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1. INTRODUÇÃO 

 

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 artifices, 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 (IF), com status de Centro de Pesquisa e 

Educação Superior. Expandiu-se nas duas últimas décadas, e 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 extenão, pilares fundamentais integrados ao 

ensino, e perrogativas para sua nova missão institucional.  

Nesse novo contexto, a autoavaliação institucional ocupa papel fundamental, 

consistindo em importante instrumento de gestão, autoconhecimento e participação 

da comunidade. Este relatório parcial, de caráter descritivo, apresenta as a ç õ e s  

d a Comissão Própria de Avaliação (CPA) em 2016. Tal período deu continuidade à 

reestruturação do Sistema autoavaliativo do Instituto, com a conclusão da evisão 

dos instrumentos de avaliação, de seu fluxo de informações, elaboração de novo 

regimento para a Comissão e eleição da nova CPA.  

Nesse período, cabem destacar também intercorrências como a ocupação 
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dos campi pelos estudantes e a greve docente, que interferiram no trabalho da 

Comissão. São momentos de participação legítima da comunidade acadêmica, que 

necessariamente devem compor nosso cotidiano, e fortalecer o espírto democrático 

da instituição. Nesse período, integrantes da CPA também estiveram aentos às 

demandas e anseios da comunidade do IFBA. 

Em conformidade com o disposto pelos marcos regulatórios vigentes, o 

processo de autoavaliação do IFBA organiza-se trienalmente. Assim, a tabulação 

dos dados coletados no período e sua correspondente análise serão apresentados 

no Relatório Integral de Autoavaliação, a ser postado em 2018, referente ao 

período 2015-2017.  

Este relatório sucinto tem portanto caráter descritivo. Inicialmente, faz breve 

apresentação da Instituição, destacando sua história, atualidade e importância 

nacional e regional (Capítulo 1). Há tamém breve contextualizaão do processo 

autoavaliatovo no IFBA. 

A seguir, no capítulo 2, o relatório faz referência a aspectos metodológicos, 

contexto e breves reflexões sobre o processo autoavaliativo. Este capítulo traz 

breves menções ao quadro atual, já apontando para as transfromações 

necessárias para a reestruturação do ao processo autoavaliativo 

institucional.  

A seguir (Capítulo 3), este documento apresenta resultados decorrentes do 

trabalho da CPA neste ano. Coube à comissão dar continuidade ao processo de 

reesruturação e planejamento iniciado no ano anterior. Como resultados de seu 

trabalho, foi necessário alterar o atual regimento da Comissão. As mudanas são 

descritas em quadro comparativo, e nova proposta de Regimento segue anexa a 

este relatório (Anexo I), a ser submetida ao CONSUP em 2017. Outro resultado dos 

trabalhos da CPA é brevemente comentado neste relatório. Consistiu na revisão 

cuidadosa dos questionários e dos períodos de aplicação. Os instrumentos em 

suas versões finais sequem anexos neste relatório (Anexo I), com previsão de 

aplicação no priemiro semester letivo de 2017.  

No capítulo 4 são mencionadas brevemente ações pontuais da CPA neste 

periodo, tendo em vista processos autoavaliativos e de avaliação externa. Cursos 

que passam por processos externos de avaliação, ou que estão em fase de 
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implantação, mereceram especial atenção da CPA. Cabe destaque ao 

acomanhamento do curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, do curso de 

Tecnologia em Eventos, e a aplicação de instrumento autoavaliativo no curso de 

Especialização em Educação Profissional e Tecnológica. Tais experiências 

serviram também como pilotos dos novos instrumentos e estratégias da CPA. Outra 

ação importate é realizada pela Comissão de Autoavaliação Internado IFBA, que 

realiza, no context interinstitucional, visitas de autoavaliação semelhantes às do 

Sistema MEC/INEP nos cursos superiores do IFBA.  

Nas Considerações Finais (Capítulo 5), o relatório apresenta uma sínte 

do que foi apresentado. Anuncia expectativas da equipe recém eleita para 

a CPA, seus desafios e responsabiidades.   
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2. A AUTOAVALIAÇÃO NO IFBA: QUADRO ATUAL E PERSPECTIVAS 

 

2.1 Breve histórico 

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

Avaliação da Reforma Universitária(PARU) que analisava as IES sob a ótica da 

gestão, produção e disseminação de informações, deu-se inicio a avaliação na 

educação. A partir da década de 1980, em diversos países, houve importantes 

reformas nos Sistemas de Educação Superior. Especificamente no território 

brasileiro, com os avanços sociopolíticos e econômicos que redemocratizaram o 

país, o tema avaliação da Educação Superior passa por nova concepção.  

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. Utilizando uma concepção regulatória, 

apresentava a avaliação como contraponto à autonomia das IES, dando relevo às 

dimensões individuais, seja do alunado, seja dos cursos e instituições, embora se 

mantenha a preocupação com as dimensões institucionais. Os resultados da 

avaliação – como controle da qualidade das instituições (públicas ou privadas) – 

implicariam a distribuição de recursos públicos, que deveriam ser direcionados para 

‘Centros de Excelência’ ou instituições com padrões internacionais de produção 

acadêmica e de pesquisa. 

Com a emergência de um mercado educacional globalizado, as reformas 

neste nível de ensino dinamizaram-se, de modo especial diversificando os 

provedores, os tipos de instituições, os perfis dos docentes, disponibilizando novas 

ofertas educativas, ampliando as matrículas e apresentando um 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. Infelizmente, tais tentativas não lograram em uma cultura 

avaliativa estabelecida. Cabe destaque e elogio a servidores implicados, que 

constituiram as CPA/CSAs desde então, mas que, por força de circunstâncias e 
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dinâmicas de nossa Instituição, não alcançaram estabelecer continuidade.  

A construção de um processo de autoavaliação Institucional, por si, não é 

tarefa fácil. Acrescente-se aqui as dificudades precípuas o contexto de turbulências 

e transformações intitucionais: crescimento exponencial; com a criação de diversos 

novos campi; cortes orçamentários; deflagrações de greves; grande movimentação 

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

 

2.2 Metodologia vigente e dificuldades enfrentadas no último triênio 

Cabe lembrar aqui certos apontamentos sobre dificuldades enfrentadas na 

coleta e interpretação dos dados que subsidiaram os últimos relatórios produzidos 

pela CPA, expressos no relatório Integral (2012-2014) e descritos no Relatório 

parcial de 2015. O documento reflete o contexto de um processo de transição desta 

Comissão e do processo avaliativo do IFBA, tendo em vista seu aperfeiçoamento 

nos próximos anos.  

Houve distorção na participação dos campi referentes a certas categorias e 

instrumentos. Houve, portanto, adesão e representação heterogênea que impactou 

na amostra. Os instrumentos empregados foram acessíveis online, pela plataforma 

surveymonkey, disponibilizados através do sistema acadêmico e via e-mail. O 

preenchimento deles foi facultativo. Tal dinâmica, tendo em vista o descompasso 

entre calendários acadêmicos e diferenças entre os sistemas de TICs empregados 

nos diversos campi, entre outros fatores, dificultaram também uma distribuição mais 

homogênea e representative do conjunto geral do IFBA. Tais fatores evidenciaram a 

necessidade de reestruturar o Sistema e os instrumentos de coleta de dados, 

considerando as novas dimensões e a heterogeneidade da Instituição.  

Cabe também destacar a desarticulação das CSAs (Comissões Setoriais de 

Avaliação), fator que dificultou, em certos campi, a aplicação dos questionários. Tal 

obstáculo evidenciou necessidade de centralização de certos processos, cabendo às 

CSAs a divulgação e sensibilização nos momentos de coleta, e atenção às 

demandas específicas de seus respectivos campus. Nestea no, foi implementado 

esforço para rearticular as CSAs dos Campi. 

A fraca divulgação da CPA e do processo autoavaliativo também urgiu 

enquanto obstáculo no período, e merece especial atenção institucional. A 
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comunidade pouco conhece sobre seus esforços, e se queixa em relação às poucas 

ações que percebe decorrentes dos questionários que preenchem. Cabe à CPA 

eleita reverter esse quadro.  

Neste ano, foram também diversos os obstáculos enfrentados em virtude da 

conjuntura interna e externa concernente ao IFBA. Merece destaque a prolongada 

ocupação de diversos campi pelos estudantes no final do ano, data prevista para 

aplicação dos instrumentos.  

 

2.3 Os atuais instrumentos de autoavaliação e seus últimos resultados 

Nesse ano, mereceram especial atenção os instrumentos de autoavaliação, 

tendo em vista seu aperfeiçoamento (vide Anexo I).  

Vale lembrar o format antigo. São sete os questionários que foram utilizados 

no período 2012-2014 e depois alterados e revisados: 

 

A1 – Avaliação Institucional Global pelo Discente 

D1 – Avaliação Institucional Global pelo Docente 

A2 – Avaliação de Disciplina e Docente pelo Discente 

D2 – Avaliação de Disciplina e curso pelo Docente 

B – Avaliação global pelo técnico adinistrativo 

E – Avaliação global pelo egresso 

C – Avaliação global pela comunidade externa  

 

No triênio passado, a adesão à autoavaliação foi regular, apresentando ligeira 

melhora em relação a anos anteriores. Destaque-se enquanto ponto positivo 

também a ampliação dos intrunentos aplicados. Mereceu destaque a considerável 

participação dos estudantes no processo autoavaliativo. Cabe observar tamém a 

razoável participação de docentes expressa nos instrumentos D1 e D2, e de técnicos 

administrativos, expressa no instrumento B. Houve também razoável participação de 

egressos, em que pese haver na amostra concentração irregular de cursos, e 

considerável representação de estudantes recém formados. A participação da 

comunidade externa foi claramente reduzida. No entanto, as respostas indicaram 

possíveis rumos, bem como a importância de aprofundar estratégias para registrar 

de forma mais expressiva este segmento. 
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A atual CPA refletiu também sobre novas estratégias de coleta de 

informações direcionada a estudantes atendidos por programas sociais e portadores 

de deficiência, que não são contempladas pelos instrumentos vigentes.  

A comissão notou a necessidade de maior apoio e informações 

correspondents às dimensões institucionais provenientes de setores administrativos 

institucionais. Certos dados de gestão e administração não são adequadamente 

obtidos através de questionários aplicados à comunidade.  

A atual CPA estuda também a coleta de dados através de redes sociais junto 

a egressos e comunidade externa, bem como a aplicação de estratégias quaitativas 

de pesquisa, mais apropriadas para determinados segumentos. 

 

 

  



11 
 

3. CPA: NOVO PROJETO  

 

A atual Comissão Própria de Avaliação (CPA), neste triênio, vem trabalhando 

com afinco na reestruturação do processo autoavaliativo Institucional. O resultado de 

tais espforços é aqui esquematizado em apontamentos, consubstanciados em uma 

nova proposa de regimento (Anexo II) e em novos instrumentos (Anexo I), em vias 

de aplicação.  

 

3.1 Mudanças Regimentais  

A tabela a seguir justapõe o regimento anterior e as novas propostas, que são 

incluidas no novo Regimento (Anexo II). 

 

COMO ESTÁ NOVA PROPOSTA 

 

Art. 4º A CPA será constituída por 

representantes dos segmentos da 

comunidade acadêmica (docentes, 

técnico-administrativos e discentes) e 

da sociedade civil organizada, 

designada por ato do(a) Reitor(a), 

com a seguinte composição:  

I - 01 (um) representante dos 

docentes do magistério superior e um 

suplente;  

II - 01 (um) representante dos 

docentes do ensino básico, técnico e 

tecnológico e um suplente;  

III - 02 (dois) representantes dos 

técnico-administrativos e dois 

suplentes;  

IV - 01 (um) representante dos 

discentes do ensino superior e um 

suplente;  

 

Art. 4º A CPA será constituída por 

representantes dos segmentos da 

comunidade acadêmica (docentes, 

técnico-administrativos e discentes) e 

da sociedade civil organizada, 

designada por ato do(a) Reitor(a), 

com a seguinte composição:  

I - 02 (dois) representantes dos 

docentes e dois suplentes;  

II - 02 (dois) representantes dos 

técnico-administrativos e dois 

suplentes;  

III - 01 (um) representante dos 

discentes do ensino superior e um 

suplente;  

IV - 01 (um) representante dos 

discentes do ensino técnico e um 

suplente;  

V - 02 (dois) representantes da 
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V - 01 (um) representante dos 

discentes do ensino técnico e um 

suplente;  

VI - 02 (dois) representantes da 

sociedade civil organizada e dois 

suplentes;  

VII - O ocupante do cargo de 

pesquisador institucional.  

§ 2º Os membros referidos no inciso 

VI deste artigo serão indicados 

alternadamente pela Federação dos 

Trabalhadores nas Indústrias do 

Estado da Bahia, Federação dos 

Empregados no Comércio Estado da 

Bahia e Sergipe e Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura no 

Estado da Bahia e, ainda, pela 

Federação das Indústrias, Federação 

do Comércio e da Agricultura do 

Estado da Bahia, de forma que 

sempre haja um representante dos 

empregados e um representante dos 

empregadores na comissão. 

sociedade civil organizada e um 

suplente.  

 

§ 1º Os membros referidos nos 

incisos de I a IV do caput deste artigo 

serão escolhidos por eleição entre 

seus pares regulamentada e 

organizada pela Pró-reitoria de 

Desenvolvimento Institucional;  

 

§ 2º Os membros referidos no inciso V 

deste artigo serão convidados pela 

Comissão Própria de Avaliação 

constituída, entre representantes de 

instituições conveniadas com o IFBA.  

 

 

§ 3º O mandato dos membros da 

CPA, excetuada a representação 

discente, será de 03 (três) anos, 

podendo haver uma recondução por 

igual período.  

 

§ 3º O mandato dos membros da 

CPA, excetuada a representação 

discente, será de 03 (três) anos, 

podendo haver APENAS uma 

recondução consecutiva por igual 

período.  

§ 4º O mandato dos membros do 

inciso IV e V do caput deste artigo 

será de 02 (dois) anos, podendo ser 

§ 4º O mandato dos membros do 

inciso III e IV do caput deste artigo 

será de 02 (dois) anos, podendo ser 
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prorrogado por igual período e 

cessará quando o representante 

perder a condição de discente do 

IFBA.  

 

§ 5º Os membros referidos nos 

incisos de I a III do caput deste artigo 

deverão ter disponibilidade para 

participar das atividades da CPA, 

conforme horário previamente 

aprovado pela chefia imediata  

§ 6º Os membros referidos no inciso 

IV e V do caput deste artigo terão 

suas faltas abonadas, em decorrência 

das atividades da CPA, nos horários 

coincidentes com suas atividades 

acadêmicas, conforme determina o 

Parágrafo 5º do Artigo 7º da Lei 

10.861, de 14/04/04. § 7º A CPA será 

coordenada por um docente ou 

técnico-administrativo entre os 

referidos no inciso I a III e VII a ser 

escolhido pelos componentes da 

comissão. 

prorrogado por igual período e 

cessará quando o representante 

perder a condição de discente do 

IFBA.  

 

§ 5º Os membros referidos nos 

incisos de I e II do caput deste artigo 

deverão priorizar a participação nas 

atividades da CPA.  

 

§ 6º Os membros referidos no inciso 

III e IV do caput deste artigo terão 

suas faltas abonadas, em decorrência 

das atividades da CPA, nos horários 

coincidentes com suas atividades 

acadêmicas, conforme determina o 

Parágrafo 5º do Artigo 7º da Lei 

10.861, de 14/04/04.  

 

§ 7º A CPA será coordenada por um 

docente ou técnico-administrativo 

entre os referidos no inciso I e II, a ser 

escolhido pelos componentes da 

comissão. 

Art. 6º A CPA deverá implementar a 

avaliação interna de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pela 

Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES), 

considerando as diferentes 

dimensões institucionais, dentre elas 

obrigatoriamente as seguintes: I. A 

missão e o Plano de Desenvolvimento 

Art. 6º A CPA deverá implementar a 

avaliação interna em consonância 

com as diretrizes estabelecidas pela 

Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES). 
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Institucional (PDI); II. A política para o 

ensino, a pesquisa, a pós-graduação, 

a extensão e as respectivas formas 

de operacionalização, incluídos os 

procedimentos para estímulo à 

produção acadêmica, as bolsas de 

pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades; III. A responsabilidade 

social da instituição, considerada 

especialmente no que se refere à sua 

contribuição em relação à inclusão 

social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio 

ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio 

cultural; IV. A comunicação com a 

sociedade; V. As políticas de pessoal, 

as carreiras do corpo docente e do 

corpo técnicoadministrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento 

profissional e suas condições de 

trabalho; VI. Organização e gestão da 

instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade 

dos colegiados, sua independência e 

autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos 

segmentos da comunidade 

universitária nos processos 

decisórios; VII. Infraestrutura física, 

especialmente a de ensino e de 

pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação; VIII. 
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Planejamento e avaliação, 

especialmente os processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação 

institucional; IX. Políticas de 

atendimento aos estudantes; X. 

Sustentabilidade financeira, tendo em 

vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na 

oferta da educação superior. 

 

Art. 10. Para desenvolvimento dos 

trabalhos de autoavaliação a CPA 

contará com:  

I. Comissões Setoriais de Avaliação 

(CSA)  

II. Secretaria administrativa; 

 

O que deve ser mudado: 

 

Composição do apoio técnico: 

I. Comissões Setoriais de 

Avaliação (CSA)  

II. Secretaria administrativa 

III. 01 (um) Funcionário da DGTI, 

não exclusivo, mas com horas 

para a CPA;  

IV. 02 (dois) estagiários com 

conhecimentos de Excel, 

Gráficos e Estatística;  

V. 01 (um) assessor na área de 

estatística (pode ser um 

docente ou técnico indicado 

para isso. 

 

 

3.2 Revisão dos instrumentos e dos períodos de aplicação. 

Cabe aqui ressaltar o trabalho de revisão dos instrumentos realizado pela 

CPA. Foi preciso revisar os itens dos Instrumentos de acordo com as dimensões a 

serem avaliadas. Sobre a distribuição e coleta dos instrumentos, foram necessárias 

também algumas mudanças, visando o aperfeiçoamento do Sistema autoavaliativo., 

conforme tabela abaixo. 
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INSTRUMENTO QUEM AVALIA O QUE AVALIA 

PERIODICIDADE 

DA APLICAÇÃO 

DOS 

QUESTIONÁRIOS 

A1 Aluno 

Instituição 

Bienal 

(2016/2018) 

Curso 

Coordenação 

Setores de apoio 

Infraestrutura 

Autoavaliação 

A2 Aluno 

Disciplina 

Semestral Professor 

Autoavaliação 

B 
Técnico-

Administrativo 

Instituição 
Bienal 

(2016/2018) 
Infraestrutura 

Autoavaliação 

C 
Comunidade 

Externa 

Instituição Bienal* 

(2016/2018) Mercado de Trabalho 

D1 Docente 

Instituição 

Bienal 

 (2016/2018) 

Órgãos de apoio 

Infraestrutura 

Departamento 

D2 Docente 

Curso 

Semestral 
Disciplina 

Coordenação 

Autoavaliação 

E Egresso 

Instituição 
Bienal* 

(2016/2018) 

 

Curso 

Perfil Profissional 

Infraestrutura 

 

* Propõe-se que, embora a periodicidade seja bienal, os instrumentos 
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(questionários) fiquem disponibilizados aos egressos e à comunidade 

externa em fluxo contínuo até as vésperas da conclusão dos trabalhos. 

 

Atualmente, é empregada a ferramenta surveymonkey para aplicação dos 

instrumentos. Sua adequação está em fase de análise, bem como a viabilidade de 

desenvolver um Sistema próprio, considarando as especificidades institucionais. 
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4. AÇÕES PONTUAIS DA CPA 

 

Em 2016 foram realizadas ações pontuais da CPA e do Sistema 

autoavaliativo do Instituto junto a cursos de graduação em implantação, ou em vias 

de ações de avaliação externa.  

O Curso de Bacharelado em Engenharia Industrial Elétrica tem sido 

acompanhado pela comissão, tendo em vista seu resultado negativo no ENADE. 

Em decorência deste, o corpo docente do curso, seu NDE e discentes, apoiados 

por agentes institucionais, têm empreendido dedicado esforço na reorgaização e 

reestruturação do curso, com foco em seu projeto pedagógico, quadro docente e 

infraestrutura. Este trabalho prossegue, acompanhado pela CPA e pela CSA local. 

O curso de Tecnologia em Eventos, recém criado, está às vésperas de seu 

reconhecimento. A CPA tem acopanhado sua equipe atravpes de reuniões com a 

coordenação e com seu NDE. Merece destaque a aplicação do instrumento A1 

junto aos seus discentes, experência que serviu tamém como piloto para avaliar a 

adequação do questionário. Os resltados desta aplicação estão em fase de 

tabulação. 

O curso de Especialização em Educaçã Profissional e Tecnológica também 

mereceu atenção da CPA nee período, com aplicação do instrumento A1 junto aos 

seus discenntes. Nova aplicação piloto, testando o questionário para siscentes em 

nível de pós-graduação.  

É intenção da CPA enfocar tamém a avaliação dos cursos integrados e 

subsequentes do IFBA. Ara tanto, estão previstas novas aplicações piloto junto a 

essas modalidades de formação. 

Outra ação importate é realizada pela Comissão de Autoavaliação Internado 

IFBA, que realiza, no context interinstitucional, visitas de autoavaliação 

semelhantes às do Sistema MEC/INEP nos cursos superiores do IFBA.  

O Comissão de Autoavaliação Interna do IFBA é um agente fundamental no 

processo autoavaliativo institucional. Integrada aos trabalhos da CPA, funciona à 

semelhança do Sistema MEC/INEP, através de visitas de comissões, formadas por 

docentes do Instituto, a cursos que estãi em processo de avaliação. As comissãoe 

são orientadas por instrument semelhante ao emrpegado pelos avaliadores do 
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MEC/INEP, e realizam rigoroso tabalho junto aos cursos.A comissão pe composta 

por docentes do Instituto, em geral avaliadores que compõem o BASIS, de 

diferentes áres e campos de atuação. Seus trabalhos e agenda são coordenados 

por un núcleo de avaliadores, responsáveis por estabelecer as visitas proritárias, 

suas datas e organizer os resultados otidos pelas avaliações. 

No momento atual, cabe destacar também o intense esforço institucional, 

coordenado pela Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) para a revisão e reestruturação 

dos PPCs dos cursos de Graduação do Instituto. Tal ação tem sido aco panhada 

pela CPA. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este relatório descritivo procurou, de forma breve, sintetizar a Instituição, sua 

importância regional e o papel fundamental que o processo autoavaliativo deve 

desempenhar neste contexto. POnderou também sobre as dificuldades inerenes à 

complexidade do IFBA e ao seu processo de transição.  

O processo autoavaliativo do IFBA tem sido marcado por períodos irregulars 

de trabalho. Os instrumentos e suas formas de aplicação necessitavam de revisão. 

No triênio passado, tais necessidades ficaram evidentes, e o atual triênio foi 

dedicado a este trabalho de revisão e elaboração de um novo projeto autoavaliativo. 

Este trabalho da CPA culminpu em novos instrumentos e em uma nova proposta de 

Regimento, que seguem anexas neste relatório (Anexos I e II, respectivamente). A 

efetivção de tais resultados está prevista para o primeiro semester de 2017, tempo 

também para que a nova CPA eleita se consolide e ganhe presença institucional.  

As ações pontuais da CPA tem sido imprtantes para o Instituto, e não foram 

interrompidas durante este período. Têm servido também como importantes 

oportunidades para avaliar os novos instrumentos e estratégias de aplicação.  

No final deste triênio, esperamos, como resultado, implementar um novo 

projeto autoavaliativo, instituindo efetivamente a CPA, suas ações e dando inívio à 

implementação de uma cultura autoavaliativa institucional. 
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ANEXO I – Novos instrumentos – aplicação prevista para 2017 
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INSTRUMENTO A1 – AVALIAÇÃO GLOBAL – DISCENTE 

 

IDENTIFICAÇÃO:             DATA: ______________. 

NOME (opcional): CAMPUS: 

SEMESTRE ACADÊMICO/TURMA:  CURSO: 

ANO/SEMESTRE DE INGRESSO NO IFBA:  

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

5 4 3 2 1 NA 

 
GESTÃO, ÓRGÃOS DE APOIO E CULTURA INSTITUCIONAL 

GERAL - IFBA 

01. Atuação da Direção Geral do IFBA  

02. Comunicação Institucional Interna  

03. Apoio e Políticas de pesquisa  

04. Apoio e Políticas de extensão  

05. Apoio e Políticas de ensino   

06. Apoio e Promoção de atividades artísticas e culturais  

07. Apoio e políticas de inclusão a portadores de deficiências e necessidades especiais  

08. Apoio e políticas de assistência estudantil  

09. Autoavaliação Institucional (CPA)  

10. Democracia e horizontalidade nas relações institucionais  

 
SUA UNIDADE 

11. Atuação da Direção do Campus/Unidade de Ensino  

12. Atuação da Direção de Ensino  

13. Comunicação interna  

14. Atuação do Setor de Protocolo  

15. Atuação do Setor de Registros Acadêmicos  

16. Ações de inclusão a portadores de deficiências e necessidades especiais  

17. Atuação da Coordenação de Estágio  

18. Atuação do Setor de Apoio Pedagógico  

19. Atendimento do Serviço Médico/Odontológico  

20. Apoio a atividades de pesquisa (projetos, eventos, publicações etc.)  

21. Apoio a atividades de extensão (a projetos, eventos, serviços à comunidade etc.)  

22. Apoio a atividades de ensino extraclasse (visitas, atividades de campo etc.)   

23. Apoio a atividades artísticas e culturais  

24. Democracia e horizontalidade nas relações institucionais  

 
COORDENAÇÃO, SECRETARIA E COLEGIADO/CONSELHO DO SEU CURSO 

25. Atuação da coordenação do curso  

26. Divulgação das informações do curso   

27. Atuação do colegiado de curso/Conselho de classe  

28. Atendimento da secretaria do curso  

29. Diálogo e horizontalidade nas relações com a coordenação e órgãos colegiados  
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ASPECTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 
CURSO 

30. Adequação do Projeto do curso às demandas profissionais e sociais  

31. Adequação das disciplinas do curso quanto à carga horária e conteúdos  

32. Condições oferecidas para conclusão do curso no tempo proposto  

33. Horário das aulas  

34. Integração entre teoria e prática  

35. Atividades de acompanhamento extraclasse (monitoria, supervisão, tutoria etc.)  

36. Atividades de pesquisa  

37. Atividades de extensão (serviços à comunidade, eventos etc.)  

38. Atividades artísticas e culturais promovidas pelo curso  

 
CORPO DOCENTE 

39. Conhecimento/formação  

40. Comprometimento  

41. Assiduidade  

42. Pontualidade  

43. Didática  

44. Avaliações (diversidade metodológica, compatibilidade com o conteúdo)  

45. Abertura e disponibilidade ao diálogo  

 
INFRAESTRUTURA 

GERAL 

46. Salas de aula (ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza etc.)  

47. Disponibilidade de material de apoio para realização das aulas  

48. Instalações para aulas práticas (laboratórios, quadras etc.)  

49. Acesso à internet, computadores e demais recursos de TI no campus  

50. Portal do aluno (clareza, praticidade, recursos e acesso às informações)  

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

52. Serviço de copiadora  

53. Instalações sanitárias (quantidade, dimensões, higiene)  

54. Locais de convívio social (adequação, dimensões, higiene etc.)  

55. Segurança no Campus  

56. Acesso ao Campus (transporte público, distância)  

57. Estacionamento  

 
BIBLIOTECA 

58. Condições físicas (ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza)  

59. Organização e acesso ao acervo  

60. Disponibilidade de livros e textos indicados pelas disciplinas  

61. Disponibilidade de bibliografia complementar  

62. Disponibilidade de material complementar (periódicos, revistas, vídeos etc.)  

63. Disponibilidade de computador e acesso à internet  

64. Horário de funcionamento  

65. Atendimento dos funcionários  
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SE VOCÊ FOR POTADOR DE DEFICIÊNCIA, PREENCHER AS QUESTÕES ABAIXO 
Qual tipo? ________________________________________ [menu] 

a. Atendimento especializado durante o processo seletivo para ingresso na instituição  

b. Acessibilidade física (acesso à salas de aula, sanitários, espaços de convivência etc.)  

c. Atendimento de suas demandas específicas ( acesso a materiais adaptados, 
atendimento educacional especializado, intérprete etc.) 

 

d. Acessibilidade atitudinal (disponibilidade e acolhimento das pessoas)  

 
AUTOAVALIAÇÃO 

66. Satisfação e realização pessoal com o curso   

67. Conhecimentos prévios para acompanhar o curso e as disciplinas  

68. Assiduidade  

69. Pontualidade  

70. Participação nas aulas  

71. Participação extraclasse  

72. Consulta ao site e demais canais de comunicação do IFBA  

73. Conhecimento da missão e os objetivos do  IFBA  

74. Conhecimento dos documentos institucionais do IFBA (PPC do curso, Normas 
Acadêmicas, Código Disciplinar Discente (CDD))  

 

 
SUA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS (marque com um X) 

 Sim Não 

75. Tem ou teve bolsa de trabalho (PAE)   

76. Tem ou teve bolsa de Iniciação Científica   

77. Participa ou participou de projeto de pesquisa   

78. Participa ou participou de projeto de extensão    

79. Realiza ou realizou estágio extracurricular    

80. Participa ou participou de órgãos colegiados (colegiado de curso, conselhos 
de classe comissões etc.) 

  

81. Participa ou participou de entidades estudantis (Grêmio, DA, Empresa 
Júnior etc.) 

  

82. Participa ou participou de atividade de monitoria   

83. Participa ou participou de atividade artística vinculada ao IFBA   

84. Participa ou participou de atividade esportiva vinculada ao IFBA   

 
 
UTILIZE O ESPAÇO ABAIXO PARA COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
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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 B – AVALIAÇÃO GLOBAL – TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 
IDENTIFICAÇÃO (OPCIONAL): ____________________________________DATA:___________. 

UNIDADE/CAMPUS: SETOR DE LOTAÇÃO: 

SETOR DE LOTAÇÃO (OPCIONAL): VÍNCULO: 

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

5 4 3 2 1 NA 

 
GESTÃO, ÓRGÃOS DE APOIO E CULTURA INSTITUCIONAL 

GERAL – IFBA 

01. Atuação da Direção Geral do IFBA  

02. Atuação e Políticas de Gestão de Pessoas  

03. Atuação do Setor de Protocolo  

04. Comunicação Institucional Interna  

05. Políticas de qualificação e Capacitação de Pessoal  

06. Políticas de pesquisa  

07. Políticas de extensão  

08. Políticas de ensino   

09. Apoio e Promoção de atividades artísticas e culturais  

10. Apoio e Políticas de inclusão a portadores de deficiências  

11. Políticas de assistência estudantil  

12. Autoavaliação Institucional (CPA)  

13. Democracia e horizontalidade nas relações institucionais  

 
SEU CAMPUS/UNIDADE (não se aplica aos servidores lotados na Reitoria) 

14. Atuação da Direção do Campus/Unidade de Ensino  

15. Atuação do Setor de Recursos Humanos  

16. Atuação do Serviço de Gráfica  

17. Atuação do setor de Comunicação  

18. Atuação do Setor de Informática  

19. Atuação do Setor de Protocolo  

20. Atuação do Setor de Compras/Suprimentos  

21. Atuação do Setor de Transportes  

22. Ações de inclusão a portadores de deficiências e necessidades especiais  

23. Ações de assistência estudantil  

24. Apoio a atividades artísticas e culturais  

25. Democracia e horizontalidade nas relações institucionais  

 
SEU SETOR 

26. Atuação do setor em relação aos seus objetivos  

27. Adequação dos objetivos e atribuições do setor em relação à missão do IFBA  

28. Adequação e pertinência das suas atribuições em relação aos Objetivos do setor  

29. Atuação da chefia imediata  

30. Atuação dos colegas  

31. Relacionamento com a chefia imediata  

32. Relacionamento com os colegas do setor  

33. Disponibilidade e abertura ao diálogo por parte da chefia imediata  
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34. Integração entre seu setor e os demais setores do IFBA  

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO E INFRAESTRUTURA 

35. Dependências (dimensões, limpeza, equipamentos, internet)  

36. Quantitativo de recursos humanos  

37. Disponibilidade de material de consumo (material de escritório, papel etc.)  

38. Acesso à internet e demais recursos de TI  

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

40. Instalações sanitárias (quantidade, dimensões, higiene)  

41. Locais de convívio social (adequação, dimensões, higiene etc.)  

42. Segurança no Campus  

43. Acesso ao Campus  

44. Estacionamento  

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

a. Atendimento de suas demandas específicas (acessibilidade, acesso a materiais, 
intérprete etc.) 

 

b. Acessibilidade atitudinal (disponibilidade e acolhimento das pessoas)  

 
 

 
AUTOAVALIAÇÃO 

45. Participação em atividades do seu setor  

46. Participação das atividades gerais do IFBA  

47. Conhecimento da missão e dos objetivos do  IFBA  

48. Conhecimento dos documentos do IFBA (PDI, Normas Acadêmicas etc.)   

49. Conhecimento da legislação (Regimentos Internos, Código de Ética do Servidor 
Público Federal, Lei 8.112 etc.) 

 

50. Conhecimento dos documentos Internos do IFBA (PDI, Regimentos etc.)   

51. Consulta ao site e demais canais de comunicação do IFBA  

52. Aderência entre sua formação e sua função  

53. Satisfação e realização pessoal com o trabalho  

54. Autocrítica e disponibilidade ao diálogo   

 
SUA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS (marque com um X) 

 Sim Não 

55. Participou ou participa de comissões de trabalho   

56. Exerce ou exerceu função de chefia   

57. Realiza ou realizou atividades de ensino   

58. Realiza ou realizou atividades de pesquisa   

60. Realiza ou realizou atividades de extensão    

61. Participa ou participou de Representações ou órgãos colegiados (CONSUP, 
Conselho de Campus, CPA, CIS, Conselho de Classe etc.) 

  

62. Participa ou participou da organização de eventos no IFBA (Congressos, 
seminários etc.) 

  

 
 
UTILIZE O ESPAÇO ABAIXO PARA COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________ 
 

  



30 
 

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 PÉSSIMO NÃO SE APLICA 

5 4 3 2 1 NA 

 
 

GESTÃO, ÓRGÃOS DE APOIO E CULTURA INSTITUCIONAL 
GERAL - IFBA 

01. Atuação da Direção Geral do IFBA  

02. Atuação e Políticas de Gestão de Pessoas  

03. Atuação do setor de Protocolo  

04. Comunicação Institucional Interna  

05. Políticas de qualificação e capacitação docente  

06. Apoio e Políticas de pesquisa  

07. Apoio e Políticas de extensão  

08. Apoio e Políticas de ensino   

09. Apoio e Promoção de atividades artísticas e culturais  

10. Apoio e políticas de inclusão a portadores de deficiências e necessidades especiais  

11. Apoio e políticas de assistência estudantil  

12. Autoavaliação Institucional (CPA)  

13. Democracia e horizontalidade nas relações institucionais  

 
SUA UNIDADE 

14. Atuação da Direção do Campus/Unidade de Ensino  

15. Atuação da Direção de Ensino  

16. Atuação do Setor de Recursos Humanos  

17. Atuação do Serviço de Gráfica  

18. Atuação do setor de Comunicação  

19. Atuação do Setor de Informática  

20. Atuação do Setor de Protocolo  

21. Atuação do Setor de Transportes  

22. Atuação do serviço de equipamentos e audiovisual  

23. Ações e Políticas de Apoio Pedagógico  

24. Ações de inclusão a portadores de deficiências e necessidades especiais  

25. Ações de assistência estudantil  

26. Apoio a atividades de pesquisa (projetos, eventos, publicações etc.)  

27. Apoio a atividades de extensão (a projetos, eventos, serviços à comunidade etc.)  

28. Apoio a atividades de ensino extraclasse (visitas, atividades de campo etc.)   

29. Apoio a atividades artísticas e culturais  

30. Democracia e horizontalidade nas relações institucionais  

 
DEPARTAMENTOS E COORDENAÇÕES DE CURSO 

31. Atuação da Chefia do Departamento  

32. Atuação das Coordenações de Curso  



31 
 

33. Distribuição das atividades no seu departamento (carga horária, atribuições etc.)  

34. Distribuição das atividades nos cursos (carga horária, atribuições etc.)  

35. Reuniões de Departamento (periodicidade, produtividade, horizontalidade etc.)   

36. Reuniões 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. Dependências do Departamento (dimensões, limpeza, equipamentos, internet)  

42. Quantitativo de recursos humanos no departamento  

43. Disponibilidade de material de apoio para realização das aulas  

44. Acesso à internet e demais recursos de TI no campus  

45. Sistema de Registro Acadêmico (SICAD)  

46. Salas e gabinetes de trabalho docente (convivência, atendimento ao aluno etc.)  

47. Salas de aula (ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza etc.)  

48. Instalações para aulas práticas (laboratórios, quadras etc.)  

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

50. Instalações sanitárias (quantidade, dimensões, higiene)  

51. Locais de convívio social (adequação, dimensões, higiene etc.)  

52. Segurança no Campus  

53. Acesso ao Campus  

54. Estacionamento  

 
BIBLIOTECA 

55. Condições físicas (ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza)  

56. Organização e acesso ao acervo  

57. Disponibilidade de livros e textos indicados pelas disciplinas  

58. Disponibilidade de bibliografia complementar  

59. Disponibilidade de material complementar (periódicos, revistas, vídeos etc.)  

60. Disponibilidade de computador e acesso à internet  

61. Horário de funcionamento  

62. Atendimento dos funcionários  

 
SE VOCÊ FOR POTADOR DE DEFICIÊNCIA, PREENCHER AS QUESTÕES ABAIXO 

Qual tipo? ________________________________________ [menu] 

a. Atendimento de suas demandas específicas (acessibilidade, acesso a materiais, 
intérprete etc.) 

 

b. Acessibilidade atitudinal (disponibilidade e acolhimento das pessoas)  

 
AUTOAVALIAÇÃO 

63. Participação em atividades do seu departamento  

64. Participação em atividades dos cursos em que leciona  

65. Participação das atividades gerais do IFBA  

66. Conhecimento da missão e dos objetivos do IFBA  

67. Conhecimento dos documentos do IFBA (PDI, PPI, PPCs, Normas Acadêmicas etc.)   

68. Conhecimento da legislação (Regimentos Internos, Código de Ética do Servidor  
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Público Federal, Lei 8.112 etc.) 

69. Consulta ao site e demais canais de comunicação do IFBA  

70. Satisfação e realização pessoal com o trabalho  

71. Autocrítica e disponibilidade ao diálogo   

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

 Sim Não 

72. Participa de projetos de pesquisa   

73. Participa de projetos de extensão   

74. Participa de projetos de ensino extraclasse (eventos, visitas etc.)   

75. Orienta alunos em estágios, projetos de pesquisa, ensino extensão etc.   

76. Participa de bancas de concurso   

77.Participa de comissões de trabalho (sindicância, PAD, CEP etc.)   

78. Participa de órgãos colegiados (Conselhos, Colegiados, CPPD etc.)   

79. Exerce funções de gestão e administração no Instituto   

80. Participa de entidades/organizações (Sindicato, órgãos de categoria etc.)   

 
 

UTILIZE O ESPAÇO ABAIXO 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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    INSTRUMENTO C - AVALIAÇÃO GLOBAL  
(COMUNIDADE EXTERNA) 

 
Nos itens, quando for o caso, atribua notas de acordo som a seguinte escala:  
EXCELENTE MUITO 

BOM 
SUFICIENTE INSUFICIENTE PÉSSIMO/ 

INEXISTENTE 
NÃO SE 
APLICA 

SEM 
OPINIÃO 

5 4 3 2 1 NA SO 

 
1 - IDENTIFICAÇÃO: 
NOME (OPCIONAL):   
OCUPAÇÃO/PROFISSÃO:  
INSTITUIÇÃO/ORGANIZAÇÃO:  
CAMPUS DO IFBA DE REFERÊNCIA:  
ÁREAS DE ATUAÇÃO DO IFBA QUE CONHECE, 
UTILIZOU OU TEVE CONTATO (se for o caso, 
assinale mais de uma opção): 

 Não conheço 

 Ensino Médio/integrado 

 Ensino Superior 

 Pós-Graduação           

 Pesquisa 

 Extensão/Serviços 

 Eventos  

 

Outros(especifique)______________________________________  

 

 
2 - SERVIÇOS/INFRAESTRUTURA DO IFBA 
Utilizou serviços de infraestrutura do IFBA?      Não             Sim. 
Especifique________________________________________                                                                    
 

Em caso afirmativo, atribua notas seguindo a escala: 

Qualidade do Curso que fez  

Qualidade da pesquisa em que participou ou com a qual teve contato  

Outro serviço/recurso (especifique)______________________________________________.  

Qualidade e adequação do espaço utilizado   
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Qualidade dos recursos de TI e infraestrutura  

Qualidade dos serviços de extensão/consultoria utilizados  

Organização do serviço prestado  

Atuação dos profissionais do IFBA responsáveis pelo serviço  

Atendimento dos funcionários  do IFBA envolvidos no serviço  

 
3 – EGRESSOS E ALUNOS DO IFBA 

Tem contato ou conhece profissionais formados ou em formação pelo IFBA?  Sim  Não  

 

Em caso afirmativo, marque as áreas de atuação correspondentes 

 Administração  Indústria 

 Aqüicultura  Informação 

 Construção Civil  Química 

 Educação  Saúde 

 Geociências  Turismo 

 Hospitalidade  Outra (especifique) 

O profissional está atuando na sua área de formação?     Sim  Não  

 

Sobre o profissional, atribua notas seguindo a escala:  

Conhecimentos técnico-científicos para seu exercício profissional  

Capacidade e disposição para atualizar-se e aprender novas habilidades e competências  

Participação na gestão e na organização das atividades  

Iniciativa, liderança e capacidade de trabalho em equipe  

Aspectos éticos na atuação professional  
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Disponibilidade para o diálogo  

Respeito à diferença e diversidade social (étnica, de gênero, social etc.)  

Comprometimento social e visão crítica   

 
4 – VISÃO GERAL DO IFBA 

Importância e papel social do IFBA  

Atividades do IFBA, sua missão e objetivos frente às efetivas demandas da sociedade   

Imagem e prestígio social do IFBA  

Utilização, pelo IFBA, dos meios de comunicação com a sociedade   

 
5 - COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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INSTRUMENTO E: AVALIAÇÃO GLOBAL 
(EGRESSOS) 

 
 
Unidade de Ensino do seu curso de formação no IFBA 
  
_______________________________________________________ 
 
 
Nome do seu curso de formação no IFBA 

 
_____________________________________________________________ 
  
 
Identificação (Opcional) 
 
_______________________________________________________ 
 
 

PERFIL DO EGRESSO 

 

1. Tempo de formado   II 

 Um ano 

 Dois anos 

 Três anos 

 Quatro anos ou mais 

 

2. Exerce a profissão de sua formação no IFBA?  

 Sim                          Não 
 

3. Caso tenha respondido não a questão anterior, marque a principal causa:   

 Mercado de trabalho saturado 

 Melhor oportunidade em outra área 

 Falta de perspectiva de crescimento na carreira 

 Motivos particulares 

 Outro (especifique) 

 
4. Marque o curso realizado após a conclusão do seu curso  

 

 Não realizei nenhum curso 

 Graduação 

 Especialização 

 Mestrado 

 Doutorado 

 Outro (especifique) 

 
5. Marque as formas de sua participação no IFBA?  

              

 Não tenho mantido contato        

 Eventos  

 Cursos de atualização 

 Utilização dos serviços prestados pelo IFBA 

 Outro (especifique) 
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Escreva ao final de cada item a resposta que melhor corresponde a sua avaliação de acordo com a 
escala abaixo. 

 
EXCELEN
TE 

MUITO  
BOM 

SUFICIENTE INSUFICIEN
TE 

PÉSSIMO/  
INEXISTENT
E 

NÃO SE 
APLICA 

SEM 
OPINIÃ
O 

5 4 3 2 1 NA SO 

 

QUANTO AO CURSO  

6. Horário de funcionamento do curso II 

7. O Curso do IFBA atendeu às expectativas na sua formação 
profissional II 

8. Carga-horária do Curso II 

9. Incentivo dos professores no processo Ensino/Aprendizagem V 

10. Contribuição dos conteúdos das disciplinas básicas para 
formação profissional 

  II 

11. Contribuição dos conteúdos das disciplinas profissionalizantes 
para formação profissional 

  II 

12. Articulação entre as disciplinas de formação básica e as de 
formação profissionalizante   II 

13. Contribuição do estágio curricular para o seu desenvolvimento 
profissional IX 

14. Orientação para participação nos grupos de pesquisa do IFBA II 

15. Contribuição do IFBA para seu crescimento como cidadão III 

QUANTO À BIBLIOTECA  

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

VII 

QUANTO À INFRA-ESTRUTURA  

17. Adequação dos recursos audiovisuais   VII 

18. Condições dos laboratórios/oficinas VII 

QUANTO À INSTITUIÇÃO  

19. Atuação do IFBA em processos seletivos para estágio IX 

20. Acompanhamento do estágio, (se for o caso), por parte do setor 
responsável IX 

21. Atuação do IFBA em atividades extra-curriculares (visitas de 
campo, viagens, eventos, etc.) 

  IV 

 

 

 

22. Qual a sua opinião sobre a imagem IFBA perante a Sociedade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Utilize o espaço para comentários, críticas e sugestões 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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ANEXO II – Novo Regimento da CPA 

 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º O presente Regimento disciplina a organização, as competências, a composição e o 
funcionamento da Comissão Própria de Avaliação (CPA), do Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia da Bahia (IFBA), prevista no Art. 11 da Lei nº 10.861, de 14/04/2004 e regulamentada pela 
Portaria do Ministério da Educação nº 2.051, de 09/07/2004. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA NATUREZA 

 
Art. 2º A CPA é órgão colegiado de natureza deliberativa e normativa, no âmbito dos aspectos 
avaliativos das áreas acadêmica e administrativa e integra o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES). 
 
Art. 3º A CPA terá atuação autônoma, no âmbito de sua competência legal, em relação aos conselhos 
e demais órgãos colegiados existentes nesta Instituição. 
 
 

CAPÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 4º A CPA será constituída por representantes dos segmentos da comunidade acadêmica 
(docentes, técnico-administrativos e discentes) e da sociedade civil organizada, designada por ato 
do(a) Reitor(a), com a seguinte composição: 

 
I - 02 (dois) representantes dos docentes e 02 (dois) suplentes; 
II - 02 (dois) representantes dos técnico-administrativos e 02 (dois) suplentes; 
III - 02 (dois) representantes dos discentes do ensino superior e 02 (dois) suplentes; 
IV - 01 (um) representante dos discentes do ensino técnico e 01 (um) suplente; 
V - 01 (um) representante da sociedade civil organizada; 

 
§ 1º Os membros referidos nos incisos de I a IV do caput deste artigo serão escolhidos pelos seus 
pares, por processo regulamentado e organizado pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

(PRODIN);  

 
§ 2º O membro referido no inciso V deste artigo será indicados pela Comissão Própria de Avaliação 
após sua composição, entre membros de entidades parceiras do IFBA; 
 
§ 3º O mandato dos membros da CPA, excetuada a representação discente, será de 03 (três) anos, 
podendo haver apenas uma recondução consecutiva por igual período; 
 
§ 4º O mandato dos membros do inciso III e IV do caput deste artigo será de 02 (dois) anos, podendo 
ser prorrogado por igual período e cessará quando o representante perder a condição de discente do 
IFBA; 
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§ 5º Os membros referidos no inciso III e IV do caput deste artigo terão suas faltas abonadas, em 
decorrência das atividades da CPA, nos horários coincidentes com suas atividades acadêmicas, 
conforme determina o Parágrafo 5º do Artigo 7º da Lei 10.861, de 14/04/04. 
 
§ 6º A CPA será coordenada por um docente ou técnico-administrativo, entre os referidos no incisos I 
e II deste artigo, a ser escolhido pelos componentes da comissão. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DOS OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS 

 
Art. 7º A CPA tem por objetivo conduzir os processos internos de avaliação do IFBA, sistematizá-los e 
prestar informações ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira (INEP), observadas as 
orientações gerais indicadas pelo SINAES. 
 
Art. 8º A CPA deverá implementar a avaliação interna de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), considerando as diferentes 
dimensões institucionais, de acordo com os instrumentos, orientações e marcos legais vigentes, e 
observando as especificidades do Instituto. 
 
Art. 9º Compete à CPA: 

I. Implementar o processo de autoavaliação do IFBA, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pela CONAES; 
II. Coordenar o processo de autoavaliação do IFBA; 
III. Acompanhar e supervisionar o desenvolvimento das atividades avaliativas; 
IV. Sistematizar as informações relativas à autoavaliação do IFBA; 
V. Assessorar e acompanhar os trabalhos das Comissões Setoriais de Avaliação (CSA), 
conforme disposto no Artigo 10 deste Regulamento; 
VI. Acompanhar o processo de avaliação externa no IFBA; 
VII. Propor projetos, programas e ações visando a melhoria do processo avaliativo 
institucional; 
VIII. Acompanhar a execução e propor aperfeiçoamento da política de Avaliação Institucional, 
observada a legislação pertinente; 
IX. Prestar informações solicitadas pelo INEP; 
X. Elaborar os relatórios parcial e integral e encaminhá-los aos órgãos competentes; 
XI. Deliberar sobre as providências necessárias ao pleno funcionamento e manutenção das 
atividades da CPA. 

 
Art. 10º Compete aos membros da CPA: 

I. Participar das reuniões da comissão; 
II. Colaborar e/ou propor estudos e ações sobre avaliação institucional; 
III. Exercer o direito a voto; 
IV. Colaborar no acompanhamento e execução da pesquisa avaliativa no IFBA; 
V. Realizar as atividades delegadas pelo Coordenador da comissão. 

 
Art. 11º Compete ao Coordenador(a) da CPA: 

I. Coordenar e propor as reuniões e atividades da CPA; 
II. Representar a comissão; 
III. Dar encaminhamentos as ações e deliberações da comissão necessárias a realização do 
processo de autoavaliação institucional; 
IV. Delegar e distribuir aos demais membros documentos para emissão de parecer; 
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V. Designar grupos de trabalhos, definindo atribuições e prazos; 
VI. Acompanhar e orientar as atividades da Secretaria Administrativa e demais servidores 
colocados a serviço da comissão; 
Parágrafo único – O(A) Coordenador(a) da CPA participará, quando necessário, como 
membro da comissão de acompanhamento do protocolo de compromisso firmado entre o 
IFBA e o Ministério da Educação (MEC). 

 
 

CAPÍTULO V 
DA ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 12º. Para desenvolvimento dos trabalhos de autoavaliação a CPA contará com: 

I. Comissões Setoriais de Avaliação (CSA) 
II. Secretaria administrativa 
III. Comissão de apoio técnico, com:  

a. Dois docentes especialistas em avaliação; 

b. Um assessor na área de metodologia; 

c. Um Funcionário da DGTI, não exclusivo, com horas dedicadas para a CPA;  

d. Um estagiário. 

Art. 13º. As CSAs serão constituídas nos campi do IFBA, com a finalidade coordenar, implementar e 
acompanhar as atividades inerentes ao processo de autoavaliação dos seus respectivos campi. 

 
§1° As CSA serão formadas por representantes dos corpos docente, discente, técnico-
administrativo e sociedade civil organizada, indicados pelos respectivos segmentos e 
nomeados pelo(a) Diretor(a) do Campus/unidade. 
 
§2° O número de membros das CSA deverá ser estabelecido por cada campus de acordo com 
a sua especificidade, ficando vedada a existência de maioria absoluta por parte de qualquer 
um dos segmentos referidos. 
 
§3º Os membros das CSA deverão ter disponibilidade para participar das atividades da CPA. 
 
§4º Deverão ser abonadas as faltas dos estudantes que, em decorrência de sua participação 
em reuniões da Comissão Setorial de Avaliação, tenha se ausentado de atividades 
acadêmicas de seu curso, conforme determina o parágrafo 5º do Artigo 7º da Lei 10.861, de 
14/05/04. 
 
§5º A duração do mandato de cada membro deverá ser definida pelo campus de exercício, 
não devendo ultrapassar o período de 03 (três) anos. 
§ 6º A CSA será coordenada por um docente ou técnico-administrativo a ser escolhido pelos 
componentes da comissão. 

 
Art. 14º. A Secretaria Administrativa, subordinada à CPA, é responsável pelas ações, medidas, 
providências e procedimentos administrativos que promovam o regular funcionamento da Comissão 
e respectivas atividades. 

 
Parágrafo Único – A Secretaria será exercida por um servidor que ficará lotado na Comissão e 
auxiliado por outros servidores, segundo a necessidade do serviço. 

 
Art. 15º. Compete à Secretária Administrativa da CPA: 
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I. Prestar todo apoio necessário aos trabalhos da Comissão; 
II. Lavrar todos os termos referentes à tramitação dos processos até seu encerramento e 
arquivamento; 
III. Assistir, sempre que convocada as reuniões para lavrar as atas das reuniões da Comissão 
registrando as apreciações e decisões; 
IV. Preparar e expedir todas as comunicações da CPA; 
V. Providenciar a divulgação das deliberações e resoluções da CPA, nas formas estabelecidas; 
VI. Elaborar e manter atualizados informativos, murais, boletins, sítios e outros meios de 
divulgação das atividades da comissão e resultados da autoavaliação institucional; 
VII. Proceder à tomada de frequência dos membros da Comissão, por reunião, fazendo 
registrar em ata eventuais alterações; 
VIII. Administrar a Secretaria, despachando com o(a) coordenador(a), para a adoção de 
quaisquer medidas relativas ao funcionamento das Comissões. 
IX. Manter atualizados e organizados todos os arquivos (físico e virtual). 
X. Colaborar no acompanhamento, coleta e guarda da pesquisa de avaliação; 
XI. Realizar outras atividades afins. 

 
Art. 16º. Compete à Comissão de Apoio Técnico: 

I. Prestar todo apoio necessário aos trabalhos da CPA; 
II. Assessorar a CPA em suas atividades específicas de avaliação; 
III. Assessorar a CPA na elaboração de relatórios técnicos a serem submetidos ao INEP; 
IV. Participar, sempre que convocada, das reuniões e demais atividades da CPA; 
V. Substituir a CPA em caráter provisório no caso de sua vacância ou no não cumprimento de 
seus objetivos e competências, tal como estabelecidos nos artigos 7º., 8º. e 9º. Deste 
Regimento.  

 
Art. 17º. A Comissão de Apoio Técnico será indicada através de portaria da Reitoria, e terá sua 
vigência determinada por esta, de acordo com as necessidades e demandas da CPA.  

§ 1º A composição da Comissão de Apoio Técnico, a critério e por ato legal da Reitoria, pode 
ser modificada, sendo acrescidos ou excluídos membros a que se refere o Inciso III do Art. 
12º. deste Regimento; 
§ 2º Em caso de vacância e destituição da CPA, tal como observado no inciso V do Art. 14º, 
cabe à Comissão de Apoio Técnico, através de Portaria da Reitoria, assumir provisoriamente 
suas funções, até final do mandato da Comissão destituída e eleição de nova CPA.  

 
Art. 18º. A CPA e as CSAs reunir-se-ão, em caráter ordinário, uma vez por mês e, 
extraordinariamente, por convocação do(a) coordenador(a), ou a pedido de pelo menos 2/3 do total 
dos membros em exercício, com antecedência mínima de 72 horas. 

§1º As reuniões ordinárias deverão ser estabelecidas e aprovadas mensalmente. 
§2° As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 24 horas, 
desde que comprovada a comunicação a todos os membros, indicando a pauta que justifique 
a urgência. 
§3° O comparecimento às reuniões é obrigatório e tem precedência sobre qualquer outra 
atividade, exceto quanto aos membros representantes da sociedade civil. 
§4° De cada reunião lavrar-se-á ata a que será discutida, votada e assinada por todos os 
membros. 
§5º O desligamento dos membros das Comissões ocorrerá sempre que não houver 
cumprimento de tarefas específicas e de prazos estabelecidos para sua realização, sem 
justificativa plausível, mediante discussão e aprovação por maioria simples do total dos 
membros, em reunião ordinária, devendo o(a) coordenador(a) notificar o segmento 
correspondente, para que, imediatamente ocorra a substituição. 
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Art. 19º. As deliberações da CPA que obtiverem aprovação mínima de 2/3 (dois terços) dos votos dos 
seus membros serão consideradas definitivas. 

Parágrafo único - Os casos de empate de votos dos membros da CPA serão decididos através 
do voto de minerva do seu Coordenador(a) ou representante na ocasião. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 20º. Ao final do processo de autoavaliação, conforme Parágrafo 1º do Artigo 13 da Portaria MEC 
nº 2.051, de 09/07/04, a CPA prestará contas de suas atividades ao Conselho Superior, apresentando 
relatórios, pareceres e recomendações. 
 
Art. 21º. Os trabalhos da CPA são considerados prioritários para seus Membros sobre quaisquer 
outras atividades da Instituição, exceto convocações expedidas pelo(a) Reitor(a) ou pelos Diretores-
Gerais dos Campi do IFBA. 
 
Art. 22º. A administração do IFBA proporcionará os meios, as condições materiais e de recursos 
humanos para o funcionamento da CPA, e respectivas CSAs, assim como toda a infraestrutura 
administrativa necessária para este fim. 
 
Art. 23º. A CPA poderá pedir a colaboração de qualquer servidor do Instituto, desde que solicitada, 
quando for o caso, à respectiva Direção-Geral do campus, ao Pró-reitor ou Diretor de Diretoria 
Sistêmica, ouvido o Chefe imediato. 
 
Art. 24º. A CPA poderá ter acesso às documentações e informações de todos os órgãos da instituição, 
respeitadas as de caráter sigiloso, assim definidas na legislação vigente. 
 
Art. 25º. Os casos não previstos neste Regimento serão submetidos à apreciação do Conselho 
Superior. 
 
Art. 26º. O Presente Regimento poderá ser modificado por maioria absoluta dos membros da CPA, e 
as alterações devem ser apreciadas pelo Conselho Superior. 
 
Art. 27º. O presente Regimento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Conselho 
Superior, revogadas as disposições contrárias. 
 
 
Salvador, de de 2017. 

 


