da coordenação de curso (76,7 %); 

2. Divulgação das informações do curso (62,4 %); 

3. Atuação do colegiado de curso/Conselho de classe (60,6 %); 

4. Atendimento da secretaria do curso (70,5 %); 

5. Diálogo e horizontalidade das relações com a coordenação e órgãos colegiados 

(65,8%). 

  



ASPECTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

O Gráfico 7 apresenta as avaliações dos aspectos didático-pedagógicos do curso.  

 

Gráfico 7 - Avaliação do Curso 

 

Nesta dimensão, os indicadores que se destacam positivamente são: 

1. Adequação do Projeto do curso às demandas profissionais e sociais (62,4 %); 

2. Adequação das disciplinas do curso quanto à carga horária e conteúdos (54,9 %); 

3. Horário das aulas (53,8 %); 

4. Integração entre teoria e prática (53,1 %); 

5. Atividades de acompanhamento extraclasse (61,3 %); 

6. Atividades de pesquisa (53,1 %). 

 

Os indicadores destacados como regulares para análise e planejamentos das ações da Gestão, 

visando sua melhoria, são: 

1. Condições oferecidas para conclusão do curso no tempo proposto (79 %); 

2. Atividades de extensão (77,1 %); 

3. Atividades artísticas e culturais promovidas pelo curso (74,8 %). 

 

 

 



A avaliação dos docentes pelos discentes é apresentada no Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Avaliação do Corpo Docente 

 

A avaliação do corpo docente foi extremamente positiva, com todos os indicadores positivos, 

acima de 73 %, ressaltando a qualidade dos professores do Campus. 

Nesta dimensão, os indicadores foram assim positivamente avaliados: 

1. Conhecimento/formação (85 %); 

2. Comprometimento (81,4 %); 

3. Assiduidade (77,6 %); 

4. Pontualidade (74,2 %); 

5. Didática (75,8 %); 

6. Avaliações (73,3 %); 

7. Abertura e disponibilidade ao diálogo (73,9 %). 

  
  

 

 

 

 

 

 



INFRAESTRUTURA GERAL DO CAMPUS 

 

Os Gráficos 9 e 10 apresentam a avaliação da estrutura física do campus. 

 

Gráfico 9 - Avaliação da Estrutura Física do Campus pelos Discentes 

 

 

 

Gráfico 10 - Avaliação da Estrutura Física do Campus pelos Discentes 

 

Dos indicadores da avaliação da estrutura física, se destacam positivamente: 

1. Sala de aula (75,5 %); 

2. Disponibilidade de material de apoio para realização das aulas (75,7 %); 

3. Instalação para aulas práticas (73,1 %); 

4. Acesso a internet, computadores e demais recursos de TI do Campus (55,6 %); 



5. Portal do aluno (60,8 %); 

6. Cantina/refeitório (51,8 %); 

7. Instalações sanitárias (60,0 %); 

8. Locais de convívio social (65,3 %); 

9. Segurança no Campus (64,4 %); 

10. Estacionamento (69 %). 

 

 

Os indicadores destacados como regulares são: 

1. Serviço de copiadora (52,7 %); 

2. Acesso ao Campus (transporte público, distância) (71,7 %). 

Ressalta-se que o serviço de copiadora, embora considerado regular, teve o maior índice de 

avaliação negativa (47,28 %). 

 

 

O Gráfico 11 apresenta os dados da avaliação da Biblioteca do campus. 

 

Gráfico 11 - Avaliação da Biblioteca do Campus 

 

Apenas um indicador da biblioteca do campus não teve avaliação positiva, que foi a 

disponibilidade de computador e acesso à internet (com índice negativo de 31,4%), destacado 

como regular para fins de planejamentos das ações da gestão, visando sua melhoria. 

Os demais indicadores foram assim positivamente avaliados: 



1. Condições físicas (82,7 %); 

2. Organização e acesso ao acervo (81,3%); 

3. Disponibilidade de livros e textos indicados pelas disciplinas (76 %); 

4. Disponibilidade de bibliografia complementar (72,2 %); 

5. Disponibilidade de material complementar (71 %); 

6. Horário de funcionamento (73,1 %); 

7. Atendimento dos funcionários (71,2 %). 

 

NECESSIDADES ESPECIAIS 

O Gráfico 12 apresenta o quantitativo de discentes com alguma necessidade especial. 

 

Gráfico 12 - Avaliação de Necessidades Especiais pelos Discentes 

 

Entre os respondentes, 9 (nove) discentes informaram ter alguma necessidade 

especial, correspondendo a 2% do total. O Gráfico 13 apresenta os tipos de 

necessidades especiais reportadas. 

 

 



Gráfico 13 - Tipos de Necessidades Especiais 

As necessidades especiais apontadas, com o quantitativo de discentes, foram:  

1. Auditiva (1); 

2. Física/motora (1); 

3. Deficiência visual/sintomas de morte (1); 

4. Transtorno de ansiedade (1); 

5. Anemia falciforme (1); 

6. Dificuldade (1). 

Três discentes informaram ter dificuldade, mas não responderam qual tipo.  

Como o indicador mesclava opções predeterminadas de deficiência com um campo aberto, a 

leitura deste permitiu extrair as diversas necessidades apontadas. 

O Gráfico 14 apresenta a avaliação dos discentes para o atendimento especializado às pessoas 

com necessidades especiais e a acessibilidade no campus. 

 

Gráfico 14 – Atendimento Especializado e Acessibilidade 

 

Dos 9 (nove) alunos que apontaram necessidade especial, 8 (oito) responderam sobre 

atendimento especializado e acessibilidade no campus. Destacou-se positivamente o 

atendimento especializado durante o processo seletivo.  

Apenas um indicador ficou abaixo da escala positiva, sendo destacado para fins de 

planejamentos das ações da gestão, visando sua melhoria: acessibilidade atitudinal 

(disponibilidade e acolhimento das pessoas).  

 



AUTOAVALIAÇÃO 

O Gráfico 15 mostra o resultado da autoavaliação dos discentes. 

 

Gráfico 15 – Autoavaliação dos discentes 

 

Na dimensão da autoavaliação, destacaram-se positivamente os indicadores de satisfação e 

realização pessoal com o curso, assiduidade, pontualidade e participação nas aulas e 

extraclasse. 

O indicador com menor avaliação positiva (61% de excelente ou bom) foi o de conhecimento 

dos documentos institucionais. 

Os resultados demonstram o interesse dos discentes com os cursos e que estes estão 

atendendo a suas expectativas. 

O Gráfico 16 apresenta a participação dos discentes nas diversas atividades institucionais 

promovidas pelo campus. 

 

 

 



 

Gráfico 16 – Participação em Atividades Institucionais 

 

O indicador mais expressivo dessa dimensão é o de bolsas do PAAE, pois quase 47% dos 

respondentes informaram ser beneficiados pelo programa. 

Em seguida, destacam-se as atividades esportivas, de monitoria e artísticas promovidas pelo 

campus, com índices de 39,8%, 37,1% e 34,8%, respectivamente. 

 

 

  



3.2 Avaliação Global Técnico-Administrativo  

 
Através do Formulário B os Técnico-Administrativos puderam avaliar o Setor, a Gestão e 
Órgãos de Apoio, as Condições de Trabalho e Infraestrutura, Aspectos Institucionais e realizar a 
Autoavaliação, em conformidade com os seguintes eixos do SINAES:  

o Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional;  
o Eixo 2: Desenvolvimento Institucional;  
o Eixo 3: Políticas Acadêmicas;  
o Eixo 4: Políticas de Gestão;  
o Eixo 5: Infraestrutura Física. 

 
No total de 42 técnicos do Campus, 22 participaram da avaliação, correspondendo a 52%. 

 
 
GESTAO, ÓRGÃOS DE APOIO E CULTURA INSTITUCIONAL 

Os Gráficos 17 e 18 apresentam a avaliação geral dos técnicos-administrativos sobre o IFBA. 

 

Gráfico 17 – Avaliação Geral do IFBA pelos Técnico-Administrativos 

 



 

Gráfico 18 – Avaliação Geral do IFBA pelos Técnico-Administrativos 

 

 

Dos indicadores da avaliação geral do IFBA, destacam-se positivamente: 

1. Atuação do Setor de Protocolo (68,1 %); 

2. Políticas de assistência estudantil (68,1 %). 

 

Os itens considerados regulares são: 

1. Comunicação Institucional Interna (59,1 %); 

2. Políticas de pesquisa (63,6 %); 

3. Políticas de extensão (63,6 %); 

4. Políticas de ensino (68,1 %); 

5. Apoio e políticas de inclusão a pessoas com necessidades especiais (72,7 %); 

6. Autoavaliação Institucional (CPA) (81,8 %). 

 

Os demais indicadores, classificados negativamente, foram destacados para fins de 

planejamentos das ações da Gestão, visando sua melhoria. São eles: 

1. Atuação da Reitoria do IFBA (63,6 %); 

2. Atuação e Política de Gestão de Pessoas (59,1 %); 

3. Políticas de qualificação e Capacitação de Pessoal (68,1 %); 

4. Democracia e horizontalidade nas relações institucionais (68,1 %). 

 

 



Os Gráficos 19 e 20 apresentam a avaliação do Campus na visão dos técnicos. 

 

Gráfico 19 – Avaliação Geral do IFBA pelos Técnico-Administrativos 

 

Gráfico 20 – Avaliação Geral do IFBA pelos Técnico-Administrativos 

 

Dos indicadores da avaliação do campus, destacam-se positivamente: 

1. Atuação do Setor de Informática (95,4 %); 

2. Atuação do Setor de Protocolo (86,3 %); 

3. Atuação do Setor de Compras Suprimentos (86,3 %); 

4. Atuação do Setor de Transportes (81,8 %); 

5. Ações de assistência estudantil (72,7 %). 

 



Os itens considerados regulares são: 

1. Atuação da Direção do Campus  

2. Atuação do Setor de Recursos Humanos 

3. Atuação do Serviço de Gráfica 

4. Ações de inclusão a pessoas com necessidade especiais 

5. Apoio a atividades artísticas e culturais 

 

Os demais indicadores foram destacados para fins de planejamentos das ações da Gestão, 

visando sua melhoria, são eles: 

1. Atuação do Setor de Comunicação (68,18 %); 

2. Democracia e horizontalidade nas relações institucionais (59,1 %). 

 

O Gráfico 21 apresenta a avaliação dos técnicos sobre seus setores. Nesta dimensão, todos os 

indicadores foram destacados positivamente, com destaque para o relacionamento com os 

colegas do setor, corroborando com tal avaliação. 

 

Gráfico 21 – Avaliação Geral do IFBA pelos Técnico-Administrativos 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO E INFRAESTRUTURA 

O Gráfico 22 apresenta os indicadores da avaliação da infraestrutura do campus pelos 

técnicos, onde se destacam positivamente: 

1. Dependências (86,3 %); 

2. Disponibilidade de material de consumo (90,9 %); 

3. Acesso a internet de demais recursos de TI (100 %); 

4. Cantina/refeitório (59,1 %); 

5. Locais de convívio social (50 %); 



6. Estacionamento (72, 7%). 

 

 

Gráfico 22 – Avaliação da Infraestrutura pelos Técnico-Administrativos 

 

Os demais indicadores foram classificados como regulares e registrados para fins de 

planejamentos das ações da Gestão, visando sua melhoria, são eles: 

1. Quantitativo de recursos humanos (72,7 %); 

2. Locais de convívio social (86,3 %); 

3. Segurança ao Campus (59,1 %); 

4. Acesso ao Campus (68,2 %). 

 

NECESSIDADES ESPECIAIS 

O Gráfico 23 apresenta os dados dos técnicos sobre necessidades especiais, sendo que a 

totalidade dos respondentes afirma que não as possuem. 

 

 

Gráfico 23 – Necessidades Especiais dos Técnico-Administrativos 



 

AUTOAVALIAÇÃO 

O Gráfico 24 apresenta os resultados da autoavaliação dos técnico-administrativos. Numa 

autocrítica extremamente positiva, todos os indicadores desta dimensão foram destacados 

positivamente. 

 

Gráfico 24 – Autoavaliação dos Técnico-Administrativos 

 

 

O Gráfico 25 apresenta a participação dos técnico-administrativos em atividades institucionais. 

Nesta dimensão, os indicadores apontam uma excelente participação dos técnicos em 

comissões de trabalho e organização de eventos. Destaca-se, também, a participação em 

cargos de chefia e atividades de ensino. 

 . 

 



 

Gráfico 25 – Participação em atividades institucionais dos Técnico-Administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.3 Avaliação Global Comunidade Externa 

Através do 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:  

o Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional;  
o Eixo 2: Desenvolvimento Institucional;  
o Eixo 3: Políticas Acadêmicas;  
o Eixo 4: Políticas de Gestão.  

 
O IFBA busca se relacionar com a sociedade através da divulgação de suas atividades 
relacionadas com a oferta de cursos, dos eventos realizados pela instituição, parcerias com 
empresas para promover seus estágios curriculares obrigatórios, convênios, dentre outros 
meios, sempre buscando a consecução de seus fins educacionais.  
 
Diante da importância do IFBA para o desenvolvimento local e regional, a participação da 
sociedade é de extrema importância e representa o primeiro passo para garantir o processo 
democrático de avaliação, voltado para a implementação de mudanças e melhorias. 
  
Do ponto de vista desta Comissão Local, falhamos na divulgação e cobrança da participação da 

comunidade externa e sugerimos a revisão metodológica para garantirmos a participação 

desse segmento no próximo ciclo avaliativo 2018/2020. 

Como pode ser observado no Gráfico 26, que retrata a área do IFBA conhecida pela 

comunidade externa, apenas duas pessoas responderam o Instrumento C, sendo uma 

psicóloga e uma recepcionista. 

 

 

Gráfico 26 – Área do IFBA conhecida pela Comunidade Externa 

 

 

O reduzido número de respondentes compromete uma avaliação precisa das informações 

pretendidas. Os demais gráficos demonstra quais eram estas informações. 



 

 

Gráfico 27 – Infraestrutura do IFBA já usada pela Comunidade Externa 

 

 

 

Gráfico 28 – Avaliação de serviços e infraestrutura do IFBA pela Comunidade Externa 

 

 

Gráfico 29 – Área de atuação de egressos conhecidos pela Comunidade Externa 



 

Gráfico 30 – Avaliação Pessoal da Comunidade Externa 

 

 

 

Gráfico 31 – Visão Geral do IFBA pela Comunidade Externa 

 

 

 

 

 

  



 

3.4 Avaliação Global Docente 

Através do Formulário D1 os Docentes avaliaram o Departamento/Coordenação, a Gestão e 
Órgãos de Apoio, Condições de Trabalho, Infraestrutura e Biblioteca e fizeram a Autoavaliação, 
em conformidade com os seguintes eixos do SINAES:  

 
o Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional;  
o Eixo 2: Desenvolvimento Institucional;  
o Eixo 4: Políticas de Gestão;  
o Eixo 5: Infraestrutura Física.  

 
A avaliação Institucional realizada em 2017 contou com a participação de 38,67% do total de 
75 docentes pertencentes ao quadro de pessoal do Campus Valença.  
 
A CPA Local considera possível aumentar a participação deste segmento, através de novas 

ações de sensibilização/conscientização a serem realizadas no próximo ciclo avaliativo, 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 auto avaliação; 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. 

 

GESTÃO, ÓRGÃOS DE APOIO E CULTURA INSTITUCIONAL 

 
 

 

Gráfico 32 – Visão Geral do IFBA pelos Docentes 



 

 

 

Gráfico 33 – Visão Geral do IFBA pelos Docentes 

 

Dos indicadores da avaliação geral do IFBA pelos docentes, destacam-se positivamente: 

1. Atuação do Setor de Protocolo (65,5 %); 

2. Políticas de assistência estudantil (62 %) 

Os indicadores com avaliação regular são: 

1. Comunicação Institucional Interna (72,4 %); 

2. Apoio e políticas de ensino (51,7 %); 

3. Autoavaliação Institucional (CPA) (65,5 %); 

 

Os demais indicadores, classificados negativamente, foram destacados para fins de 

planejamentos das ações da Gestão, visando sua melhoria, são eles: 

1. Atuação da Reitoria do IFBA (58,6 %); 

2. Atuação e Políticas de Gestão de Pessoas (51,7 %); 

3. Políticas de qualificação e Capacitação de Pessoal (62 %); 

4. Apoio e políticas de pesquisa (65,5 %); 

5. Apoio e políticas de extensão (55,1 %); 

6. Apoio e promoção de atividades artísticas e culturais (58,6 %); 

7. Apoio e políticas de inclusão a pessoas com necessidades especiais (51,7 %); 

8. Democracia e horizontalidade nas relações institucionais (55,1 %). 



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

Geral do IFBA, é necessário discutir criteriosamente todos os pontos negativos a fim de tentar 

solucionar as insatisfações declaradas na autoavaliação. 

 

 

 

Gráfico 34 – Visão Geral do Campus pelos Docentes 

 

 

Gráfico 35 – Visão Geral do Campus pelos Docentes 

 



 

 

Gráfico 36 – Visão Geral do Campus pelos Docentes 

 

Os Gráficos 34, 35 e 36 representam a visão dos docentes sobre o Campus. Tal visão foi 

dividida em 3 gráficos para facilitar a leitura dos mesmos. 

Dos indicadores da avaliação geral do IFBA pelos docentes, destacam-se positivamente: 

1. Atuação do Setor de Informática (62 %); 

2. Atuação do Setor de Protocolo (82,7 %); 

3. Atuação do Setor de Transportes (55,1 %); 

4. Ações de assistência estudantil (68,9 %). 

Os indicadores avaliados como regulares, são: 

1. Atuação da Direção do Campus (68,9 %); 

2. Atuação da Direção de Ensino (51,7 %); 

3. Atuação do Setor de Recursos Humanos (72,4 %); 

4. Atuação do Serviço de Gráfica (65,5 %); 

5. Atuação do serviço e equipamentos e audiovisual (72,4 %); 

6. Ações e políticas de apoio pedagógico (58,6 %); 

7. Ações de inclusão a pessoas com necessidade especiais (51,7 %); 

8. Apoio a atividades de pesquisa (51,7 %); 

9. Apoio a atividades de extensão (58,6 %); 

10. Apoio a atividade de ensino extraclasse (58,6 %) 

11. Apoio a atividades artísticas e culturais (65,5 %); 

12. Democracia e horizontalidade nas relações institucionais (62 %). 



Os demais indicadores foram destacados para fins de planejamentos das ações da Gestão, 

visando sua melhoria, são eles: 

1. Atuação do Setor de Comunicação (55,1 %). 

 

O Gráfico 37 apresenta a visão dos docentes sobre os departamentos e coordenações. 

 

Gráfico 37 – Visão Geral de Departamentos e Coordenações pelos Docentes 

Dos indicadores da avaliação de departamentos e coordenações pelos docentes, destacam-se 

positivamente: 

1. Atuação das coordenações de curso (51,7 %) 

 

Os demais indicadores tiveram avaliações regulares. São eles: 

1. Atuação da chefia do departamento (68,9 %); 

2. Distribuição das atividades no seu departamento (79,3 %); 

3. Distribuição das atividades nos cursos (72,4 %); 

4. Reuniões de departamento (75,8 %); 

5. Reuniões nos cursos (68,9 %);  

6. Atendimento da secretaria do departamento (65,5 %); 

7. Atendimento da(s) secretaria(s) de curso (62 %); 

8. Democracia e horizontalidade no seu departamento (68,9 %); 

9. Democracia e horizontalidade nos cursos em que atua (72,4 %). 

 

 

 



CONDIÇÕES DE TRABALHO E INFRAESTRUTURA 

Os Gráficos 38 e 39, divididos para facilitar a leitura, apresentam a visão dos docentes sobre a 

Infraestrutura do Campus. 

 

 

Gráfico 38 – Visão da Infraestrutura pelos Docentes 

 

 

Gráfico 39 – Visão da Infraestrutura pelos Docentes 

 



Dos indicadores da avaliação dos docentes sobre a Infraestrutura do Campus, destacam-se 

positivamente: 

1. Dependências (dimensões, limpeza, equipamentos, internet) (72,4 %); 

2. Disponibilidade de material de apoio para realização das aulas (55,1 %); 

3. Acesso à internet e demais recursos de TI (65,5 %); 

4. Sistema de registro acadêmico (SICAD) (55,1 %); 

5. Sala de aula (ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza etc.) (55,1 %); 

6. Segurança no Campus (58,6 %); 

7. Estacionamento (75,8 %). 

 

Os demais indicadores tiveram avaliações regulares. São eles: 

1. Quantitativo de recursos humanos no departamento (79,3 %); 

2. Salas e gabinetes de trabalho docente (65,5 %); 

3. Instalações para aulas práticas (laboratórios, quadras etc.) (89,6 %); 

4. Cantina/refeitório (qualidade dos alimentos, higiene, dimensões, atendimento) 

(65,5 %); 

5. Instalações sanitárias (quantidade, dimensões, higiene) (86,2 %); 

6. Locais de convívio social (adequação, dimensões, higiene etc.) (72,4 %); 

7. Acesso ao Campus (68,9 %). 

 

O Gráfico 40 apresenta a visão dos docentes sobre a Biblioteca do Campus. 

 

Gráfico 40 – Visão da Biblioteca pelos Docentes 

 

Nesta dimensão, os indicadores destacados positivamente são: 



1. Condições físicas (86,2 %); 

2. Organização e acesso ao acervo (79,3 %); 

3. Disponibilidade de livros e textos indicados pelas disciplinas (58,6 %); 

4. Horário de funcionamento (89,6 %); 

5. Atendimento dos funcionários (93,1 %). 

 

Os indicadores com avaliação regular são: 

1. Disponibilidade de bibliografia complementar (82,7 %); 

2. Disponibilidade de material complementar (72,4 %); 

3. Disponibilidade de computador e acesso à internet (75,8 %). 

 

Nesta dimensão não houve destaque negativo aos indicadores. 

 

NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

Dos docentes respondentes, apenas 2 informaram possuir necessidades especiais 

(física/motora). Tanto as demandas específicas quanto a atitudinal destacam-se 

positivamente. 

 

Gráfico 41 – Necessidades Especiais dos Docentes 

 

 



AUTOAVALIAÇÃO 

 

 

Gráfico 42 – Autoavaliação dos Docentes 

 

Nesta dimensão, todos os indicadores foram destacados positivamente. 

 

 

Gráfico 43 – Participação dos Docentes em atividades extraclasse  

 

Nesta dimensão destacam-se os indicadores de projetos de ensino extraclasse, orientação de 

alunos em estágios e projetos, participação em comissões e órgãos colegiados. 

 

 



3.5 Avaliação Global – Egressos 

 
O Formulário E permitiu aos Egressos avaliarem o Curso, a Biblioteca, a Infraestrutura, a 
Instituição e se Autoavaliarem, em conformidade com os seguintes eixos do SINAES:  

 
o Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional;  
o Eixo 2: Desenvolvimento Institucional;  
o Eixo 3: Políticas Acadêmicas;  
o Eixo 5: Infraestrutura Física. 

 
O acompanhamento de egressos visa avaliar seu percurso profissional pós IFBA, na expectativa 
de identificar em que contextos produtivos estão integrados, buscando subsídios para 
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 profissional pós IFBA, bem como as dificuldades encontradas após a conclusão 
do curso e obtendo sugestões para melhorar a qualidade da formação. 
 
O instrumento de avaliação (Formulário E) foi divulgado pelo site institucional, páginas do 
Facebook dos cursos de Licenciatura e de Egressos e listas de WhatsAp dos mesmos. Diante da 
inexpressiva participação, urge criarem-se mecanismos para o próximo ciclo avaliativo, com 
vistas à manutenção de registros atualizados de egressos contendo telefone e e-mail, além dos 
dados pessoais com informações sobre sua situação profissional e formação acadêmica 
complementar.  
 
Do ponto de vista desta Comissão Local, o formulário E mostrou-se pouco eficiente para 
impressão de diagnósticos, tendo em vista a dinâmica das perguntas e a inexpressiva 
participação dos egressos. 
 
Nesta dimensão, participaram 4 egressos, sendo 2 da Licenciatura em Matemática e 2 da 
Licenciatura em Computação, todos com 1 ano de formados, como mostra o Gráfico 45. 

 

 

Gráfico 44 – Egressos por Curso  



 

 

 

 

Gráfico 45 – Tempo de formado dos Egressos 

 

 

Dos egressos respondentes, 1 atua na área de formação e 3 em outra área. Destes, 2 deles 

justificaram ter encontrado melhor oportunidade em outra área e 1 apontou a falta de 

perspectiva de crescimento na carreira. 

Como apresenta o Gráfico 46, dos egressos que responderam, 2 fizeram curso de 

especialização e 2 não realizaram nenhum curso. 

 

 

 

Gráfico 46 – Curso dos Egressos após o IFBA  



 

 

 

 

Gráfico 47 – Participação dos Egressos com o IFBA  

 

 

Gráfico 48 – Avaliação do Curso pelos Egressos  

 



 

Gráfico 49 – Avaliação do Curso pelos Egressos  

 

Quanto a avaliação do curso pelos egressos, o destaque negativo ficou com os seguintes 

indicadores, que serão criteriosamente avaliados e melhorados: 

1. Contribuição dos conteúdos das disciplinas básicas para formação profissional; 

2. Contribuição dos conteúdos das disciplinas profissionalizantes para a formação 

profissional; 

3. Articulação entre as disciplinas de formação básica e as de formação 

profissionalizante. 

 

 

Gráfico 50 – Avaliação da Biblioteca pelos Egressos  

 

O Gráfico 50 apresenta a avaliação positiva da biblioteca, mas com indicação que há melhorias 

a serem perseguidas. 

 



 

Gráfico 51 – Avaliação da Infraestrutura pelos Egressos  

 

Os indicadores dessa dimensão foram positivamente avaliados, com destaque para os 

laboratórios. 

 

 

4. Conclusão 

 

A autoavaliação é um instrumento que possibilita a visualização dos indicadores de diversas 

dimensões, aumentando a percepção da realidade institucional. 

Acreditamos que o processo ora descrito, de captar indicadores de qualidade, deva ser 

sucedido por distintos e aprofundados níveis de análise que possibilitem determinar de forma 

sistemática os elementos fundamentais para melhorar os indicadores classificados como 

negativos e regulares, nessa ordem de prioridade. 

 


