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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. Da escola de artífices, pejorativamente apelidada de “escola do

mingau”  e  destinada  à  população  pobre,  transformou-se  em  escola  técnica  de

excelência reconhecida, e posteriormente em Instituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia, com status de centro de pesquisa e educação superior. Expandiu-se

drasticamente  nas  duas  últimas  décadas,  contando  no  presente  com  24  campi.

Assume  protagonismo  no  processo  de  desenvolvimento  econômico  do  estado,

oferecendo gama extensa e variada de cursos em diferentes níveis e especialidades,

de  acordo  com  características  econômicas  e  sociais,  expectativas  e  projeções

regionais. Da licenciatura Indígena em Porto Seguro aos tradicionais cursos técnicos

integrados  de  nível  médio  em  Salvador;  do  PROEJA às  pós-graduações  stricto

sensu,  seu  escopo  de  atuação  expandiu-se  em  variedade  e  complexidade.

Acrescente-se a isso suas atividades de pesquisa e extensão, pilares fundamentais

integrados ao ensino, e prerrogativas para sua nova missão institucional. 

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 (CPA) e das Comissões Próprias de Avaliação Locais

(CPAs Locais) instaladas nos  campi. 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.  Inicialmente,  faz  breve

apresentação  da  Instituição,  destacando  sua  história,  atualidade  e  importância
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regional (capítulo 1). Merece destaque aqui a forte relação com o contexto local, sua

importância educativa e econômica para a realidade baiana. 

A seguir, o relatório apresenta o percurso e o contexto em que se realizou a

autoavaliação: seu histórico, rumos, condições e desafios atuais (capítulo 2). Avaliar

uma instituição tão grande, dispersa territorialmente e complexa não é tarefa fácil.

Acrescente-se a tais características as dificuldades inerentes à CPA, que passa por

período  de  transição  e  reconfiguração,  em compasso  com as  rápidas  mudanças

pelas quais o Instituto tem passado. O trabalho aqui apresentado supôs obstáculos

operacionais,  técnicos  e  metodológicos,  mas  cujos  aprendizados  deles  derivados

contribuíram para o aperfeiçoamento e sedimentação da cultura de autoavaliação no

Instituto. 

Na metodologia (capítulo 2), o relatório descreve o processo de realização da

autoavaliação,  seus  procedimentos  de  sensibilização,  coleta  de  dados,  análise  e

divulgação. Houve mudanças metodológicas e operacionais importantes em relação

às avaliações anteriores. Apresenta reflexão sobre as estratégias de pesquisa, seus

limites e possibilidades. 

A seguir  (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 instrumentos, e portanto das opiniões

mais  específicas  de  discentes,  técnicos  administrativos,  docentes,  egressos  e

comunidade externa. 

O relatório também 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 (capítulo 4). Nesse

ponto,  espera-se  sincronizar  o  processo  de  autoavaliação  com  as  avaliações

externas e sua formatação. Tal organização visa facilitar a visualização dos principais

resultados da pesquisa em relação às novas dimensões do instrumeno do SINAES

para avaliação institucional. 

Nas considerações finais (capítulo 5), o relatório destaca os pontos fortes e

fragilidades reconhecidas pela pesquisa, fazendo recomendações para subsidiar as

ações da gestão e demais agentes institucionais envolvidos. São trazidas também

breves considerações sobre o processo avaliativo, tendo em vista sua continuidade e

fortalecimento dentro do Instituto. 
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Para fins didáticos, o capítulo 6 traz quadro demonstrativo com as principais

fragilidades,  ações  institucionais  frente  a  elas,  sugestões  da  comissão  e  seus

responsáveis. 

Este  trabalho  procura  articular  e  apontar  dificuldades  e  pontos  fortes,

alternativas e questões a serem enfrentadas por todos nós do Instituto. Nesse novo e

complexo contexto, tem como expectativa contribuir para os agentes institucionais,

sejam  eles  gestores,  técnicos  administrativos,  docentes  ou  funcionários  em  seu

trabalho  cotidiano,  fornecendo  informações,  direções  que  permitam  o

aperfeiçoamento do trabalho de todos nós,  dentro daquilo que o IFBA se propõe,

considerando sua história, complexidade e importância social. 

Salvador, Março de 2018.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – IFBA
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1. INTRODUÇÃO

1.1- O Instituto

O Instituto Federal da Bahia tem origem na Escola de Aprendizes e Artífices da

Bahia, criada em 1909 pelo Decreto de n.º 7.566, de 23 de setembro de 1909, pelo

Presidente  Nilo  Peçanha,  com  outras  19  escolas  distribuídas  pelo  País.  As  suas

primeiras  instalações  foram  inauguradas  no  Edifício  do  Centro  Operário,  com  40

alunos  distribuídos nos cursos de:  Alfaiataria,  Encadernação,  Ferraria,  Sapataria  e

Marcenaria,  cursos  estes  que  reportam  ao  tipo  de  industrialização  da  Cidade  do

Salvador do início do Século. Em 1911, a Escola foi transferida para um prédio público

no Largo dos Aflitos, cedido pelo Ministério da Guerra. No dia 2 de julho de 1923,

centenário da libertação da Bahia, foi lançada a pedra fundamental do novo prédio em

terreno próximo ao largo da Lapinha, no bairro do Barbalho e, em 1º de maio de 1926,

transferiu-se a escola para o novo edifício.

Os dois primeiros Cursos Técnicos surgiram em 1942: Desenho de Arquitetura

e  Desenho  de  Máquinas  e  de  Eletrotécnica.  Neste  período,  a  Escola  passou  a

denominar-se Escola Técnica de Salvador. Na gestão do Prof. José de Macedo (1952)

foram  extintos  todos  os  cursos  e  criados  os  cursos  de  Pontes  e  Estradas;  e

Edificações. Na década de 1960, a Instituição passou por grandes transformações,

crescendo em área construída e oferecendo novos cursos: Eletrotécnica, Química e

Mecânica, formatados após pesquisa de mercado de trabalho da época. 

A partir de 1972, em função da Lei nº 5.692, a Escola sofreu a sua segunda

grande transformação: passou à seriação semestral e foram implantados os Cursos de

Saneamento, Instrumentação, Metalurgia e Telecomunicações. Em 1975, foi criado o

Curso de Geologia. Ainda neste período, a escola passou por reestruturação na parte

administrativa com a implantação do Regimento Interno da Escola Técnica Federal da

Bahia (ETFBA) e a criação dos Departamentos Acadêmicos. 

No  final  dos  anos  oitenta  e  início  dos  anos  noventa,  mudou-se  o  tipo  de

seriação dos cursos técnicos que passaram de semestrais para anuais, aumentando

para quatro anos o tempo de integralização. Em setembro de 1993, com a Lei nº 8711,

a  ETFBA é  transformada  em  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  da  Bahia

(CEFET-BA) incorporando o Centro de Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC-

BA),  ampliando  assim  os  seus  cursos.  Além  de  formar  Técnicos  de  Nível  Médio,

passou a formar Tecnólogos na modalidade de Graduação de Nível Superior com a

oferta  dos  cursos  de:  Administração  Hoteleira,  Manutenção,  Petroquímica,

Manutenção  Elétrica,  Manutenção  Mecânica,  Telecomunicações  e  Processos

Petroquímicos. 
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Em 1996, com a finalização da oferta dos Cursos de Tecnologia, a Instituição

deu início ao curso de Bacharelado em Administração e das Engenharias Industrial

Elétrica  e  Industrial  Mecânica.  Posteriormente,  ampliou  a  oferta  para  os  cursos

superiores de Engenharia Elétrica, de Engenharia Química, de Tecnologia em Análise

e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Radiologia e de Licenciaturas. 

Em 1994, da criação do Sistema Nacional de Educação Tecnológica (Lei n. nº

8.948/94),  o  então  CEFET-BA expandiu-se  com  a  implantação  das  Unidades  de

Ensino Descentralizadas (UNEDs): a Portaria Ministerial nº 1.135, de 1º de agosto de

1994, criou a UNED - Barreiras; a Portaria Ministerial nº 1.718, de 15 de dezembro de

1994, criou a UNED - Vitória da Conquista; a Portaria Ministerial nº 1.719, de 15 de

dezembro de 1994, criou a UNED - Eunápolis e a Portaria Ministerial nº 1.720, de 15

de dezembro de 1994, criou a UNED - Valença. 

Em 2004, com a publicação do Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que

regulamenta o § 2º  do artigo 36 e os artigos  39 a 41 da Lei  nº  9.394,  de 20 de

dezembro de 1996, se restabelecem os Cursos Técnicos na Modalidade Integrada. O

Decreto no 5.478/ de 24 de junho de 2005, substituído pelo Decreto nº 5840/2006

institui, no âmbito das Instituições Federais de Educação Tecnológica, o Programa de

Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de

Jovens e Adultos (PROEJA).

O IFBA, historicamente, oferece um espaço formativo no âmbito da educação e

do ensino profissionalizante. A sua identidade vem sendo continuamente construída a

partir de uma gestão democrática com objetivos de qualificar a educação pública e

ampliar as oportunidades de acesso à escola para a população que esteve excluída do

atendimento  educacional.  A partir  de  2008,  através  da  formação  da  RFEPCT,  o

Governo Federal inicia a implantação dos pilares para os Institutos Federais.

Conforme o art 2º da lei 11892/08, os Institutos Federais são instituições de

ensino básico, profissional e de ensino superior, pluricurriculares e multicampi, tecendo

um olhar novo a educação superior e profissional do país. 

As  instituições  de  formação  profissional  sofreram,  portanto,  profundas

transformações nos últimos anos, assumindo perfil  distinto daquele que originou os

primeiros  cursos  profissionalizantes.  Nesse  novo  contexto,  o  IFBA  desenvolve

atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  de  acordo  com  sua  missão,  visão,

finalidades  e  objetivos  expostos  em  seu  PDI  (2014-2018).  Está  também  em

consonância com a Rede Federal e os Institutos Federais, correspondente à Lei nº

11.892, de 29 de Dezembro de 2008. 

O IFBA está localizado na Bahia, quinto estado do país em extensão territorial,

correspondente  a  36,34%  da  Região  Nordeste.  Trata-se,  por  definição,  de  uma
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instituição  multicampi.  Essa  territorialidade  Institucional,  seu  papel  protagonista  no

contexto educativo e produtivo do estado, é ponto de partida para compreender sua

singularidade e portanto as especificidades de seu processo autoavaliativo.

A expansão da Rede Federal, em seus ciclos sucessivos, consubstancia três

dimensões:  a  primeira  é  social,  tem enfoque em municípios  mais  populosos,  com

baixa receita per capita e com percentual elevado de pobreza; A segunda, geográfica,

atende municípios com a mais de 50.000 habitantes ou microrregiões não atendidas,

com o intuito de interiorização da oferta pública de Educação Profissional e Superior; a

terceira dimensão,  de desenvolvimento,  integra municípios com arranjos produtivos

locais identificados em torno de grandes investimentos.

Especificamente em relação ao ensino superior,  foco central  deste relatório,

atua através da oferta de Cursos de Graduação e Pós-Graduação lato e strito sensu.

Nos últimos anos, tem expandido e diversificado seus bacharelados, licenciaturas e

cursos tecnológicos, atentando para demandas e características regionais, bem como

para as transformações da sociedade e do mercado de trabalho.

Mapa dos CAMPI

FIGURA 01 – CAMPI DO IFBA
FONTE: PDI (2014-2018). Adaptado do http://www.sei.ba.gov.br/site/municipio/mapa/index_mapa.htm#   
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                          TABELA 01: Cursos na Autoavaliação Institucional 2017 do IFBA.

Cursos na Autoavaliação Institucional 2017 do IFBA
Campus Quantitativo por 

campus
Quantitativo  de cursos Curso

Barreiras 1. 1 Técnico em Alimentos integrado
2. 2 Técnico em Edificações  integrado
3. 3 Técnico em Informática integrado
4. 4 Técnico Eletrotécnica subsequente
5. 5 Técnico Enfermagem subsequente
6. 6 Técnico em Eletromecânica subsequente
7. 7 Técnico em Eletromecânica proeja
8. 8 Licenciatura em Matemática superior
9. 9 Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo superior
10. 10 Bacharelado em Engenharia de alimentos superior

Brumado 1. 11 Técnico em Edificações  subsequente
2. 12 Técnico em Informática subsequente
3. 13 Técnico em Mineração subsequente

Camaçari 1. 14 Técnico em Eletrotécnica integrado
2. 15 Técnico em Informática integrado
3. 16 Técnico em Eletrotécnica subsequente
4. 17 Técnico em Informática subsequente
5. 18 Licenciatura em Matemática superior

Euclides da Cunha 1. 19 Técnico em Informática integrado
2. 20 Técnico em Edificações  subsequente
3. 21 Técnico em Informática subsequente

Eunápolis 1. 22 Técnico em Edificações  integrado
2. 23 Técnico em Informática integrado
3. 24 Técnico em Meio Ambiente integrado
4. 25 Técnico em Enfermagem subsequente
5. 26 Técnico em Meio Ambiente subsequente
6. 27 Técnico em Edificações subsequente
7. 28 Bacharelado em Engenharia civil superior
8. 29 Graduação tecnológica Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas superior
9. 30 Licenciatura em Matemática superior

Feira de Santana 1. 31 Técnico em Edificações  integrado
2. 32 Técnico em Eletrotécnica integrado
3. 33 Técnico em Eletrotécnica subsequente
4. 34 Técnico em Redes de Computadores  subsequente
5. 35 Bacharelado em Sistemas de Informação superior

Ilhéus 1. 36 Técnico em Informática integrado
2. 37 Técnico em Segurança do Trabalho integrado
3. 38 Técnico em Edificações  subsequente
4. 39 Técnico em Segurança do Trabalho subsequente
5. 40 Técnico em Informática subsequente

Irecê 1. 41 Técnico em Biocombustíveis integrado
2. 42 Técnico em Eletromecânica integrado
3. 43 Técnico em Informática integrado
4. 44 Técnico em Biocombustíveis subsequente
5. 45 Técnico em Eletromecânica subsequente
6. 46 Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

superior
7. 47 Graduação Tecnológica Tecnologia em Manutenção Industrial 

superior
Jacobina 1. 48 Técnico em Eletromecânica integrado

2. 49 Técnico em Informática integrado
3. 50 Técnico em Mineração integrado
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4. 51 Técnico em Eletromecânica subsequente
5. 52 Técnico em Informática subsequente
6. 53 Técnico em Meio Ambiente subsequente
7. 54 Técnico em Mineração subsequente

Jequié 1. 55 Técnico em Eletromecânica integrado
2. 56 Técnico em Informática integrado
3. 57 Técnico em Eletromecânica subsequente
4. 58 Técnico em Informática subsequente

Juazeiro 1. 59 Técnico em Segurança do Trabalho  integrado
2. 60 Técnico em Segurança do Trabalho subsequente
3. 61 Técnico em Administração (integrado)
4. 62 Técnico em Administração (subsequente)

Paulo Afonso 1. 63 Técnico em Biocombustíveis integrado
2. 64 Técnico em Eletromecânica integrado
3. 65 Técnico em Informática integrado
4. 66 Técnico em Biocombustíveis subsequente
5. 67 Técnico em Eletromecânica subsequente
6. 68 Técnico em Informática subsequente
7. 69 Bacharelado em Engenharia Elétrica superior

Porto Seguro 1. 70 Técnico em Alimentos integrado
2. 71 Técnico em Biocombustíveis integrado
3. 72 Técnico em Informática integrado
4. 73 Técnico em Biocombustíveis subsequente
5. 74 Licenciatura em Computação superior
6. 75 Licenciatura Intercultural Indígena superior
7. 76 Licenciatura em Química superior
8. 77 Especialização em Ciência e Tecnologia Ambiental (pós-

graduação)
Salvador 1. 78 Técnico Automação Industrial integrado

2. 79 Técnico em Edificações   integrado 
3. 80 Técnico em Eletrônica integrado
4. 81 Técnico em Eletrotécnica integrado 
5. 82 Técnico em Geologia integrado
6. 83 Técnico em Química integrado
7. 84 Técnico em Manutenção Mecânica Industrial integrado
8. 85 Técnico em Refrigeração integrado
9. 86 Técnico Automação Industrial subsequente
10. 87 Técnico em Eletrotécnica subsequente
11. 88 Técnico em Manutenção Mecânica Industrial subsequente
12. 89 Técnico em Meios de Hospedagem subsequente
13. 90 Técnico em Saneamento proeja
14. 91 Bacharelado em Administração superior
15. 92 Bacharelado em Engenharia Industrial Elétrica superior

16. 93 Bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica superior

17. 94 Bacharelado Engenharia Química superior
18. 95 Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas superior

19. 96 Graduação tecnológica Eventos  superior
20. 97 Graduação Tecnológica Tecnologia em Radiologia superior
21. 98 Licenciatura em Matemática superior
22. 99 Licenciatura em Física superior  
23. 100 Licenciatura em Geografia 

Salinas da Margarida 1. 101 Técnico em Informática subsequente
Santo Amaro 1. 102 Técnico  em Eletromecânica integrado

2. 103 Técnico em Informática integrado
3. 104 Técnico Eletromecânica subsequente
4. 105 Técnico em Segurança do Trabalho proeja
5. 106 Licenciatura Computação superior 
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Santo Antônio de 
Jesus

1. 107 Técnico em Alimentação Escolar(EAD)
2. 108 Técnico em Infraestrutura Escolar(EAD)
3. 109 Técnico em Multimeios Didáticos (EAD)
4. 110 Técnico em Secretaria Escolar(EAD)
5. 111 Profuncionário Subsequente  SAJ

Seabra 1. 112 Técnico em Informática integrado 
2. 113 Técnico em meio ambiente (integrado)
3. 114 Técnico em Meio ambiente  (subsequente)

Simões Filho 1. 115 Técnico Eletromecânica integrado 
2. 116 Técnico em Manutenção Mecânica Industrial integrado
3. 117 Técnico em Metalurgia integrado
4. 118 Técnico em Petróleo e Gás integrado 
5. 119 Técnico em Eletromecânica subsequente
6. 120 Técnico em Manutenção Mecânica Industrial subsequente 
7. 121 Tecnólogo em mecânica e gás (subsequente)
8. 122 Licenciatura Tecnológica em Eletromecânica superior  
9. 123 Bacharelado em Engenharia mecânica (superior)

Valença 1. 124 Técnico em Aquicultura integrado 
2. 125 Técnico em Informática (integrado)
3. 126 Técnico em Guia de Turismo Regional integrado 
4. 127 Técnico em Aquicultura subsequente
5. 128 Técnico em Informática subsequente
6. 129 Licenciatura em Computação superior
7. 130 Licenciatura em Matemática superior

Vitória da Conquista 1. 131 Técnico em Eletromecânica integrado
2. 132 Técnico Eletrônica integrado
3. 133 Técnico em Informática integrado
4. 134 Técnico em Meio Ambiente integrado 
5. 135 Técnico em Edificações  subsequente
6. 136 Técnico em Eletromecânica subsequente
7. 137 Técnico em Eletrônica subsequente
8. 138 Técnico em Informática subsequente
9. 139 Técnico em Segurança do Trabalho subsequente
10. 140 Bacharelado em Engenharia Ambiental superior
11. 141 Bacharelado em Engenharia Elétrica superior
12. 142 Bacharelado em Sistemas de Informação superior

13. 143 Licenciatura em Química superior 
14. 144 Engenharia civil

                          Fontes: PROEN  – Departamento de Educação Superior. 2018-Site IFBA -2017
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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.  Durante a década de 1980,  em diversos países,

houve importantes reformas nos sistemas de Educação Superior. Especificamente no

território brasileiro, a partir de 1985, surge, no MEC, coordenada pela Comissão de

Alto Nível – Grupo Executivo para a Reforma da Educação Superior (GERES) – uma

proposta de avaliação da Educação Superior. Este grupo tinha como proposta avaliar

as IES (públicas e privadas) nos aspectos essencialmente qualitativos, bem como sua

produção no ensino, pesquisa e extensão. 

Com a emergência de um mercado educacional globalizado, as reformas deste

nível de ensino dinamizaram-se, de modo especial diversificando os provedores, tipos

de instituições, perfis docentes, disponibilizando novas ofertas educativas, ampliando

matrículas e apresentando aumento crescente das demandas e da competitividade.

Em 1993, surge o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras

(PAIUB). A iniciativa inaugurou uma forma de integração dos indicadores. 

Desde  então,  o  antigo  CEFET-BA experimenta  incursões  no  processo  de

autoavaliação  institucional.  A  construção  de  um  processo  de  autoavaliação

Institucional,  por si,  não é tarefa fácil.  Acrescente-se às dificuldades desta tarefa o

contexto  de  turbulências  e  transformações  institucionais:  crescimento  exponencial;

criação  de  diversos  novos  campi;  cortes  orçamentários;  grande  movimentação  do

quadro de servidores, entre outros fatores que impactaram a atuação das CPAs e de

suas representações locais. 

A atual Comissão Própria e Avaliação, eleita pela comunidade, expressa novo

contexto  dimensões da Instituição. Procurou inaugurar novas formas de trabalho e

sistematização da  autoavaliação,  considerando  as  novas dimensões do IFBA,  sua

expansão, bem como o recurso a novas tecnologias, que marcaram seus trabalhos. 

A  CPA  deparou-se,  no  entanto,  com  difíceis  obstáculos.  A  estrutura

organizacional  atual  do  Instituto  não  é  compatível  com  suas  dimensões  e  novas

necessidades. Acrescente-se a esse quadro a restrição orçamentária imposta ao IFBA,

que  também  atingiu  a  comissão,  e  o  descrédito  da  comunidade  quanto  à

autoavaliação, tendo em vista suas intermitências ao longo da história do institucional. 

Nesse sentido, a CPA recém instituída, através do trabalho sintetizado neste

relatório e demais ações, tem por meta para o próximo triênio possibilitar no IFBA uma

cultura  de  autoavaliação.  Tem  logrado  tal  intento  no  presente  através  de  sua

ampliação. São mais de 120 representantes, considerando a CPA central e as CPAs
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locais,  consideravelmente  engajadas  no  processo  avaliativo,  que  se  reúnem  com

periodicidade,  no  mínimo,  mensal.  Tal  coletivo  esforça-se  por  constituir-se

efetivamente  em representações junto às suas comunidades,  contribuindo para  as

ações  da  CPA central,  e  diversificando  nas  estratégias  empregadas  localmente,

atentando para singularidades regionais. 

A construção  de  uma  cultura  autoavaliativa  não  é  tarefa  fácil.  Esbarra  em

obstáculos matérias, políticos e sociais. Mas trata-se de elemento fundamental para o

Instituto. A autoavaliação deve se constituir em instrumento para a democracia e a

participação no contexto institucional. 

Este relatório indica tal anseio, e aponta, para além dos aspectos e dimensões

diretamente referidos pelos instrumentos, a necessidade urgente do estabelecimento

de  uma cultura  de  autoavaliação,  tendo  em conta  o  contexto  em que  vivemos,  a

missão e a importância do IFBA no cenário baiano. 

. 
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2. METODOLOGIA

2.1- Aspectos gerais

A Autoavaliação Institucional do IFBA realizada durante a vigência deste triênio

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. 

Tendo  em  vista  alguns  obstáculos  durante  o  período,  e  em  especial  a

implantação de novo sistema global no IFBA (SUAP), optou-se provisoriamente 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. 

Na primeira etapa de cadastro foram confeccionados os formulários A1, A2, B,

C,D1,D2 e E, inseridos na plataforma de acordo com as deliberações das reuniões da

CPA e as revisões feitas.  Na segunda etapa,  foram criadas 24 pastas numeradas,

sendo  que  cada  pasta  era  relacionada  a  um  campus  que  continha  um  jogo  de

formulários de acordo com as peculiaridades de cada campus. Houve campus em que

foram aplicados os 7 formulários e campus onde foram aplicados apenas dois deles.

Isto ocorreu em virtude dos Instrumentos terem públicos específicos direcionados a

cada formulário, e não haver público de respondentes em determinados campi. 

Ao todo,  foram confeccionados 163 formulários eletrônicos de autoavaliação

para os  campiI,  gerando 163 links e 163 planilhas vinculadas a estes. As planilhas

foram antecipadamente  testadas para checar  a  vinculação positiva.  Por  conta das

limitações  de  cadastro  na  plataforma  do  google  docs para  a  acomodação  das

informações, os formulários A2 e D2 não foram disponibilizados ao público no início da

autoavaliação.  Para  estes,  foram  confeccionadas  novas  pastas  por  campus  e

replicados oferecendo aos respondentes os formulários separados por cursos com as

informações dos componentes disciplinares e respectivas listas de docentes por curso.

Esta  manobra  exigiu  das  comissões  locais  e  Coordenações  novo  envio  de

informações  para  cadastro,  uma  vez  que  a  primeira  documentação  enviada  com

solicitação dos componentes disciplinares e lista geral dos docentes não atendia ao

cadastro dos formulários por curso. 
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Outra tarefa de sistematização e depuração das informações foi executada na

relação de cursos cadastradas nos formulários A1 e D1, uma vez que o site da IES

-primeira  fonte  de dados coletada -  vem sofrendo atualização e dispondo de uma

relação de  cursos do ano 2015 que já se encontra defasada.

Importante  considerar  as  dificuldades  de  atualização  das  informações

referentes aos cursos, disciplinas e docentes no contexto institucional para viabilização

dos formulários A2 e D2, que serão considerados e avaliados em momento posterior.

Tal tarefa tomou considerável tempo de trabalho da secretaria da CPA. A comissão

espera que,  com futura integração de seus trabalhos com o SUAP, tal  tarefa seja

realizada de forma mais ágil e eficiente durante as próximas aplicações. 

TABELA 02: Lista de formulários disponibilizados por campus.
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Campus Aplicação dos questionários

1.1-Barreiras A1,A2,B,C,D1,D2,E 

1.2-Brumado A1,A2,B,C,D1,D2,E

1.3-Camaçari A1,A2,B,C,D1,D2,E

1.4-Euclides da Cunha A1,A2,B,C,D1,D2,E

1.8-Irecê A1,A2,B,C,D1,D2,E

1.5-Eunápolis A1,B,C,D1,E

1.6-Feira de Santana A1,A2,B,C,D1,D2,E

1.7-Ilhéus A1,B,C,D1,E 

1.9-Jacobina A1,A2,B,C,D1,D2,E

10-Jequié A1,B,C,D1,E

11-Juazeiro A1,B,C,D1,E

12-Lauro de Freitas  A1,B,C,D1

13-Paulo Afonso A1,A2,B,C,D1,D2,E

14-Porto Seguro A1,B,C,D1,E

15-Reitoria B,C 

16-Salvador A1,A2,B,C,D1,D2,E

17-Salinas da Margarida A1,B,C,D1,E

18-Santo Amaro A1,B,C,D1,E

19-Santo Antônio de Jesus A1,B,C ,D1, E 

20-Seabra A1,B,C,D1,E

21-Simões Filho A1,B,C,D1,E

22-Ubaitaba B,C

23-Valença A1,A2,B,C,D1,D2,E

24-Vitoria da Conquista A1,A2,B,C,D1,D2,E

Total : 24 163



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

aplicados:

1  -  Formulário  A1  -  Público  Discente  que  esteja  matriculado  na  Instituição

(Integrado,  subsequente,  profuncionário,  superior  graduação,  e  superiorpós-

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 10681. Neste formulário  foi incluído o

público  de  servidores  terceirizados,  além  dos  estagiários.  Cabe,  no  entanto,  para

futuras aplicações, reconsiderar a junção aqui estabelecida, tendo em vista que estes

respondentes não são contemplados com políticas de pessoal. Cogita-se a confecção

de formulários específicos para este público.

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.  Em alguns  campi,  o

público destes cursos preencheu os Formulário A1 e E. Preencheram também este

instrumento estudantes Pré-IFBA e pais de alunos, produzindo informações diversas

em relação às impressões da comunidade externa.

5 -  Formulario  D1 -  Público docente,  que avalia  o IFBA em seus aspectos

globais.  

Este formulário atende ao disposto na LEI 10.681 art3 V. 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 , Pós-graduação).

Os  instrumentos  foram  revisados  e  diferem  dos  aplicados  anteriormente,

embora ainda mantenham parte de suas estruturas e perguntas, possibilitando assim

alguma comparação. 
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O quadro baixo correlaciona os instrumentos às dimensões do instrumento de

avaliação institucional do SINAES. 

INSTRUMENT
O

QUEM AVALIA O QUE AVALIA EIXO/DIMENSÃO
SINAES

A1 DISCENTE Curso, Coordenação,
Gestão e órgãos de apoio,
Biblioteca, Infraestrutura,
Participação institucional

Eixo 1: 
Planejamento e 
Avaliação 
institucional 

Eixo 2: 
Desenvolvimento 
Institucional

Eixo 4: Políticas 
de Gestão

Eixo 5: 
Infraestrutura 
Física

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

A2 DISCENTE Disciplina, Professor,
autoavaliação

Eixo 1: 
Planejamento e 
Avaliação 
institucional, 

Eixo 2: 
Desenvolvimento 
Institucional

Eixo 3: Políticas 
Acadêmica

Eixo 5: 
Infraestrutura 
Física s

D2 PROFESSORES Curso, Coordenação,
Disciplina, Atuação didática,

Alunos, Autoavaliação

Eixo 1: 
Planejamento e 
Avaliação 
institucional, 

Eixo 2: 
Desenvolvimento 
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Institucional

Eixo 3: Políticas 
Acadêmicas

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

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

C COMUNIDADE
EXTERNA

Área de atuação do IFBA
conhecida pelo avaliador,
Serviços utilizados pela

comunidade externa,
Profissionais formados

avaliados pelas empresas
em que atuam,

Profissional formado e
imagem do ifba

Eixo 1: 
Planejamento e 
Avaliação 
institucional, 

Eixo 2: 
Desenvolvimento 
Institucional

Eixo 3: Políticas 
Acadêmicas

Eixo 4: Políticas 
de Gestão

QUADRO  01:  Instrumentos  de  avaliação  e  seus  respectivos  escopos  e

eixos/dimensão.

28



Os instrumentos seguiram seguinte o padrão de escala. 

            

QUADRO 02: Escala de notas atribuídas às questões.

EXCELENTE BOM REGULAR INSUFICIENTE/RUIM PESSSIMO NAOO 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. 

TABELA 03: número de questionários globais preenchido, por instrumento:

Campus A1 A2 B C D1 D2 E
1.1-Campus Barreiras 542 333 62 73 63 35 62

1.2-Campus Brumado 136 33 27 13 14 4 1

1.3-Campus Camaçari 145 2 10 0 23 2 0

1.4-Campus Euclides da Cunha 186 89 26 1 19 19 3

1.5-Campus Eunápolis 168 31 1 28 0 4

1.6-Campus Feira de Santana 11 20 1 14 0 2

1.7-Campus Ilhéus 11 17 0 12 0 0

1.8-Campus Irecê 137 20 19 9 3 1

1.9-Campus Jacobina 6 13 1 9 0 3

10-Campus Jequié 41 21 14 15 2

11-Campus Juazeiro 27 1 6 5 6 0

12-Campus Lauro de Freitas 3 0 28 4 0

13-Campus Paulo Afonso 114 401 28 6 24 20 8

14-Campus Porto Seguro 111 32 14 9 9

15-Campus Reitoria 77 19

16-Campus Salvador 875 13 48 13 185 14 47

17-Campus Salinas da Margarida 0 1 0 0 0

18-Campus Santo Amaro 21 2 11 347 14 5

19-Campus Santo Antônio de Jesus 0 6 53 2 26

20-Campus Seabra 3 10 1 6 1

21-Campus Simões Filho 44 18 0 28 76

22-Campus Ubaitaba 2 26

23-Campus Valença 442 4 22 2 29 7 4

24-Vitória da Conquista 80 14 13 2 31 14 4

Total 3103 892 521 639 564 118 258

OBS: Conforme apontado, os instrumentos A2 e D2 mereceram consideração à

parte.
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A comissão  considerou  que  o  processo  de  adesão  e  preenchimento  dos

instrumentos foi regular, apresentando considerável melhora em relação à participação

nos anos anteriores. Houve considerável acréscimo quanto à abrangência territorial da

participação  da  comunidade,  embora  haja  considerável  distância  em  relação  à

participação almejada.

30



2.2 - Instrumentos

INSTRUMENTO A1 – AVALIAÇÃO GLOBAL - DISCENTE

IDENTIFICAÇÃO:          DATA: ______________.
NOME (opcional): CAMPUS:
SEMESTRE ACADEMMICO/TURMA: CURSO:
ANO/SEMESTRE DE INGRESSO NO IFBA:

AVALIE OS ITENS DE ACORDO COM A ESCALA ABAIXO: 
EXCELENTE BOM REGULAR INSUFICIENTE/RUIM PESSSIMO NAOO SE APLICA

5 4 3 2 1 NA

GESTÃO, ÓRGÃOS DE APOIO E CULTURA INSTITUCIONAL
GERAL - IFBA

01. Atuaçaoo da Direçaoo Geral do IFBA
02. Comunicaçaoo Institucional Interna
03. Apoio e Polítticas de pesquisa
04. Apoio e Polítticas de extensaoo
05. Apoio e Polítticas de ensino 
06. Apoio e Promoçaoo de atividades artítsticas e culturais
07. Apoio e polítticas de inclusaoo a portadores de deficieiancias e necessidades 
especiais
08. Apoio e polítticas de assisteiancia estudantil
09. Autoavaliaçaoo Institucional (CPA)
10. Democracia e horizontalidade nas relaçooes institucionais

SUA UNIDADE
11. Atuaçaoo da Direçaoo do Campus/Unidade de Ensino
12. Atuaçaoo da Direçaoo de Ensino
13. Comunicaçaoo interna
14. Atuaçaoo do Setor de Protocolo
15. Atuaçaoo do Setor de Registros Acadeiamicos
16. Açooes de inclusaoo a portadores de deficieiancias e necessidades especiais
17. Atuaçaoo da Coordenaçaoo de Estatgio
18. Atuaçaoo do Setor de Apoio Pedagotgico
19. Atendimento do Serviço Metdico/Odontolotgico
20. Apoio a atividades de pesquisa (projetos, eventos, publicaçooes etc.)
21. Apoio a atividades de extensaoo (a projetos, eventos, serviços ac comunidade etc.)
22. Apoio a atividades de ensino extraclasse (visitas, atividades de campo etc.) 
23. Apoio a atividades artítsticas e culturais
24. Democracia e horizontalidade nas relaçooes institucionais

COORDENAÇÃO, SECRETARIA E COLEGIADO/CONSELHO DO SEU CURSO
25. Atuaçaoo da coordenaçaoo do curso
26. Divulgaçaoo das informaçooes do curso
27. Atuaçaoo do colegiado de curso/Conselho de classe
28. Atendimento da secretaria do curso
29. Diatlogo e horizontalidade nas relaçooes com a coordenaçaoo e otrgaoos colegiados

ASPECTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS
CURSO
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30. Adequaçaoo do Projeto do curso acs demandas profissionais e sociais
31. Adequaçaoo das disciplinas do curso quanto ac carga horatria e conteutdos
32. Condiçooes oferecidas para conclusaoo do curso no tempo proposto
33. Horatrio das aulas
34. Integraçaoo entre teoria e prattica
35. Atividades de acompanhamento extraclasse (monitoria, supervisaoo, tutoria etc.)
36. Atividades de pesquisa
37. Atividades de extensaoo (serviços ac comunidade, eventos etc.)
38. Atividades artítsticas e culturais promovidas pelo curso

CORPO DOCENTE
39. Conhecimento/formaçaoo
40. Comprometimento
41. Assiduidade
42. Pontualidade
43. Didattica
44. Avaliaçooes (diversidade metodolotgica, compatibilidade com o conteutdo)
45. Abertura e disponibilidade ao diatlogo

INFRAESTRUTURA
GERAL

46. Salas de aula (ventilaçaoo, iluminaçaoo, acutstica, mobiliatrio, limpeza etc.)
47. Disponibilidade de material de apoio para realizaçaoo das aulas
48. Instalaçooes para aulas pratticas (laboratotrios, quadras etc.)
49. Acesso ac internet, computadores e demais recursos de TI no campus
50. Portal do aluno (clareza, praticidade, recursos e acesso acs informaçooes)
51. Cantina/refeitotrio (qualidade dos alimentos, higiene, dimensooes, atendimento)
52. Serviço de copiadora
53. Instalaçooes sanitatrias (quantidade, dimensooes, higiene)
54. Locais de convítvio social (adequaçaoo, dimensooes, higiene etc.)
55. Segurança no Campus
56. Acesso ao Campus (transporte putblico, distaiancia)
57. Estacionamento

BIBLIOTECA
58. Condiçooes fítsicas (ventilaçaoo, iluminaçaoo, acutstica, mobiliatrio, limpeza)
59. Organizaçaoo e acesso ao acervo
60. Disponibilidade de livros e textos indicados pelas disciplinas
61. Disponibilidade de bibliografia complementar
62. Disponibilidade de material complementar (periotdicos, revistas, vítdeos etc.)
63. Disponibilidade de computador e acesso ac internet
64. Horatrio de funcionamento
65. Atendimento dos funcionatrios

SE VOCÊ FOR POTADOR DE DEFICIÊNCIA, PREENCHER AS QUESTÕES ABAIXO
Qual tipo? ________________________________________ [menu]

a. Atendimento especializado durante o processo seletivo para ingresso na 
instituiçaoo
b. Acessibilidade fítsica (acesso ac salas de aula, sanitatrios, espaços de conviveiancia 
etc.)
c. Atendimento de suas demandas especítficas ( acesso a materiais adaptados, 
atendimento educacional especializado, intetrprete etc.)
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d. Acessibilidade atitudinal (disponibilidade e acolhimento das pessoas)

AUTOAVALIAÇÃO
66. Satisfaçaoo e realizaçaoo pessoal com o curso 
67. Conhecimentos pretvios para acompanhar o curso e as disciplinas
68. Assiduidade
69. Pontualidade
70. Participaçaoo nas aulas
71. Participaçaoo extraclasse
72. Consulta ao site e demais canais de comunicaçaoo do IFBA
73. Conhecimento da missaoo e os objetivos do  IFBA
74. Conhecimento dos documentos institucionais do IFBA (PPC do curso, Normas 
Acadeiamicas, Cotdigo Disciplinar Discente (CDD)) 

SUA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS (marque com um X)
Sim Naoo

75. Tem ou teve bolsa de trabalho (PAE)
76. Tem ou teve bolsa de Iniciaçaoo Cientítfica
77. Participa ou participou de projeto de pesquisa
78. Participa ou participou de projeto de extensaoo 
79. Realiza ou realizou estatgio extracurricular 
80. Participa ou participou de otrgaoos colegiados (colegiado de curso, 
conselhos de classe comissooes etc.)
81. Participa ou participou de entidades estudantis (Greiamio, DA, Empresa 
Jutnior etc.)
82. Participa ou participou de atividade de monitoria
83. Participa ou participou de atividade artítstica vinculada ao IFBA
84. Participa ou participou de atividade esportiva vinculada ao IFBA

UTILIZE O ESPAÇO ABAIXO PARA COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

INSTRUMENTO D1 – AVALIAÇÃO GLOBAL – DOCENTE

IDENTIFICAÇÃO (OPCIONAL): DATA: ______________.
UNIDADE/CAMPUS: DEPARTAMENTO:
REGIME DE TRABALHO: CURSOS EM QUE LECIONA:

DISCIPLINAS QUE LECIONA:

AVALIE OS ITENS DE ACORDO COM A ESCALA ABAIXO: 
EXCELENTE BOM REGULAR INSUFICIENTE/RUIM PESSSIMO NAOO SE APLICA

5 4 3 2 1 NA

GESTÃO, ÓRGÃOS DE APOIO E CULTURA INSTITUCIONAL
GERAL - IFBA

01. Atuaçaoo da Direçaoo Geral do IFBA
02. Atuaçaoo e Polítticas de Gestaoo de Pessoas
03. Atuaçaoo do setor de Protocolo
04. Comunicaçaoo Institucional Interna
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05. Polítticas de qualificaçaoo e capacitaçaoo docente
06. Apoio e Polítticas de pesquisa
07. Apoio e Polítticas de extensaoo
08. Apoio e Polítticas de ensino 
09. Apoio e Promoçaoo de atividades artítsticas e culturais
10. Apoio e polítticas de inclusaoo a portadores de deficieiancias e necessidades 
especiais
11. Apoio e polítticas de assisteiancia estudantil
12. Autoavaliaçaoo Institucional (CPA)
13. Democracia e horizontalidade nas relaçooes institucionais

SUA UNIDADE
14. Atuaçaoo da Direçaoo do Campus/Unidade de Ensino
15. Atuaçaoo da Direçaoo de Ensino
16. Atuaçaoo do Setor de Recursos Humanos
17. Atuaçaoo do Serviço de Gratfica
18. Atuaçaoo do setor de Comunicaçaoo
19. Atuaçaoo do Setor de Informattica
20. Atuaçaoo do Setor de Protocolo
21. Atuaçaoo do Setor de Transportes
22. Atuaçaoo do serviço de equipamentos e audiovisual
23. Açooes e Polítticas de Apoio Pedagotgico
24. Açooes de inclusaoo a portadores de deficieiancias e necessidades especiais
25. Açooes de assisteiancia estudantil
26. Apoio a atividades de pesquisa (projetos, eventos, publicaçooes etc.)
27. Apoio a atividades de extensaoo (a projetos, eventos, serviços ac comunidade etc.)
28. Apoio a atividades de ensino extraclasse (visitas, atividades de campo etc.) 
29. Apoio a atividades artítsticas e culturais
30. Democracia e horizontalidade nas relaçooes institucionais

DEPARTAMENTOS E COORDENAÇÕES DE CURSO
31. Atuaçaoo da Chefia do Departamento
32. Atuaçaoo das Coordenaçooes de Curso
33. Distribuiçaoo das atividades no seu departamento (carga horatria, atribuiçooes etc.)
34. Distribuiçaoo das atividades nos cursos (carga horatria, atribuiçooes etc.)
35. Reuniooes de Departamento (periodicidade, produtividade, horizontalidade etc.) 
36. Reuniooes nos Cursos (periodicidade, produtividade, horizontalidade etc.) 
37. Atendimento da secretaria do Departamento
38. Atendimento da(s) secretaria(s) de Curso 
39. Democracia e horizontalidade no seu departamento
40. Democracia e horizontalidade nos cursos em que atua

CONDIÇÕES DE TRABALHO E INFRAESTRUTURA
GERAL

41. Dependeiancias do Departamento (dimensooes, limpeza, equipamentos, internet)
42. Quantitativo de recursos humanos no departamento
43. Disponibilidade de material de apoio para realizaçaoo das aulas
44. Acesso ac internet e demais recursos de TI no campus
45. Sistema de Registro Acadeiamico (SICAD)
46. Salas e gabinetes de trabalho docente (conviveiancia, atendimento ao aluno etc.)
47. Salas de aula (ventilaçaoo, iluminaçaoo, acutstica, mobiliatrio, limpeza etc.)
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48. Instalaçooes para aulas pratticas (laboratotrios, quadras etc.)
49. Cantina/refeitotrio (qualidade dos alimentos, higiene, dimensooes, atendimento)
50. Instalaçooes sanitatrias (quantidade, dimensooes, higiene)
51. Locais de convítvio social (adequaçaoo, dimensooes, higiene etc.)
52. Segurança no Campus
53. Acesso ao Campus
54. Estacionamento

BIBLIOTECA
55. Condiçooes fítsicas (ventilaçaoo, iluminaçaoo, acutstica, mobiliatrio, limpeza)
56. Organizaçaoo e acesso ao acervo
57. Disponibilidade de livros e textos indicados pelas disciplinas
58. Disponibilidade de bibliografia complementar
59. Disponibilidade de material complementar (periotdicos, revistas, vítdeos etc.)
60. Disponibilidade de computador e acesso ac internet
61. Horatrio de funcionamento
62. Atendimento dos funcionatrios

SE VOCÊ FOR POTADOR DE DEFICIÊNCIA, PREENCHER AS QUESTÕES ABAIXO
Qual tipo? ________________________________________ [menu]

a. Atendimento de suas demandas especítficas (acessibilidade, acesso a materiais, 
intetrprete etc.)
b. Acessibilidade atitudinal (disponibilidade e acolhimento das pessoas)

AUTOAVALIAÇÃO
63. Participaçaoo em atividades do seu departamento
64. Participaçaoo em atividades dos cursos em que leciona
65. Participaçaoo das atividades gerais do IFBA
66. Conhecimento da missaoo e dos objetivos do IFBA
67. Conhecimento dos documentos do IFBA (PDI, PPI, PPCs, Normas Acadeiamicas 
etc.) 
68. Conhecimento da legislaçaoo (Regimentos Internos, Cotdigo de EStica do Servidor 
Putblico Federal, Lei 8.112 etc.)
69. Consulta ao site e demais canais de comunicaçaoo do IFBA
70. Satisfaçaoo e realizaçaoo pessoal com o trabalho
71. Autocríttica e disponibilidade ao diatlogo 

SUA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS EXTRACLASSE (marque com um X)
Sim Naoo

72. Participa de projetos de pesquisa
73. Participa de projetos de extensaoo
74. Participa de projetos de ensino extraclasse (eventos, visitas etc.)
75. Orienta alunos em estatgios, projetos de pesquisa, ensino extensaoo etc.
76. Participa de bancas de concurso
77.Participa de comissooes de trabalho (sindicaiancia, PAD, CEP etc.)
78. Participa de otrgaoos colegiados (Conselhos, Colegiados, CPPD etc.)
79. Exerce funçooes de gestaoo e administraçaoo no Instituto
80. Participa de entidades/organizaçooes (Sindicato, otrgaoos de categoria etc.)

UTILIZE O ESPAÇO ABAIXO PARA COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

36



INSTRUMENTO B – AVALIAÇÃO GLOBAL – TÉCNICOS ADMNISTRATIVOS

IDENTIFICAÇÃO (OPCIONAL)
SETOR 
1. Conhecimento das atribuições do setor
2. Conhecimento das suas atividades dentro do setor
3. Conhecimento da importância do seu trabalho para o desempenho do setor
4. Relacionamento com a chefia imediata
5. Relacionamento com os demais colegas do seu setor
6. Liberdade de se expressar dentro do setor
7. Integração com outros setores internos
8. Planejamento e avaliação coletiva das atividades do setor

GESTÃO E ÓRGÃOS DE APOIO
9. Desempenho da Direção Geral do CEFET•BA
10. Desempenho da Direção da Unidade de Ensino
11. Desempenho da Chefia Imediata
12. Desempenho do Setor de Pesquisa e Pós•Graduação
13. Desempenho do Setor de Recursos Humanos
14. Desempenho da Gráfica
15. Desempenho do Setor de Informática
16. Desempenho do Setor de Comunicação Social
17. Atuação do Setor de Protocolo
18. Atuação do Setor de Compras/ Suprimentos
19. Atuação do Setor de Transporte
20. Existência de uma política de capacitação de pessoal
21. Plano de carreira
22. Agilidade e qualidade na solução de processos administrativos (prazos, 
pagamento, compras...)
23. Apoio financeiro para participação em cursos, eventos, divulgação de 
pesquisas/artigos e outros
24. Divulgação das informações institucionais

CONDIÇÕES DE TRABALHO E INFRAESTRUTURA
25. Condições físicas do setor (ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza)
26. Disponibilidade de equipamentos e recursos tecnológicos no setor
27. Quantitativo de recursos humanos no setor
28. Disponibilidade de material de consumo no setor
29. Condições da cantina/refeitório (qualidade dos alimentos e atendimento)
30. Condições das instalações sanitárias
31. Condições do local de convívio social

AUTOAVALIAÇÃO
32. Satisfação pessoal e profissional
33. Comprometimento com o trabalho do seu setor
34. Competência técnica para exercer sua função
35. Motivação para o trabalho
36. Assiduidade
37. Pontualidade

ASPECTOS INSTITUCIONAIS
38. Participação em atividades da instituição:
a. Comissões de trabalho
b. Cargos de chefia
c. Pesquisa
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d. Extensão
e. Órgãos colegiados (Conselho Diretor, CPA, CPPD, Conselho de Classe...)
f. Organização de eventos (Seminários, Feiras, Encontros...)
39. Conhecimento da Missão do IFBA
40. Conhecimento das normas e regulamentos do IFBA
41. Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
42. Divulgação da Avaliação Institucional/CPA
43. Cumprimento da sua Missão do IFBA
44. Adequação do PDI aos objetivos do IFBA
45. Participação na Avaliação Institucional
46. Participação nas decisões da Instituição
47. Adequação da estrutura Administrativa do IFBA
48. Adequação da estrutura Acadêmica ao funcionamento do IFBA

ESPAÇO PARA RESPOSTA ABERTA

INSTRUMENTO E – AVALIAÇÃO GLOBAL - EGRESSOS

IDENTIFICAÇÃO (OPCIONAL)
PERFIL DO EGRESSO
1. Tempo de formado
2. Exerce a profissão de sua formação no IFBA
3. Caso tenha respondido não à questão anterior, marque a principal causa
4. Marque o curso realizado após a conclusão do seu curso
5. Marque as formas de sua participação no IFBA

CURSO
6.   Horário de funcionamento do curso
7.  O Curso do IFBA atendeu às expectativas na sua formação profissional
8.  Carga•horária do Curso
9.  Incentivo dos professores no processo Ensino/Aprendizagem
10. Contribuição dos conteúdos das disciplinas básicas para  formação profissional
11. Contribuição dos conteúdos das disciplinas profissionalizantes para formação 
profissional
12. Articulação entre as disciplinas de formação básica e as de formação 
profissionalizante
13. Contribuição do estágio curricular para o seu desenvolvimento profissional
14.  Orientação para participação nos grupos de pesquisa do IFBA
15.  Contribuição do IFBA para seu crescimento como cidadão

BIBLIOTECA
16. Condições (infra•estrutura, acervo) da Biblioteca para a realização das consultas 
necessárias ao curso

INFRAESTRUTURA
17. Adequação dos recursos audiovisuais
18. Condições dos laboratórios/oficinas

INSTITUIÇÃO
19. Atuação do IFBA em processos seletivos para estágio
20. Acompanhamento do estágio, (se for o caso), por parte do setor responsável
21. Atuação do IFBA em atividades extra•curriculares (visitas de campo, viagens, 
eventos, etc.)
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22. Qual a sua opinião sobre a imagem IFBA perante a Sociedade?

ESPAÇO PARA RESPOSTA ABERTA
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INSTRUMENTO C – AVALIAÇÃO GLOBAL - COM. EXTERNA

IDENTIFICAÇÃO (OPCIONAL)

1. Área de atuação do IFBA que tem conhecimento 

2. Serviço/infra-estrutura do IFBA que utiliza/utilizou

3. Serviço (s) utilizado (s).

4. Existe no quadro de funcionários da empresa profissionais formados pelo IFBA?

5. Em caso afirmativo, marque as áreas de atuação

6. O profissional está atuando na sua área de formação?

AVALIAÇÃO DO EGRESSO DO IFBA
7. Conhecimentos técnico-científicos adquiridos no IFBA
8. Aspectos éticos na atuação professional
9. Iniciativa, liderança e capacidade de trabalho em equipe
10. Conhecimento e participação na gestão das atividades
11. Como avalia a imagem do IFBA
12. As atividades do IFBA respondem as demandas da sociedade 
13. O IFBA utiliza adequadamente os meios de comunicação com a sociedade 
14. As informações emitidas pelo IFBA aos seus usuários são atualizadas e claras

ESPAÇO PARA RESPOSTA ABERTA

40



INSTRUMENTO A2 – AVALIAÇÃO POR DISCIPLINA - DISCENTE

IDENTIFICAÇÃO:                  DATA: ______________.
NOME (opcional): CAMPUS:
SEMESTRE ACADÊMICO/TURMA: CURSO:
ANO/SEMESTRE DE INGRESSO NO IFBA: DISCIPLINA/DOCENTE:

AVALIE OS ITENS DE ACORDO COM A ESCALA ABAIXO:
EXCELENTE BOM REGULAR INSUFICIENTE/RUIM PÉSSIMO NÃO SE

APLICA
5 4 3 2 1 NA

DISCIPLINA
01. Coerência entre a disciplina e o projeto do curso
02. Contribuição da disciplina para sua formação geral
03. Contribuição da disciplina para sua formação profissional
04. Atualização dos temas e conteúdos da disciplina
05. Disponibilidade de material, condições físicas e equipamentos para a disciplina 
06. Integração entre aulas teóricas e práticas
07. Adequação da carga horária da disciplina 

PROFESSOR
08. Conhecimentos necessários para ministrar a disciplina
09. Comprometimento com a disciplina
10. Clareza e objetividade na exposição dos conteúdos
11. Cumprimento do programa e dos objetivos da disciplina
12. Apresentação do Plano de Ensino
13. Cumprimento do prazo para entrega dos resultados
14. Incentivo para participação dos alunos em sala de aula 
15. Adequação das avaliações em relação aos conteúdos 
16. Acompanhamento e orientação dos alunos 
17. Disponibilidade para o diálogo
18. Relacionamento com a turma
19. Pontualidade
20. Assiduidade
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SE VOCÊ FOR POTADOR DE DEFICIÊNCIA, PREENCHER AS QUESTÕES ABAIXO

Qual tipo? ________________________________________ [menu]
a. Acessibilidade física (acesso à salas de aula, sanitários, espaços de convivência etc.)
b. Atendimento de suas demandas específicas (acesso a materiais adaptados, 
atendimento educacional especializado, intérprete etc.)
c. Acessibilidade atitudinal (disponibilidade e acolhimento das pessoas)

AUTOAVALIAÇÃO
21. Conhecimentos prévios para acompanhar a disciplina
22. Interesse em participar das atividades da disciplina
23. Respeito às intervenções e dúvidas dos colegas
24. Participação em sala de aula
25. Comprometimento com os grupos em que participa
26. Pontualidade
27. Assiduidade

Utilize o espaço para comentários, críticas e sugestões
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__
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INSTRUMENTO D2 - AVALIAÇÃO DE DISCIPLINA - DOCENTE

IDENTIFICAÇÃO (OPCIONAL): DATA: ______________.
UNIDADE/CAMPUS: DEPARTAMENTO:
REGIME DE TRABALHO: CURSO:
DISCPLINA: SEMESTREDE OFERTA:

AVALIE OS ITENS DE ACORDO COM A ESCALA ABAIXO:

EXCELENTE BOM REGULAR INSUFICIENTE/RUIM PÉSSIMO NÃO SE
APLICA

5 4 3 2 1 NA

DISCIPLINA
01. Articulação entre a disciplina e o PPC (currículo, objetivos, perfil do 
egresso etc.)
02. Aderência entre sua formação e a disciplina
03. Interesse e motivação em ministrar a disciplina
04. Adequação da carga horária da disciplina 
05. Adequação dos Horários da disciplina
06. Condições físicas e materiais para a oferta da disciplina (sala de aula, 
equipamentos...)

ALUNOS
07. Interesse e dedicação dos alunos
08. Cooperação e relacionamento entre os alunos
09. Conhecimentos prévios para acompanhar a disciplina
10. Cumprimento dos prazos para entrega das tarefas
11. Assiduidade
12. Pontualidade

COMENTÁRIOS, CRÍTICAS, SUGESTÕES

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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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 Autovaliação 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 para envio

demandas para cadastro dos formulários A2 e D2. 

Além do  preparo  da  plataforma docs  com  a  replicação  dos  formulários  de

Autoavaliação institucional 2017 novos adiamentos foram realizados até a data final da

pesquisa avaliativa no dia 28.02.2018. A divulgação dos questionários A2 e D2 ocorreu

no dia  24.10.2017,  e  teve uma segunda etapa de divulgação dos formulários   de

demandas entregues em atraso no dia 24.01.208 totalizando 55 cursos disponíveis

para  a  Autoavaliação,  dos  144  cursos  presentes  nos  formulários  A1  e  D1,  110

formulários A2 , D2 e links confeccionados. A pesquisa foi totalizada em 226 dias para

os formulários A1 ,B,C,D1 e E, e 127 dias e 38 dias  para os formulários A2 e D2 .

A divulgação dos formulários foi realizada em duas etapas, com a confecção de

cartazes para distribuição nos campi em formato A3 e A4 para serem pregados nos

pontos de divulgação oficiais dos campi, murais, corredores, salas de aula e posts nos

sítios oficiais e extra-oficiais do IFBA, dando ampla repercussão.

Nos  novos  cartazes  disponibilizados,  foram  acrescentadas  informações  em

linguagem leiga  e  clara  aos públicos  de respondentes,  informações  a  respeito  da

importância da pesquisa, além da colocação do QR code para facilitar o caminho de

acesso aos formulários na página oficial no site do IFBA.

A seguir as imagens do material de divulgação:

         
IMAGENS 01, 02 e 03: Cartazes da CPA.
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IMAGENS 04 E 05: folders de divulgação.

        

       IMAGENS 06 E 07: material de divulgação.
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2.4- Análise e apresentação dos resultados

Optou-se por apresentar os dados de acordo com as categorias pesquisadas e

seus  respectivos  instrumentos.  Nesse  momento,  são  dispostos  gráficos

correspondentes às dimensões e questões respondidas, brevemente descritos. Nos

comentários,  são  sinalizados  os  indicadores  de  destaque,  positivos  e  negativos

(capítulo 3). 

Quando  necessárias,  breves  observações  sobre  singularidades e  limites  da

amostras são registradas, com objetivo de orientar a leitura do que é apresentado e

antecipar futuras interpretações. Ao final da apresentação de cada instrumento, há um

texto que sintetiza as impressões da categoria. 

O capítulo 4 aponta brevemente a correspondência daquilo que foi identificado

no processo de autoavaliação de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES N.

065,  de  09  de  outubro  de  2014,  correspondente  aos cinco  eixos   instrumento  de

avaliação  institucional  do  SINAIES.  No  capítulo  cinco,  apresenta-se  a  síntese  dos

resultados do processo autoavaliativo. Ao final, no capítulo 6, o quadro resumo indica

fragilidades reconhecidas no processo, medidas frente a estas, sugestões da CPA e

seus responsáveis, tendo em vista futuras ações por parte da comunidade frente aos

trabalhos da comissão.  
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3. APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

3.1 – Avaliação global – Instrumento A1 - Discentes

GRÁFICO 01:  Distribuição dos discentes  que responderam ao formulário  A1 nos

respectivos Campi.

A participação dos estudantes no o processo de autoavaliação foi  bastante

irregular,  contando  com  diversos  adiamentos  e  intercorrências  em  seu  percurso.

Variou principalmente de acordo com a atuação das CPAs locais. Em virtude desse

aspecto, optou-se por realizar uma análise amostral com base nos dados obtidos, a

partir dos quantitativos deste e dos outros instrumentos. 

Apesar  de  tais  intercorrências,  foi  possível  analisar,  em  caráter  global,  as

impressões da comunidade discente com razoável confiabilidade. Para as próximas

aplicações, espera-se maior envolvimento da comunidade discente. 
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GRÁFICO 02: Avaliação dos discentes quanto ao IFBA - GERAL 

Em  seus  aspectos  gerais,  a  comunidade  discente  avaliou  como  Regular  a

gestão do IFBA. Houve pouca variação entre as questões deste aspecto, mas merece

destaque positivo o apoio às políticas de pesquisa, e negativo apoio ao discente e a

democracia e a horizontalidade nas relações institucionais.
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GRÁFICO 03: Avaliação do corpo discente quanto ao seu Campus. 

Em  geral,  aspectos  gerais  da  gestão  dos  campi  foram  avaliadas  como

regulares.  Houve,  no  entanto,  razoável  heterogeneidade  entre  os  campi.  Merece

destaque positivo o atendimento médico-odontológico. Merece destaque negativo a

democracia e a horizontalidade nas relações institucionais.
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GRÁFICO  04:  Avaliação  dos  discentes,  quanto  à  coordenação,  secretaria,

colegiados/conselho de seu curso. 

Aspectos gerais da gestão dos cursos foram bem avaliadas pelos discentes.

Não houve significativa diferença entre as questões do instrumento. Merece alguma

menção positiva o diálogo e a horizontalidade nas relações com a coordenação e seus

órgãos colegiados, e destaque negativo o atendimento da secretaria acadêmica.
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GRÁFICO 05: Avaliação por parte dos discentes quanto ao curso.

Os cursos do IFBA foram, em geral, bem avaliados. Merece destaque negativo

o horário das aulas, e as condições oferecidas para a conclusão no tempo proposto.

Merecem destaque positivo a articulação dos projetos com as demandas sociais e

profissionais.
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GRÁFICO 06: Avaliação por parte dos discentes quanto ao corpo docente.

O  corpo  docente  foi,  em  geral,  bem  avaliado  pela  comunidade  discente.

Merece destaque positivo o conhecimento e a formação, e algum destaque negativo

deve ser considerado quanto à didática.
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          GRÁFICO 07: Avaliação por parte dos discentes quanto a Estrutura Física

Em geral,  a  estrutura  física  foi  avaliada de forma regular  pelos discentes.

Houve aqui novamente razoável diferença entre os campi. Merece destaque negativo

o acesso à internet e computadores, questões de segurança e acesso aos campi.
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GRÁFICO 08: Avaliação por parte dos discentes quanto a Biblioteca. 

Neste indicador, novamente observa-se grande variação entre os campi, bem

como discrepância entre as impressões de discentes de diferentes níveis. Em geral, as

bibliotecas do IFBA foram bem avaliadas, merecendo destaque positivo as condições

físicas.  Mereceu destaque negativo a oferta de material  complementar  e acesso à

internet e computadores.
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GRÁFICO 09: Avaliação por parte dos discentes quanto à acessibilidade. 

Em geral, a acessibilidade foi bem avaliada pela comunidade discente. Merece

destaque positivo a acessibilidade atitudinal.
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GRÁFICO 10: Autoavaliação do discente. 

A avaliação dos discentes foi, em geral, positiva. Merece destaque negativo os

conhecimentos  prévios  para  acompanhamento  do  curso  e  o  conhecimento  dos

documentos institucionais. Merece destaque positivo a participação extraclasse.
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GRÁFICO 11:Outras Atividades.

Cabe  observar  o  alto  índice  de  participação  estudantil  em  atividades

extraclasse. Merece menção aqui a participação em atividades de iniciação científica e

em entidades estudantis.

SÍNTESE DAS IMPRESSÕES GLOBAIS DOS DISCENTES

Como  já  observado,  a  participação  dos  estudantes  no  processo  de

autoavaliação foi irregular,  contando com diversos adiamentos e intercorrências em

seu percurso. Variou principalmente de acordo com a atuação das CPAs locais. Suas

opiniões  também  variaram  de  acordo  com  seus  campi  e  níveis  de  formação,

expressando a heterogeneidade do próprio Instituto. 

Apesar de tais aspectos, que devem ser observados nas próximas aplicações

dos instrumentos,  foi  possível  esboçar  impressões globais  dos discentes  sobre as

diferentes dimensões avaliadas. 
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Em  seus  aspectos  gerais,  a  comunidade  discente  avaliou  como  Regular  a

gestão geral do IFBA. E como boas as gestões locais. Merece destaque negativo aqui,

tanto em contexto geral como local, a democracia e a horizontalidade nas relações

institucionais.

Os cursos, em geral, foram bem avaliados pelos discentes. Cabe observar o

reconhecimento aqui da proximidade das coordenações, embora o atendimento das

secretarias acadêmicas tenha sido mal avaliado. Merece também destaque negativo

na perspectiva discente as condições para conclusão do curso no tempo proposto, a

falta de apoio institucional também para o acompanhamento das disciplinas.

O  corpo  docente  foi,  em  geral,  bem  avaliado  pela  comunidade  discente.

Merece destaque positivo o conhecimento e a formação, e algum destaque negativo

deve ser considerado quanto à didática.

Em geral,  a  estrutura  física  foi  avaliada de forma regular  pelos discentes.

Houve aqui novamente razoável diferença entre os campi. Merece destaque negativo

o acesso à internet e computadores, questões de segurança e acesso aos campi. O

mesmo foi  observado  quanto  às  bibliotecas:  a  oferta  de  material  complementar  e

acesso à internet e computadores foi mal avaliada.

Em geral, a acessibilidade foi bem avaliada pela comunidade discente. Merece

destaque positivo a acessibilidade atitudinal.

Os discentes  reconhecem, em si,  dificuldades em relação a  conhecimentos

prévios para acompanhamento das disciplinas, o que aponta a necessidade de maior

apoio  extraclasse.  Cabe  notar  também  a  necessidade  de  maior  empenho  na

divulgação junto aos discentes de documentos institucionais. 

Cabe  observar  o  alto  índice  de  participação  estudantil  em  atividades

extraclasse, apontando o caráter universitário da instituição. 
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3.2 – Avaliação por disciplina – Instrumento A2 – Discentes 

dC189999al
dC190000al
dC190000al
dC190000al
dC190000al
dC190000al
dC190000al
dC190000al
dC190101al
dC190101al
dC190101al

Disciplina

Petssimo 1
Insuficiente/Ruim 2
Regular 3
Bom 4
Excelente 5
Naoo se Aplica

Gráficos 12:Avaliação dos discente em relação às disciplinas. 

Todos os indicadores desta dimensão receberam considerável porcentagem de

avaliações positivas.  Mereceram índices abaixo da a carga horária da disciplina,  a

integração entre teoria e prática e a disponibilidade de materiais. Mereceram destaque

positivo as contribuições das disciplinas para a formação e a articulação destas com o

projeto do curso. 
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dC189999al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190101al

dC190101al

dC190101al

DOCENTES

Petssimo 1
Insuficiente/Ruim 2
Regular 3
Bom 4
Excelente 5
Naoo se Aplica

GRÁFICO 13: Avaliação dos professores, considerando a atuação docente, por parte dos 
discentes.

Os  alunos  avaliaram  de  maneira  satisfatória  os  docentes,  sem  grandes

diferenças  entre  os  indicadores.  Merecem  destaque  positivo  o  conhecimento  em

relação  aos  conteúdos.  Destaque  abaixo  da  média  deve  ser  observado  no

relacionamento com a turma e na disponibilidade para o diálogo.
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[a. Acessibilidade fítsica (acesso ac sala de aula, sanitatrios, espaços de conviveiancia, etc))]
dC189999al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

Necessidades Especiais 

Petssimo 1
Insuficiente/Ruim 2
Regular 3
Bom 4
Excelente 5
Naoo se Aplica

GRÁFICO 14 : Necessidades Especiais

Os discentes avaliaram positivamente as condições de acessibilidade, com destaque

positivo para a acessibilidade atitudinal.
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[21. Conhecimento pretvios para acompanhar a disciplina]
dC189999al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190101al

dC190101al

dC190101al

Autoavaliação

Petssimo 1
Insuficiente/Ruim 2
Regular 3
Bom 4
Excelente 5
Naoo se Aplica

  
    GRÁFICO 15: Autoavaliação discente.

Os discentes manifestaram, em sua maioria, opiniões satisfatórias em relação

à  autoavaliação,  sem  grandes  variações  entre  os  indicadores.  Destacaram,  em

especial, a assiduidade e a pontualidade. Mereceram escores comparativamente mais

baixos os conhecimentos prévios para acompanhar os conteúdos ministrados. 

SÍNTESE DAS IMPRESSÕES POR DISCIPLINAS DOS DISCENTES

Em geral, as disciplinas e seus docentes foram bem avaliados, com destaque

para  a  formação  e  o  conhecimento  dos  professores  em  relação  ao  conteúdo

ministrado.  Cabe  destaque  negativo  para  aspectos  didáticos,  apontando  para  a

necessidade de formação dos professores nesse campo. Problemas com relação à

infraestrutura  para  a  realização  das  disciplinas  também  foram  identificados  pela

comunidade discente. 
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3.3 - Avaliação global – Instrumento D1 - Docentes

GRÁFICO 16: Distribuição por campus dos docentes que responderam a Autoavaliação.
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GRÁFICO 17: Avaliação dos docentes quanto aos aspectos gerais da gestão do IFBA.
 

Em seus aspectos gerais, a gestão do IFBA foi avaliada como regular. Merece

destaque positivo as políticas de assistência estudantil. O destaque negativo observa-

se  na  autoavaliação  institucional  e  na  democracia  e  horizontalidade  nas  relações

institucionais.
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GRÁFICO 18: Avaliação dos docentes quanto aos aspectos da gestão do CAMPUS.

Houve considerável heterogeneidade nesse conjunto de questões, de acordo

com cada campus pesquisado. Globalmente, merece menção positiva o serviço de

gráfica,  e  menção  negativa  a  democracia  e  a  horizontalidade  nas  relações

institucionais.
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GRÁFICO 19: Avaliação dos docentes quanto aos aspectos da gestão do campus.

Em geral, a gestão dos campi foi avaliada como suficiente pelos docentes, com

destaque positivo para as chefias de departamento e coordenações, bem como para o

atendimento das secretarias. Merece destaque negativo a distribuição das atividades

dos cursos e as reuniões de departamento.
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GRÁFICO 20: Avaliação dos docentes quanto à infraestrutura.

Nesse  como  em  outros  conjuntos  de  questões,  houve  razoável

heterogeneidade entre  os  docentes  de diferentes  campi  em suas impressões.  Em

geral, este aspecto foi avaliado como intermediário, destacando-se negativamente as

instalações sanitárias, as condições de segurança e o estacionamento. 
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GRÁFICO 21: Avaliação dos docentes quanto à biblioteca.

Houve razoável heterogeneidade entre os docentes de diferentes campi em

suas  impressões.  Em  geral,  as  bibliotecas  foram  avaliadas  como  regulares,

destacando-se  negativamente  o  acesso  à  internet  e  a  disponibilidade  de  material

complementar. 
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GRÁFICO 22: Distribuição dos questionários de acordo com o tipo de necessidade 
específica.

GRÁFICO 23: Avaliação dos docentes quanto o atendimento às necessidades 
específicas.
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Em geral, os docentes avaliaram intermediária ou positivamente o atendimento

às necessidades específicas, com destaque para a acessibilidade atitudinal.
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GRÁFICO 24: Autoavaliação dos docentes.

Em geral, os docentes se autoavaliaram positivamente, embora caiba destaque

negativo quanto ao conhecimento dos documentos institucionais e à legislação. 

71



GRÁFICO 25:Participação em atividades extraclasse.

Em geral,  os docentes participam com frequência de atividades extraclasse,

com  destaque  para  projetos  de  ensino  e  orientação.  Há  participação  menor  em

atividades de gestão e representativas. 

SÍNTESE DAS IMPRESSÕES GLOBAIS DOS DOCENTES

Em  consonância  com  as  impressões  dos  estudantes,  em  seus  aspectos

gerais, a gestão do IFBA foi avaliada como regular. O destaque negativo observa-se

aqui também na democracia e horizontalidade nas relações institucionais.

Houve considerável heterogeneidade sobre as impressões acerca da gestão

dos campi. Apesar deste elemento, houve novamente sinalização negativa referente à

democracia e à horizontalidade nas relações institucionais.

As chefias de departamento e coordenações foram, em geral, bem avaliadas.

Bem  como  o  atendimento  das  secretarias,  o  que  dstoa  das  impressões  dos
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estudantes. Merece especial atenção aqui a distribuição das atividades dos cursos e

as reuniões de departamento, avaliadas negativamente.

O  acesso  à  internet,  questões  de  segurança  e  o  estacionamento  foram

apontados negativamente pelos professores. 

Em  geral,  as  bibliotecas  foram  avaliadas  como  regulares,  destacando-se

negativamente o acesso à internet e a disponibilidade de material complementar. 

Em geral, os docentes se autoavaliaram positivamente, embora caiba destaque

negativo quanto ao conhecimento dos documentos institucionais e à legislação, o que

corrobora impressões dos estudantes. 

Em geral,  os docentes participam com frequência de atividades extraclasse,

com  destaque  para  projetos  de  ensino  e  orientação.  Há  participação  menor  em

atividades de gestão e representativas.
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3.4 - Avaliação do curso/disciplina – Instrumento D2 - Docentes

GRÁFICO 26: Avaliação dos docentes quanto a disciplina/competência 

Estes indicadores foi, em geral, bem avaliados pelos docentes. Cabe destaque

positivo para a aderência e o interesse em ministrar a disciplina, e negativo para as

condições físicas para ministra-la. 
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Gráfico 27 :Avaliação dos docentes quanto aos discentes

Houve também escores positivos nestes indicadores, com destaque negativo

para interesse e dedicação dos alunos.

SÍNTESE DAS IMPRESSÕES POR DISCIPLINAS DOS DOCENTES

Em geral, as disciplinas foram bem avaliadas pelos docentes, com destaque

para a pertinência  destas  no projeto.  Cabe destaque negativo  a  pouca integração

entre  ensino,  pesquisa  e  extensão,  a  deficiência  no  que  concerne  à

interdisciplinaridade.  Em  consonância  com  o  que  apontaram  os  discentes,  os

professores também indicam certa carência em relação ao apoio para atividades das

disciplinas. 
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3.5 - Avaliação Global - Instrumento B – Técnicos administrativos

GRÁFICO 28:  Avaliação  dos  servidores  técnico  administrativo  quanto  ao  setor  de

lotação.

Em geral,  os  servidores  avaliam como regular  a  gestão em seus aspectos

gerais, com destaques negativos para a Reitoria, a política de gestão de pessoas, a

autoavaliação institucional e a democracia e horizontalidade nas relações de trabalho.

Mereceu destaque positivo as políticas de assistência estudantil.
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GRÁFICO 29: Avaliação dos servidores quanto ao campus

Em geral,  aspectos da gestão dos campi  foram avaliados de forma regular

pelos servidores, com destaque negativo para o setor de recursos humanos, para o

apoio a atividades artísticas e culturais, e para a democracia e horizontalidade nas

relações  de  trabalho.  O  serviço  de  gráfica  mereceu,  comparativamente,  melhor

avaliação por parte dos servidores. 
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GRÁFICO 30: Avaliação dos servidores quanto ao setor de lotação

O setor foi avaliado como bom ou regular pelos servidores. Mereceu destaque

negativo a distribuição das atribuições e a integração deste com os demais setores do

IFBA.
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GRÁFICO 31: Avaliação dos servidores quanto à infraestrutura

Em geral, a infraestrutura foi avaliada como regular pelos funcionários, com

destaque  negativo  quanto  ao  quantitativo  de  recursos  humanos,  o  acesso  a

equipamentos de TI e internet, a segurança, o acesso e o estacionamento do campus.
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GRÁFICO 32: Servidores com necessidade especial

GRÁFICO 33: distribuição de funcionários quanto à acessibilidade, de acordo com a 
necessidade específica.
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GRÁFICO 34: atendimento às necessidades específicas

O  baixo  quantitativo  de  preenchimentos  deste  questionário  indica  a

necessidade de outro tipo de abordagem para a autoavaliação. No entanto, é possível

notar o escore positivo do atendimento às necessidades especiais na perspectiva dos

funcionários.

81



          

GRÁFICO 35: Autoavaliação 

Em geral, os funcionários se avaliaram positivamente, com destaque positivo

para a participação nas atividades do setor, e destaque negativo para a participação

em atividades gerais  do IFBA,  na consulta de sites e demais  canais  oficiais  e no

conhecimento dos documentos do IFBA.
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GRÁFICO 36: Avaliação quanto à participação em atividades institucionais.

SÍNTESE DAS IMPRESSÕES GLOBAIS DOS SERVIDORES

Em geral,  os  servidores  avaliam como regular  a  gestão em seus aspectos

gerais, com destaques negativos para a Reitoria, a política de gestão de pessoas, a

autoavaliação institucional e a democracia e horizontalidade nas relações de trabalho.

Tratam-se, em geral, de impressões consoantes e convergentes em relação àquilo que

manifestaram os discentes e docentes, com enfoque especial naquio que concerne o

cotidiano laboral dos funcionários. 

Mereceu  destaque  positivo  em  diferentes  categorias,  e  também  entre  os

funcionários, a atenção às políticas de assistência estudantil.

Em geral,  aspectos da gestão dos campi  foram avaliados de forma regular

pelos  servidores,  corroborando  impressões  dos  discentes  e  dos  docentes,  com

destaque negativo específico para o setor  de recursos humanos e para o apoio a

atividades  artísticas  e  culturais,  indicando  necessidade  de  atenção  especial  neste

ponto. O serviço de gráfica mereceu destaque positivo. 

O próprio setor foi avaliado como bom ou regular pelos servidores. Mereceu

destaque negativo a distribuição das atribuições e a integração deste com os demais

setores do IFBA. 

Em geral, a infraestrutura foi avaliada como regular pelos funcionários, com

destaque  negativo  quanto  ao  quantitativo  de  recursos  humanos,  o  acesso  a

equipamentos de TI e internet, a segurança, o acesso e o estacionamento do campus,

corroborando algumas das impressões dos docentes e discentes.

O  baixo  quantitativo  de  preenchimentos  deste  questionário  indica  a

necessidade  de  outro  tipo  de  abordagem  para  portadores  de  necessidades
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específicas.  No  entanto,  é  possível  notar  o  escore  positivo  do  atendimento  na

perspectiva dos funcionários.

Em geral,  os funcionários se avaliaram positivamente, com destaque para a

participação  nas  atividades  do  setor,  e  destaque  negativo  para  a  participação  em

atividades  gerais  do  IFBA,  na  consulta  de  sites  e  demais  canais  oficiais  e  no

conhecimento dos documentos do IFBA.
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3.6 – Avaliação Global – Instrumento E -  Egressos

GRÁFICO 37: Quantitativo de respondentes ao formulário E por CAMPUS.

GRÁFICO 38: distribuição de egressos em relação aos cursos.

Entre  os  egressos  que  preencheram  o  questionário,  cabe  observar  que  em  sua

maioria são oriundos do ensino integrado. 
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GRÁFICO 39.: Distribuição de egressos de acordo com o tempo de formado.

A maior parte dos egressos que preencheu os questionários é recém formada.

GRÁFICO.40: exerce ou não a profissão.

Boa parte dos egressos não seguiu na área específica do curso (cerca de 2/3).
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Gráfico.41: curso após a formação.

Parte considerável dos egressos que responderam o questionário cursou ou

cursa graduação, mas observe-se o número significativo entre eles que não realizou

ainda nenhum curso depois da formação no IFBA.

GRÁFICO 42: Forma de participação com o IFBA

Note-se que boa parte dos egressos afirma não ter mais contato com o IFBA.
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GRÁFICO 43: impressões sobre o curso.

A avaliação dos egressos é, em geral, positiva quanto ao curso, com destaque

para as contribuições do curso para uma formação cidadã, e quanto ao incentivo dos

professores. 

GRÁFICO.44: biblioteca
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A biblioteca foi, em geral, bem avaliada pelos egressos.

GRÁFICO 45: infraestrutura

Os  egressos  avaliaram  a  infraestrutura  do  IFBA,  em  geral,  como  boa  ou

intermediária. 
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GRÁFICO 46: atuação do ifba na inserção e no acompanhamento profissional.

Esse conjunto de questões recebeu, em geral, avaliação mediana ou negativa

por parte dos egressos. 

SÍNTESE DAS IMPRESSÕES DOS EGRESSOS

Entre  os  egressos  que  preencheram  o  questionário,  cabe  observar  que  em  sua

maioria  são  oriundos  do  ensino  integrado,  e  é recém  formada,  o  eu  distorce

consideravelmente  a  amostra  da  pesquisa,  e  indica  necessidade  de  outras

estratégias de investigação. 

Outrossim, é possível tecer algumas considerações. Boa parte dos egressos

não permaneceu na área do curso, mas há expressivo quantitativo que respondeu a

essa questão afirmativamente, 

A maioria  dos  egressos  que  responderam o  questionário  cursou  ou  cursa

graduação, mas observe-se o número significativo entre eles que não realizou ainda

nenhum curso depois  da formação no IFBA. Seria interessante,  em uma próxima

aplicação,  procurar  correlacionar  este  elemento  com o anterior,  verificando se há

correspondência entre continuidade dos estudos e abandono da área de formação. 

A avaliação dos egressos é, em geral,  positiva quanto ao curso feito,  com

destaque para as contribuições do curso para uma formação cidadã, e quanto ao
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incentivo dos professores. Os egressos avaliaram a infraestrutura do IFBA, em geral,

como boa ou intermediária, o que destoa da avaliação da comunidade do Instituto. 

A inserção e o acompanhamento junto ao mercado profissional recebeu, em

geral,  avaliação  mediana  ou  negativa  por  parte  dos  egressos,  indicando  a

necessidade de participação mais efetiva do IFBA nesse campo.
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3.7 – Avaliação Global – Instrumento C - Comunidade externa

GRÁFICO 47: Área de atuação do IFBA que o avaliador tem conhecimento. 

Houve baixa participação da comunidade externa, denotando necessidade de

mudança  metodológica  para  atingir  este  público.  Note-se  a  alta  participação  de

estudantes,  decorrente provavelmente de participação de estudantes de cursos de

curta duração no preenchimento dos instrumentos.

GRÁFICO 48: área que conhece do IFBA

Note-se aqui o significativo número de respondentes que afirmam desconhecer

as áreas em que o IFBA atua. Há maior conhecimento do ensino técnico, destoando

significativamente do ensino superior.
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GRÁFICO 49: Infraestrutura

GRÁFICO 50: utilizaçãoo da infraestrutura.

Boa parte dos respondentes não utilizou a estrutura do IFBA. Aqueles que a

utilizaram, a avaliam, em geral, de maneira satisfatória, com destaque para a atuação

de seus profissionais. 

SÍNTESE DAS IMPRESSÕES DOS EGRESSOS
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Houve baixa participação da comunidade externa, denotando necessidade de

mudança  metodológica  para  atingir  este  público.  Note-se  a  alta  participação  de

estudantes, decorrente provavelmente da já mencionada participação de discentes de

cursos de curta duração no preenchimento dos instrumentos.

Note-se aqui o significativo número de respondentes que afirmam desconhecer

as áreas em que o IFBA atua. Há maior conhecimento do ensino técnico, destoando

significativamente do ensino superior. Tal fator era esperado, considerando o histórico

da Instituição.

Os  respondentes  avaliam  bem  a  infraestrutura  do  IFBA,  destoando  das

impressões das outras categorias pesquisadas. Mas foram convergentes em apontar

positivamente a atuação dos profissionais do Instituto. 
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4. OBSERVAÇÕES DE ACORDO COM OS EIXOS DA AVALIAÇÃO 
EXTERNA 

Seguindo formatação sugerida pela Nota Técnica INEP/DAES/CONAES, N. 65,

de 9 de outubro de 2014, este relatório tece brevemente considerações sobre os eixos

que estruturam o instrumento vigente que orienta as avaliações institucionais. 

4.1 DIMENSÃO 1: Planejamento e avaliação institucional

Embora  algumas  comparações  processuais  sejam  aqui  necessárias,  cabe

ressaltar que o processo autoavaliativo continua em reestruturação. Em decorrência

de mudanças metodológicas, há dificuldade na comparação dos resultados obtidos

com a presente pesquisa e aqueles observados no relatório anterior.

O processo autoavaliativo foi, em geral, mal avaliado. Cabe observar aqui a

herança de processos inconclusos, inconsistentes, e que não deixaram seus restados

claros para a comunidade. Cabe às novas CPAs reverter tal  quadro,  considerando

esta impressão negativa, deixando claro seu papel e suas produções, estreintando

vínculos com a comunidade interna e externa. 

4.2 DIMENSÃO 2: Desenvolvimento institucional

Em geral,  a  comunidade  acadêmica,  seus  egressos  e  comunidade  externa

reconhecem que o IFBA cumpre seu papel quanto às suas atividades e o cumprimento

daquilo  que  dispões  seu  PDI.  Contudo,  cabe  observar  algumas  fragilidades

concernentes a esse eixo,  em decorrência de dificuldades orçamentárias,  que tem

recentemente  dificultado  a  implementação  daquilo  que  está  previsto  no  PDI.  Tais

aspectos  começam  a  aparecer  nos  resultados  da  autoavaliação,  indicando  a

necessidade de readequação das reais possibilidades de ação no próximo triênio, e

principalmente de especial atenção em relação às restrições orçamentárias por parte

do Governo Federal.

4.3 DIMENSÃO 3: políticas acadêmicas

Quanto às políticas de ensino,  pesquisa e extensão,  houve reconhecimento

satisfatório  do  cumprimento  destas  por  parte  da  comunidade.  No  entanto,  cabe

observar algumas fragilidades.

Aspectos  concernentes  à  didática,  ao  acompanhamento  dos  estudantes,  à

adequação dos cursos para o estudante trabalhador, à maior integração entre ensino,

pesquisa e extensão, ações mais eficazes na inserção e no acompanhamento dos

egressos no mercado de trabalho, ainda persistem como fragilidades, em consonância
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com  o  período  anterior,  denotando  a  necessidade  de  ações  mais  efetivas  nesse

campo. 

4.4 DIMENSÃO 4: Políticas de gestão

A gestão geral e dos campi foi avaliada de maneira mediana ou negativa pela

comunidade. Em especial, pela dificuldade na dialogicidade e no estabelecimento de

um ambiente democrático de trabalho. Abe observar, também em consonância com o

triênio anterior, dificuldades no que tange à comunicação interna e externa.

Outro  aspecto  negativo  apontado  foi  o  desconhecimento  das  normas  e

legislação  por  parte  dos  agentes  institucionais,  denotando  necessidade  de  maior

formação nesse campo. 

4.5 DIMENSÃO 5: Infraestrutura física

Quanto  à  infraestrutura,  cabe  sinalizar  a  convergência  entre  as  diversas

categorias. As bibliotecas, o acesso à internet e a equipamentos de TI, os sanitários,

entre  outros  aspectos  foram  apontados  pelos  diferentes  segmentos  como

especialmente  problemáticos  naquilo  que  concerne  à  infraestrutura.  A carência  de

pessoal também foi  observada, quando que tende a se agravar tendo em vista as

restrições orçamentárias vislumbradas no próximo triênio.
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5. SÍNTESE DOS RESULTADOS E APONTAMENTOS FINAIS

Como já observado, a participação no processo de autoavaliação foi irregular e

aquém  daquilo  que  almeja  a  CPA,  em  sua  meta  de  constituir  uma  cultura

autoavaliativa  no  Instituto.  Deve-se  considerar  o  contexto  de  expansão  e

redimensionamento das características institucionais. 

Nesse  quadro,  a  CPA procurou  ajustar-se,  compreender  as  proporções  e

melhores  estratégias  para  desempenhar  seu  papel  frente  a  uma  instituição  de

proporções consideráveis, heterogênea e com dificuldades de gestão e recursos.

Outrossim,  foi  possível  realizar  o  processo  autoavaliativo,  observando  suas

limitações, mas atingindo o objetivo de apontar as impressões gerais da comunidade

em relação ao Instituto.

Em seus aspectos gerais, a comunidade avaliou como regular a gestão geral

do  IFBA.  Em  especial,  no  tocante  à  democracia  e  horizontalidade  nas  relações

institucionais. A política de gestão de pessoas também foi  mal avaliada, consoante

com a avaliação realizada no período anterior. 

A  gestão  foi  bem  avaliada  em  sua  atenção  à  assistência  social  e  aos

portadores de necessidades específicas. Merece destaque positivo a acessibilidade

atitudinal da comunidade acadêmica. 

As chefias de departamento e coordenações foram, em geral, bem avaliadas.

Bem  como  o  atendimento  das  secretarias,  o  que  destoa  das  impressões  dos

estudantes.  Tal  diferença  pode  indicar  tratamento  diferenciado  de  acordo  com  a

categoria de pertencimento.

Cabe observar que a comunidade afirma não conhecer de maneira satisfatória

os  documentos  institucionais  e  a  legislação  concernente  às  suas  atividades.  Tal

impressão  requer  atenção  e  interpretação  cuidadosa,  atentando  para  a  efetiva

necessidade de conhecimento nesse campo. 

Entre  os  docentes,  foram  mal  avaliadas  a  distribuição  das  atividades  dos

cursos  e  as  reuniões  de  departamento,  denotando  necessidade  de  observar

estratégias de organização e participação diferenciadas.

Os cursos, em geral, foram bem avaliados pelos discentes. O corpo docente foi

também,  em  geral,  bem  avaliado  pela  comunidade.  Merece  destaque  positivo  o

conhecimento e a formação dos professores, e negativo as condições para conclusão

do curso no tempo proposto e, a falta de apoio e acompanhamento ao discente. 

Destaque  negativo  deve  ser  dado  à  didática  dos  professores,  indicando  a

necessidade de formação docente esse campo. 
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Cabe destacar também a pouca integração entre ensino, pesquisa e extensão,

a deficiência no que concerne à interdisciplinaridade. 

Mas  observe-se  também  o  alto  índice  de  participação  em  atividades

extraclasse, apontando o caráter universitário da instituição. Em geral,  os docentes

participam  com  frequência  de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e  orientação.  Há

participação  menor  em  atividades  de  extensão  gestão.  Os  discentes  também  se

envolvem  em  atividades  de  ensino  e  pesquisa  com  considerável  frequência.  Os

funcionários  demonstram menor  envolvimento  em atividades  dessa  natureza.  Eles

apontam maior necessidade de apoio a atividades culturais.

Em geral,  a estrutura física foi  avaliada de forma regular.  Merece destaque

negativo o acesso à internet e computadores, questões de segurança, estacionamento

e acesso  aos campi.  Quanto  ás  bibliotecas,  a  oferta  de  material  complementar  e

acesso  à  internet  e  computadores  foram  também  mal  avaliados  pelas  diferentes

categorias. O serviço de gráfica mereceu destaque positivo. 

O baixo número e o viés na pesquisa junto aos portadores de necessidades

específicas aponta a necessidade de empreender novas estratégias metodológicas,

tais como o emprego de metodologias qualitativas (entrevistas, grupos focais). Mesmo

com tal  elemento,  foi  possível  identificar  escores positivos  quanto à acessibilidade

atitudinal no contexto institucional, e boas avaliações em outros aspectos investigados.

Houve  pouca  e  enviesada  participação  de  egressos  também  dificultou  os

trabalhos  da  CPA,  e  denota  necessidade  de  maior  acompanhamento  destes.  Em

especial, naquilo que concerne á sua inserção profissional e itinerários formativos. Em

âmbito interno, faz-se necessário também atuação mais consistente junto à inserção e

acompanhamento profissional.

Houve também, no presente instrumento, pouca participação da comunidade

externa, denotando a necessidade de empregar outras estratégias para pesquisar as

opiniões deste público. Dentro do que foi possível, pode-se observar que o IFBA ainda

é  preferencialmente  conhecido  pelo  seu  ensino  técnico  integrado,  sendo,  portanto

necessário  empreender  mais  esforços  para  a  divulgação  de  seus  outros  níveis  e

modalidades.
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6 - QUADRO RESUMO

RESULTADOS DA 
AVALIAÇÃO 
(FRAGILIDADE)

AÇÕES 
INSTITUCIONAIS

AÇÕES 
SUGERIDAS
PELA CPA

RESPONSÁVEIS

AUTOAVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL

Fragilidade do processo, 
não reconhecimento da 
comunidade sobre seu 
papel e impactos 
efetivos.

Implantação d CPA,
viabilidade de sala 
e infraestrutura para
seu funcionamento 
durante o triênio. 

Melhorar sua
infraestrutura
e apoio 
institucional, 
aumentando 
sua equipe 
de apoio 
técnico e 
melhorar sua
divulgação. 

Gestão geral, CPA
e CPAs locais e 
comunidade em 
geral.

Inadequação dos 
instrumentos quanto ao 
público,

Revisão dos 
instrumentos e de 
seu processo.

Continuidade
na revisão 
dos 
instrumentos
de 
autoavaliaçã
o e de seus 
processos, 
revisão do 
projeto de 
autoavaliaçã
o 
institucional, 
integração 
com o SUAP.

CPA

Inadequação dos 
instrumentos para 
portadores de 
necessidades 
específicas, egressos e 
comunidade externa.

Inclusão destes 
itens nos 
instrumentos 
durante a revisão 
realizada no triênio.

Desenvolvim
ento de 
instrumentos
e estratégias
diferenciadas
para estes 
públicos.

CPA

GESTÃO Frágil democracia e 
participação institucional.

Realização de 
processo eleitoral, 
conforme regimento 
do IFBA.

Aperfeiçoar 
formas de 
participação
e 
dialogicidad
e no 
contexto 
institucional.

Gestão geral, 
gestões dos 
campi, 
comunidade em 
geral. 

Política de Gestão de 
Pessoas.

Readequaç
ão da 
política de 
gestão de 
pessoas, 
compreensã
o dos 
fatores 

Gestão geral e 
locai, setores e 
departamentos de 
pessoal.
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relacionado
s à má 
avaliação.

Reuniões e distribuição 
de atividades mal 
avaliadas.

Reelaboração do 
regimento dos 
departamentos.

Fortalecer 
formas de 
dialogicidad
e, 
impessoalid
ade e 
imparcialida
de no 
contexto 
departament
al e de 
coordenaçõ
es. 

Coordenações de 
curso, chefes de 
departamento, 
Direção geral, 
direções locais.

Pouco conhecimento da 
comunidade em relação 
aos documentos 
institucionais e 
legislação.

Esforços para 
divulgação dos 
documentos vi e-
mail institucional e 
internet.

Fortalecer 
mecanismos
institucionai
s de 
divulgação e
formação 
nesse 
campo. 
Icdentificr a 
correspondê
ncia dessa 
impressão 
com a real 
necessidade
de formação
nesse 
campo.

Gestão geral e 
gestões locais, m 
especial setores 
responsáveis por 
formação e 
capacitação dos 
funcionários.

Pouco conhecimento do 
site e demais canais de 
comunicação.

Divulgação de 
informação pelos 
canais institucionais 
(sites, email 
institucional, 
murais).

Reforçar 
ações de 
divulgação. 
Aperfeiçoar 
o projeto de 
comunicaçã
o interna e 
externa.

Gestão geral e 
dos campi, 
setores de 
comunicação. 

Acompanhamento de 
egressos.

Implementar
política e 
projeto de 
acompanha
mento de 
egressos.

Gestão geral, pró-
reitorias, direções 
locais, 
coordenações de 
curso.

ASPECTOS 
DIDÁTICOS

Acompanhamento dos 
estudantes.

Estabelecimento de 
horas de 
atendimento ao 
discente, 
computadas no PIT 
e RIT docente.

Incrementar 
possibilidad
es de 
acompanha
mento 
discente 
através de 
canais 

Direção Geral, 
coordenações de 
curso.
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virtuais 
institucionai
s, com 
devida 
consideraçã
o de horas 
dedicada a 
essa trefa.

Tempo de integralização 
dos cursos.

Revisão de PPCs. Prosseguim
ento no 
trabaho de 
revisão dos 
PPCs, 
atentando 
para a 
especificida
de de dis 
centes 
trabalhadore
s no 
contexto 
institucional.

Direção geral, pró-
reitorias e 
departamentos de 
ensino, 
coordenações de 
curso.

Didática docente. Incentivo à 
qualificação e à 
capacitação 
docente.

Incentivo e 
oferta de 
cursos 
relacionado
s à didática.

Direções geral e 
locais, setores 
responsáveis pela 
formção 
continoada dos 
docentes. 

Integração entre ensino, 
pesquisa e extensão mal
avaliada.

Revisão dos PPCs 
dos cursos.

Revisão dos
PPCs dos 
cursos 
atenta a 
esse 
aspecto, 
editais que 
prioriem a 
integração 
entre 
ensino, 
pesquisa e 
extensão.

Direção Geral, 
direções dos 
campi, pró-
reitorias e demais 
setores 
reponsáveis por 
ensino, pesquisa e
extensão, 
coordenações, 
NDEs e 
colegiados de 
curso. Docentes. 

Interdisciplinaridade. Editais que 
incentivem 
projetos 
interdisciplin
ares, 
revisão dos 
PPCs 
atentando 
para este 
pecto.

Setores 
responsáveos por 
ensino, pesquisa e
extensão, 
coordenações de 
curso, docentes.

Apoio a atividades 
culturais para os 
funcionários.

Eventos e editais. Incrementar 
editais e 
ações 
específicas 

Direção geral e 
locais, setores 
responsáveis.
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para esse 
fim.
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INFRAESTRUTURAAcesso  à

internet e às

tecnologias

de

informação e

comunicaçã

o.

Aumento  na

capacidade

dos

provedores,

compra  de

equipamentos

.

Aumentar  a

capacidade  dos

provedores,  faer

adaptações  de

infraestrutura, compra

de  novos

equipamentos.

Direção  geral,

Governo  Federal,

direções locais.

Inadequação

dos

sanitários.

Melhora  e

manutenção

dos

sanitários.

Melhora  contínua  e

manutenção  dos

sanitários,  educação

da comunidade.

Direções  geral  e

locais,  setores

responsáveis,

comunidade  em

geral. 
Dificuldades

de

estacioname

nto.

Estudar  a  viabilidade

de  aumentar  os

estacionamentos,

incentivar  o  home

office  e a alternância

de  horários,

incentivar  a  carona

solidária,  prover

transporte  próprio

(BUSIFBA)  para  os

estudantes.

Direção  Geral,

direções  locais,

comunidade  em

geral.

Segurança. Instalação  de

câmeras  internas,

maior  policiamento

nas  imediações  dos

campi.

Direção  geral,

poder público.

Acesso  aos

campi.

Negociação  com

prefeituras,

fornecimento  de

transporte  próprio

(BUSIFBA).

Direção  geral,

direções  locais,

poder  público,

Governo Federal. 

Bibliotecas. Incremento no

acervo  e

mudanças

nas

instalações.

Adaptar  as

bibliotecas  à  nova

realidade

institucional,  que

abrange  a  educação

Direção  geral,

setores

responsáveis.
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superior.
QUADRO 03: resumo dos resultados do processo autoavaliativo, de ações realizadas e de 
sugestões da CPA e de seus responsáveis. 
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