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1. INTRODUÇÃO

O presente documento compõe o processo da autoavaliação institucional do Centro 

Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA1), ocorrido no biênio 

2007/2008, realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e Comissões 

Setoriais de Avaliação (CSAs) instaladas nos campi avaliados. A autoavaliação 

acontece em consonância com o arcabouço legal que instituiu o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), bem como as diretrizes e normas

emanadas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) 

e o Projeto de Autoavaliação Institucional do CEFET-BA.

Nesta perspectiva, a organização dos Relatórios da Autoavaliação Institucional do 

CEFET-BA por campus, visa complementar o documento intitulado Relatório de 

Autoavaliação do CEFET-BA – Biênio 2007-2008, que esboça o resultado da 

avaliação global, para apresentar, mais especificamente, a avaliação dos aspectos 

didático-pedagógicos dos cursos superiores, dos cursos técnicos e do ensino médio 

ofertados pela Instituição no referido período. Os resultados refletem a pesquisa 

realizada junto ao corpo discente e docente dos respectivos cursos, a partir da 

aplicação dos instrumentos A2 e D2.

O documento está organizado em cinco partes, incluída a Introdução. A seção 

seguinte faz as considerações iniciais sobre o processo de avaliação. A seção 3 

refere-se à aplicação dos Instrumentos A2 e D2, apresentando os aspectos 

metodológicos e os avaliados, bem como informando o quantitativo de avaliações 

realizadas por modalidade de ensino e por segmento. A seção 4 esclarece sobre a 

análise e apresentação dos resultados. Os resultados da avaliação dos discentes e 

docentes participantes da pesquisa, organizados por modalidade de ensino, são 

apresentados na seção 5, utilizando gráficos e quadros que demonstram os pontos 

fortes, intermediários e fracos por curso. Por fim, na seção 6 são feitas as 

considerações que apontam recomendações para subsidiar a gestão das atividades 

de ensino e o planejamento institucional no processo de tomada de decisões.

                                                
1 A despeito da recentemente transformação em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
(IFBA), conforme Lei nº 11.892, de 29.12.2008, no presente documento será adotada a nomenclatura CEFET-
BA, tendo em vista que no biênio avaliado assim configurava-se a Instituição. 
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2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No ano de 2007, em cumprimento ao Projeto de Autoavaliação do CEFET-BA, foi 

realizada a avaliação global da instituição, envolvendo todas as modalidades de 

ensino, todos os segmentos (docentes, discentes, técnicos e egressos) e 

comunidade externa nos campi avaliados, cujos resultados constam no Relatório de 

Autoavaliação do CEFET-BA – Biênio 2007-2008. Nesse Relatório a autoavaliação é 

apresentada em consonância com as dimensões estabelecidas na legislação do 

SINAES e constam, ainda, informações sobre a caracterização da instituição, sobre 

os caminhos percorridos na avaliação institucional e a metodologia da pesquisa.

O volume de dados coletados, a ausência de um sistema on line e de 

representantes dos segmentos na comissão imprimiu um ritmo árduo e lento à 

digitação, tabulação e análise dos dados, ocasionando demanda de tempo superior 

ao previsto para elaboração do referido documento. O presente Relatório referente à 

avaliação dos aspectos didático-pedagógicos dos cursos da instituição, a despeito 

de publicado na presente data, retrata a avaliação realizada naquele momento. 

Ainda assim, os resultados ora apresentados certamente contribuirão para a tomada 

de decisão por parte dos gestores da instituição e coordenadores de cursos, com 

vistas a adotar ações/atividades que promovam a melhoria no processo ensino-

aprendizagem.

A avaliação apresentada tem origem na consolidação dos dados coletados junto aos 

segmentos discente e docente, por meio dos instrumentos A2 e D2, respectivamente 

(Anexos A e B).  Tais instrumentos permitem avaliar aspectos específicos de cada 

curso, das disciplinas/competências, da atuação dos docentes, da coordenação e 

autoavaliação docente e discente. Para otimizar a publicação foram elaborados 07 

(sete) relatórios que correspondem aos campi avaliados, e apresentam a avaliação 

dos respectivos cursos de cada campus, a saber:

1. Relatório de Autoavaliação do CEFET-BA: Aspectos Didático-Pedagógicos -
Biênio 2007-2008 – Campus Barreiras;

2. Relatório de Autoavaliação do CEFET-BA: Aspectos Didático-Pedagógicos -
Biênio 2007-2008 – Campus Eunápolis;
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3. Relatório de Autoavaliação do CEFET-BA: Aspectos Didático-Pedagógicos -
Biênio 2007-2008 – Campus Salvador;

4. Relatório de Autoavaliação do CEFET-BA: Aspectos Didático-Pedagógicos -
Biênio 2007-2008 – Campus Santo Amaro;

5. Relatório de Autoavaliação do CEFET-BA: Aspectos Didático-Pedagógicos -
Biênio 2007-2008 – Campus Simões Filho;

6. Relatório de Autoavaliação do CEFET-BA: Aspectos Didático-Pedagógicos -
Biênio 2007-2008 – Campus Valença;

7. Relatório de Autoavaliação do CEFET-BA: Aspectos Didático-Pedagógicos -
Biênio 2007-2008 – Campus Vitória da Conquista.
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3. APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AUTOAVALIAÇÃO

Conforme já registrado nas considerações iniciais, o objetivo foi avaliar os aspectos 

didático-pedagógicos de todos os cursos superiores, técnicos e do ensino médio 

ofertados pelo CEFET-BA no referido período, por meio da aplicação dos 

instrumentos A2 e D2, tendo como sujeitos da pesquisa os discentes e docentes, 

respectivamente. 

A aplicação dos citados instrumentos, na sua maioria, foi realizada por meio do 

preenchimento manual do formulário impresso, disponibilizado aos segmentos 

pesquisados nos espaços internos da Instituição (sala de aula, laboratórios, 

bibliotecas, auditórios, coordenações, departamentos, entre outros) pela CPA e 

CSAs dos campi avaliados. No campus Salvador, os discentes e docentes dos 

cursos superiores fizeram o preenchimento on line do formulário.

Na forma como estão organizadas as perguntas nos instrumentos de avaliação, os 

segmentos puderam avaliar os aspectos destacados no Quadro 1. 

Quadro 1 – Aspectos Avaliados nos Instrumentos A2 e D2
INSTRUMENTO QUEM AVALIA O QUE AVALIA DIMENSÃO SINAES

Disciplina/Competência
Professor

A2 Discente

Autoavaliação

II. Ensino, pesquisa, extensão
VI. Organização e gestão

VII. Infraestrutura
Curso

Coordenação
Disciplina/Competência

Aluno

D2 Docente

Autoavaliação

II. Ensino, pesquisa, extensão
VI. Organização e gestão

VII. Infraestrutura

Os Quadros 2 e 3 informam o total de avaliações das disciplinas/competências

realizadas pelos discentes e docentes, respectivamente, organizadas por campus e 

modalidade de ensino. Não foram consideradas para efeito de análise as avaliações 

das disciplinas/competências realizadas pelos docentes ou discentes, cujo número 

não foi representativo do universo correspondente ao respectivo curso.
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Quadro 2 - Total de Avaliações das Disciplinas/Competências pelos Discentes
CAMPUS Superior Técnico SUB Técnico INT Técnico EJA Ensino Médio Total
Barreiras ... 184 3429 ... 165 3778
Eunápolis ... 81 475 ... 370 926
Salvador 2532 3404 6121 279 812 13148
Santo Amaro ... 889 1038 ... ... 1927
Simões Filho ... 149 316 ... 17 482
Valença ... 2006 ... ... 382 2388
Vitória da Conquista 280 ... 685 ... 61 1026
Fonte: CPA 

Quadro 3 – Total de Avaliações das Disciplinas/Competências pelos Docentes
CAMPUS Superior Técnico SUB Técnico INT Técnico EJA Ensino Médio Total
Barreiras ... 26 15 ... 3 44
Eunápolis 1 7 8 1 6 23
Salvador 41 18 43 7 8 117
Santo Amaro ... 14 7 ... ... 21
Simões Filho ... 20 ... ... 2 22
Valença ... 3 8 ... ... 11
Vitória da Conquista 3 ... 24 1 5 33
Fonte: CPA
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4. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

A análise e apresentação dos resultados advêm dos Instrumentos A2 e D2. No 

Instrumento A2 os alunos avaliam o curso por meio das categorias: 

Disciplina/Competência, Atuação do Professor e Autoavaliação, enquanto no 

Instrumento D2 os docentes avaliam as categorias: Curso, Coordenação de Curso, 

Disciplina/Competência, Atuação Didática, Avaliação Discente e Autoavaliação.

Para tratamento estatístico dos dados foram consideradas as médias aritméticas dos 

itens referentes a cada categoria avaliada, de acordo com os respectivos 

instrumentos. Os resultados são apresentados sob duas formas: (i) gráficos com 

uma escala de 0,0 (zero) a 4,0 (quatro), sendo 4,0 o maior valor, demonstram a 

síntese das avaliações discentes e docentes por curso; e (ii) quadros que ampliam 

a visão sobre as questões respondidas por ambos os segmentos ao classificar os 

aspectos avaliados em cada uma das categorias como pontos fortes, intermediários 

e fracos.

Para a construção dos gráficos, que fornecem a síntese da avaliação de cada 

categoria, foram calculadas as médias ponderadas dos indicadores das respectivas 

categorias, cujos pesos variam de 0 a 4, conforme Quadro 4.

Quadro 4 - Escala dos Instrumentos A2 e D2
0 Péssimo
1 Ruim
2 Bom
3 Muito Bom
4 Ótimo
NA Não se aplica
SO Sem opinião

A classificação dos pontos fortes, intermediários e fracos observou a predominância 

das avaliações de acordo com os respectivos conceitos, a saber: pontos fortes –

conceitos 3 e 4; pontos intermediários – conceito 2 e pontos fracos - conceitos 0 e 1. 

Para a leitura dos dados, observar as representações em cores para cada uma das 

classificações nos Quadros de 05 a 33 que expressam os pontos fortes (verde), 

intermediários (amarelo) e fracos (vermelho), conforme a legenda:

Ponto Forte Ponto Intermediário Ponto Fraco
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5. AVALIAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DOS CURSOS

5.1. Cursos Técnicos da Modalidade Subsequente

5.1.1. Enfermagem

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES

O Gráfico 1 apresenta a avaliação dos alunos do curso de Enfermagem, que o

consideram bom, pois atribuíram nota acima da média para as categorias avaliadas. 

Avaliação Discente
Enfermagem

2,3
2,5

2,9

0,0

2,0

4,0

Disciplina Docentes Autoavaliação

Gráfico 1 - Avaliação Discente Curso de Enfermagem

O Quadro 5 apresenta os aspectos que compõem cada uma das categorias 

apresentadas no Gráfico 1.  A despeito da predominância de “pontos fortes”, 

observa-se que há ocorrência de “pontos fracos” e “pontos intermediários”,

demonstrando a necessidade de ações corretivas em alguns aspectos, 

prioritariamente nas condições físicas e equipamentos.

Quadro 5 – Avaliação Discente do Curso de Enfermagem 
ASPECTOS

Quanto à Disciplina/Competência
Coerência dos objetivos e conteúdos com a formação proposta pelo curso
Contribuição da disciplina/competência para formação profissional
Disponibilidade do material para participação de todos
Condições físicas e equipamentos
Carga horária da disciplina/competência
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ASPECTOS
Quanto à Atuação do Professor

Apresentação do Plano de Ensino 
Sequência dada aos conteúdos da disciplina/competência em relação à 
Incentivo para participação dos alunos nas aulas
Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina/competência
Orientação no desenvolvimento das atividades das aulas práticas
Incentivo para discutir os resultados e conclusões das aulas práticas
Integração entre aulas teóricas e práticas
Mecanismos de avaliação em relação aos conteúdos trabalhados
Reorientação das possíveis deficiências detectadas na avaliação da aprendizagem
Cumprimento do prazo para entrega das avaliações
Alcance dos objetivos da disciplina/competência
Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem
Utilização dos recursos didáticos
Pontualidade
Assiduidade

Autoavaliação
Comprometimento com as atividades da disciplina/competência
Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina/competência
Desempenho na disciplina/competência
Motivação para participar das atividades da disciplina/competência
Respeito às intervenções e dúvidas dos colegas
Comprometimento com os grupos de que participa para a realização de atividades
Pontualidade
Assiduidade

LEGENDA
Ponto Forte Ponto Intermediário Ponto Fraco

5.2. Cursos Técnicos da Modalidade Integrada

5.2.1. Informática

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES

O Gráfico 2 apresenta a síntese da avaliação dos alunos do curso de Informática; o 

item de maior nota foi a autoavaliação dos discentes, seguido da avaliação das 

competências e dos docentes, demonstrando uma avaliação muito boa do curso.
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Avaliação Discente 
Informática Integrada

3,0
3,2 3,3

0,0

2,0

4,0

Competências Docentes Auto-avaliação

Gráfico 2 – Avaliação Discente do Curso de Informática

O Quadro 6 corrobora os dados apresentados no Gráfico 2. Os alunos de 

Informática avaliaram todos os aspectos que compõem cada uma das categorias 

como “pontos fortes”, demonstrando que estão muito satisfeitos com o curso.

Quadro 6 - Avaliação Discente do Curso de Informática
ASPECTOS

Quanto à Disciplina/ Competência
Coerência dos objetivos e conteúdos com a formação proposta pelo curso
Contribuição da disciplina/competência para formação profissional
Disponibilidade do material para participação de todos
Condições físicas e equipamentos
Carga horária da disciplina/competência

Quanto à Atuação do Professor
Apresentação do Plano de Ensino 
Sequência dada aos conteúdos da disciplina/competência em relação à 
Incentivo para participação dos alunos nas aulas
Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina/competência
Orientação no desenvolvimento das atividades das aulas práticas
Incentivo para discutir os resultados e conclusões das aulas práticas
Integração entre aulas teóricas e práticas
Mecanismos de avaliação em relação aos conteúdos trabalhados
Reorientação das possíveis deficiências detectadas na avaliação da aprendizagem
Cumprimento do prazo para entrega das avaliações
Alcance dos objetivos da disciplina/competência
Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem
Utilização dos recursos didáticos
Pontualidade
Assiduidade

Autoavaliação
Comprometimento com as atividades da disciplina/competência
Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina/competência
Desempenho na disciplina/competência
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ASPECTOS
Autoavaliação

Motivação para participar das atividades da disciplina/competência
Respeito às intervenções e dúvidas dos colegas
Comprometimento com os grupos de que participa para a realização de atividades
Pontualidade
Assiduidade

LEGENDA
Ponto Forte Ponto Intermediário Ponto Fraco

5.2.2. Edificações

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES

O Gráfico 3 apresenta a síntese da avaliação do curso de Edificações na perspectiva 

dos alunos ao avaliarem as categorias; o item de maior nota foi a autoavaliação dos 

discentes, seguido da avaliação das competências e dos docentes. Observa-se que 

o curso foi avaliado acima da média. 

Avaliação Discente
Edificações

2,8 2,8
3,2

0,0

2,0

4,0

Disciplinas Docentes Auto-avaliação

Gráfico 3 – Avaliação Discente do Curso de Edificações

O Quadro 7 apresenta os indicadores de cada uma das categorias; observamos

que os alunos de Edificações avaliaram a maioria dos aspectos como “pontos 
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fortes”, entretanto há indicação de “pontos intermediários”, demonstrando a 

necessidade de melhoria.

Quadro 7 – Avaliação Discente do Curso de Edificações
ASPECTOS

Quanto à Disciplina/Competência
Coerência dos objetivos e conteúdos com a formação proposta pelo curso
Contribuição da disciplina/competência para formação profissional
Disponibilidade do material para participação de todos
Condições físicas e equipamentos
Carga horária da disciplina/competência

Quanto à Atuação do Professor
Apresentação do Plano de Ensino 
Sequência dada aos conteúdos da disciplina/competência em relação à 
Incentivo para participação dos alunos nas aulas
Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina/competência
Orientação no desenvolvimento das atividades das aulas práticas
Incentivo para discutir os resultados e conclusões das aulas práticas
Integração entre aulas teóricas e práticas
Mecanismos de avaliação em relação aos conteúdos trabalhados
Reorientação das possíveis deficiências detectadas na avaliação da aprendizagem
Cumprimento do prazo para entrega das avaliações
Alcance dos objetivos da disciplina/competência
Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem
Utilização dos recursos didáticos
Pontualidade
Assiduidade

Autoavaliação
Comprometimento com as atividades da disciplina/competência
Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina/competência
Desempenho na disciplina/competência
Motivação para participar das atividades da disciplina/competência
Respeito às intervenções e dúvidas dos colegas
Comprometimento com os grupos de que participa para a realização de atividades
Pontualidade
Assiduidade

LEGENDA
Ponto Forte Ponto Intermediário Ponto Fraco
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5.3. Ensino Médio

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES

O Gráfico 4 demonstra uma avaliação muito boa feita pelos alunos do Ensino Médio 

quanto às categorias; tendo alcançado a maior nota a categoria correspondente à 

atuação dos professores. 

Avaliação Discente 
Ensino Médio

3,2 3,3 3,2

0,0

2,0

4,0

Competências Docentes Auto-aval iação

Gráfico 4 – Avaliação Discente do Ensino Médio

O Quadro 8, confirma a avaliação dos alunos, demonstrando que todos os aspectos 

avaliados correspondem a “pontos fortes”, o que indica a satisfação com o curso.

Quadro 8 – Avaliação Discente do Ensino Médio
ASPECTOS

Quanto à Disciplina/Competência
Coerência dos objetivos e conteúdos com a formação proposta pelo curso
Contribuição da disciplina/competência para formação profissional
Disponibilidade do material para participação de todos
Condições físicas e equipamentos
Carga horária da disciplina/competência

Quanto à Atuação do Professor
Apresentação do Plano de Ensino 
Sequência dada aos conteúdos da disciplina/competência em relação à 
Incentivo para participação dos alunos nas aulas
Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina/competência



CEFET-BA/IFBA

Relatório de Autoavaliação - Biênio 2007/2008

21

ASPECTOS
Quanto à Atuação do Professor

Orientação no desenvolvimento das atividades das aulas práticas
Incentivo para discutir os resultados e conclusões das aulas práticas
Integração entre aulas teóricas e práticas
Mecanismos de avaliação em relação aos conteúdos trabalhados
Reorientação das possíveis deficiências detectadas na avaliação da aprendizagem
Cumprimento do prazo para entrega das avaliações
Alcance dos objetivos das disciplina/competência
Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem
Utilização dos recursos didáticos
Pontualidade
Assiduidade

Autoavaliação
Comprometimento com as atividades da disciplina/competência
Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina/competência
Desempenho na disciplina/competência
Motivação para participar das atividades da disciplina/competência
Respeito às intervenções e dúvidas dos colegas
Comprometimento com os grupos de que participa para a realização de atividades
Pontualidade
Assiduidade

LEGENDA
Ponto Forte Ponto Intermediário Ponto Fraco
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta etapa da autoavaliação institucional, como todas as outras realizadas, buscou 

proporcionar a maior participação possível dos segmentos pesquisados. Para isso, a 

CPA contou com a valiosa colaboração das CSAs, que conduziram o processo 

avaliativo em cada um dos campi avaliados, aplicando os instrumentos A2 e D2 aos 

discentes e docentes, respectivamente.

A despeito da intencionalidade da CPA em avaliar cada um dos cursos pelos alunos 

e docentes, bem como compará-los entre si, não foi possível na maioria dos casos, 

já que a participação dos docentes não se fez representativa. A CPA reconhece a 

necessidade de continuar com o processo de sensibilização, especialmente com os 

professores, mas espera contar com o apoio da gestão nesta empreitada. 

Dificuldades e entraves foram enfrentados, devido a problemas de ordem técnica e 

estrutural inerentes ao processo, à Comissão e à Instituição. A inexistência de um 

sistema que permita maior rapidez na coleta, análise e consolidação dos dados tem 

sido um dos maiores percalços dos trabalhos das Comissões de Avaliação, exigindo 

significativo esforço por parte dos seus membros para realizar a coleta, digitação e 

consolidação dos dados de pesquisa, bem como a elaboração de gráficos, tabelas e 

relatórios. Ainda que exista um suporte de processamento dos dados, o mesmo tem 

limitações e não tem dado conta de atender as demandas da autoavaliação. 

Apesar das dificuldades e da lentidão para divulgar os resultados, entende-se que a 

avaliação a cada dia se consolida e se configura como uma experiência positiva por 

concretizar um processo de construção coletiva, possibilitar a identificação de 

avanços no decorrer de todo o processo e instrumentalizar a gestão na definição de 

prioridades e melhoria contínua de suas atividades e ações. 

Em quase todas as avaliações, tanto dos alunos quanto dos docentes, a dimensão 

que corresponde à autoavaliação foi a que se destacou com maior conceito das 

categorias apresentadas, conforme demonstraram os gráficos. Para evitar distorções 

na avaliação global do curso/modalidade foram apresentados os quadros com os 

aspectos organizados por dimensão, permitindo, dessa forma, uma visão mais 

detalhada.
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De todo modo, foi possível realizar uma avaliação global dos cursos na perspectiva 

dos alunos, o que permitiu traçar um diagnóstico do grau de satisfação em relação 

às atividades didático-pedagógicas. Os resultados apresentados permitem o 

(re)conhecimento das limitações e potencialidades de cada um das 

modalidades/cursos avaliados. 

Com base na análise dos resultados, a CPA recomenda atenção especial para os 

pontos fracos, seguidos dos intermediários, sugerindo que esta seja a ordem de 

prioridade para planejar as ações corretivas por parte dos gestores da área de 

ensino. Espera-se que de posse das presentes informações os gestores, 

especialmente os da área de ensino – Pró-Reitor de Ensino, Diretores de Ensino, 

Coordenadores de Cursos, Professores –, assim como Técnicos e Alunos percebam 

a sua cota de responsabilidade e autonomia para sugerir e implementar ações 

corretivas.
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ANEXO2

                                                
2 Os instrumentos A2 e D2 que constam do ANEXO A e B, respectivamente, correspondem aos aplicados em 
2007 e 2008, por isso não estão revisados conforme o Novo Acordo Ortográfico.
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Anexo A - Instrumento A2

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA-CEFET-BA
SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR-SINAES

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

AUTO – AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
INSTRUMENTO A2 - AVALIAÇÃO DISCIPLINA/COMPETÊNCIA E PROFESSOR

(DISCENTE)
Prezado (a) Aluno (a),

O CEFET-BA realiza a Auto-Avaliação, que visa ao contínuo aperfeiçoamento e melhoria da 
qualidade do ensino e da gestão. Contamos com a sua opinião sobre os diferentes aspectos das 
disciplinas/competências cursadas no último semestre letivo (Cursos Superiores e Técnicos) e no 
último ano letivo (Ensino Médio).

Sua participação é de fundamental importância!
A Comissão 

Instruções
1. Escreva no espaço determinado: Unidade onde estuda; data de preenchimento; Curso; 

disciplinas/competências e professores que serão avaliados (último período cursado);
2. Escreva o semestre acadêmico cursado (Curso Superior) ou o n° da turma (Curso Técnico ou 

Ensino Médio);
3. Caso a mesma disciplina/competência seja ministrada por mais de um professor, avaliá-la 

separadamente;
4. Escreva ao final de cada item a resposta que melhor corresponde a sua avaliação de acordo 

com a escala abaixo:
4 3 2 1 0 NA SO

Ótimo Muito bom Bom Ruim Péssimo Não se 
aplica

Sem 
opinião

UNIDADE: DATA:
CURSO: SEMESTRE ACADÊMICO/TURMA:
IDENTIFICAÇÃO (opcional):

DISCIPLINA/COMPETÊNCIA
PROFESSOR
QUANTO À DISCIPLINA/COMPETÊNCIA
1. Coerência dos objetivos e 

conteúdos da 
disciplina/competência e a 
formação proposta pelo curso

2. Contribuição da 
disciplina/competência para sua 
formação profissional

3. Disponibilidade do material para 
participação de todos
4. Condições físicas e equipamentos
5. Carga horária da disciplina 
/competência
QUANTO À ATUAÇÃO DO PROFESSOR
6. Apresentação do Plano de Ensino

(objetivos, conteúdo, metodologia, 
critérios de avaliação e 
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bibliografia)
7. Seqüência dada aos conteúdos da 

disciplina/competência em relação 
à sua aprendizagem

 8. Incentivo para participação dos 
alunos nas aulas
 9. Atualidade dos conteúdos 

trabalhados pelo professor na 
disciplina/competência 

10. Orientação no desenvolvimento 
das atividades das aulas práticas

11. Incentivo para discutir os 
resultados e conclusões das aulas 
práticas

12. Integração entre as aulas 
teóricas e práticas
13. Mecanismos de avaliação em 

relação aos conteúdos trabalhados
14. Reorientação das possíveis 

deficiências detectadas na 
avaliação da aprendizagem

15. Cumprimento do prazo para 
entrega das avaliações
16. Alcance dos objetivos das 
disciplinas
17. O relacionamento entre o 

professor e a turma no processo 
ensino-aprendizagem

18. Utilização dos recursos didáticos
19. Pontualidade
20. Assiduidade
AUTO-AVALIAÇÃO
21. Comprometimento com as 
atividades da disciplina
22. Conhecimentos prévios 

necessários para acompanhar a 
disciplina/competência

23. Desempenho na 
disciplina/competência
24. Motivação para participar das 

atividades da 
disciplina/competência

25. Respeito às intervenções e 
dúvidas dos colegas
26. Comprometimento com os 

grupos que participa para a 
realização de atividades

27. Pontualidade
28. Assiduidade

Utilize o espaço para comentários, críticas e sugestões



CEFET-BA/IFBA

Relatório de Autoavaliação - Biênio 2007/2008

27

Anexo B - Instrumento D2
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA-

CEFET-BA
SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR-

SINAES
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

AUTO – AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
INSTRUMENTO D2 - AVALIAÇÃO CURSO/DISCIPLINA/COMPETÊNCIA/ALUNO

(DOCENTE)
Prezado (a) Professor (a),

O CEFET-BA realiza a Auto-Avaliação, que visa ao contínuo aperfeiçoamento e melhoria da 
qualidade do ensino e da gestão. Contamos com a sua opinião sobre os diferentes aspectos das 
disciplinas/competências ministradas no último semestre letivo (Cursos Superiores e Técnicos) e no 
último ano letivo (Ensino Médio).

Sua participação é de fundamental importância!
A Comissão

Instruções
Escreva no espaço determinado: nome da Unidade onde atua; data de preenchimento; nome do 
Curso e das disciplinas/competências que irá avaliar;
Escreva ao final de cada item a resposta que melhor corresponde a sua avaliação, de acordo com a 
escala apresentada abaixo:
4 3 2 1 0 NA SO
Ótimo Muito bom Bom Ruim Péssimo Não se 

aplica
Sem 
opinião

UNIDADE: DATA:
IDENTIFICAÇÃO (opcional):
CURSO
DISCIPLINA/COMPETÊNCIA
QUANTO AO CURSO
  1. Conhecimento do Plano/Projeto 
  2. Perfil do profissional formado 
  3. Coerência da matriz curricular
  4. Integração entre ensino, pesquisa e extensão
  5. Horário de funcionamento
QUANTO À ATUAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO
  6. Desempenho do(a) Coordenador(a)
  7. Desempenho do Colegiado ou Conselho de Curso
  8. Atendimento da Secretaria da Coordenação
QUANTO À DISCIPLINA/COMPETÊNCIA
  9. Coerência dos objetivos e conteúdos da 
disciplina/competência e a formação proposta pelo curso
10. Desenvolvimento de atividades interdisciplinares
11. Carga horária da disciplina/competência
12. Condições físicas e equipamentos disponíveis para 
atividades da disciplina/competência
13. Integração entre teoria e prática
QUANTO À SUA ATUAÇÃO DIDÁTICA
14. Atualidade de bibliografia da disciplina
15. Cumprimento do programa da disciplina
16. Atualização do Plano de Ensino da disciplina/competência 
(objetivos, programa, metodologia, procedimentos de 
avaliação e bibliografia)
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17. Apresentação e discussão com os alunos do Plano de 
Ensino da disciplina/competência 
18. Diversificação da metodologia utilizada para aula (aula 
expositiva, pesquisa, seminários, estudo dirigido)
19. Contextualização social/tecnológica da disciplina
20. Incentivo ao pensamento crítico /reflexivo dos alunos
21. Cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma da 
disciplina/competência
QUANTO AOS ALUNOS
22. Cooperação com o professor/colegas
23. Pontualidade
24. Assiduidade
25. Motivação para participar das atividades da 
disciplina/competência
26. Conhecimentos prévios necessários para a 
disciplina/competência
27. Cumprimento dos prazos estipulados para entrega das 
tarefas propostas
AUTO-AVALIAÇÃO
28. Pontualidade
29. Assiduidade
30. Relacionamento com a turma
31. Competência para ministrar a disciplina
Utilize o espaço para comentários, críticas e sugestões 




