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APRESENTAÇÃO 
 

Este Relatório é o resultado do processo de autoavaliação institucional do Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), realizado no ano de 

2009, pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e pelas Comissões Setoriais de 

Avaliação (CSAs). A autoavaliação acontece em consonância com o arcabouço legal 

que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), com 

as diretrizes e normas emanadas pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES) e em conformidade com o Projeto de Autoavaliação 

Institucional. 

Trata-se de um Relatório único, que apresenta a avaliação dos aspectos didático-

pedagógicos dos cursos superiores do IFBA, ofertados pela Instituição no referido 

ano. 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 seis partes. A seção seguinte faz as 

considerações iniciais sobre o processo de avaliação. A seção 2 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 

segmento. A seção 3 esclarece sobre a análise e apresentação dos resultados. Os 

resultados da avaliação dos discentes e docentes participantes da pesquisa são 

apresentados na seção 4, utilizando gráficos e quadros que demonstram os pontos 

fortes, intermediários e fracos por curso. A seção 5 apresenta uma análise 

comparativa das três últimas avaliações realizadas nos cursos e informa, quando for 

o caso, os conceitos atribuídos nas Avaliações de Cursos de Graduação pelas 

comissões externa do MEC e o conceito obtido no ENADE. 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. 



  - 7 - 

Relatório de Autoavaliação do IFBA: 

Aspectos didático-pedagógicos: Ensino Superior - 2009 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

No ano de 2009, dando continuidade ao processo de avaliação, em consonância 

com as determinações da Lei de criação do SINAES, a Comissão priorizou a 

avaliação didático-pedagógica dos Cursos Superiores do IFBA. Desse modo, a 

pesquisa foi realizada com os discentes e docentes dos Campi de Barreiras, 

Eunápolis, Salvador e Vitória da Conquista, que oferecem os seguintes cursos 

superiores: Administração, Engenharia Elétrica, Engenharia Industrial Elétrica, 

Engenharia Industrial Mecânica, Engenharia Química, Licenciatura em Matemática, 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Processos 

de Polimerização e Tecnologia em Radiologia. 

Cabe ressaltar que problemas de ordem técnica e estrutural inerentes ao processo, 

à Comissão e à Instituição ocasionaram dificuldades e entraves para a realização do 

trabalho. Destaca-se que a ausência de um sistema on line e de representantes dos 

segmentos na Comissão imprimiram um ritmo árduo e lento à digitação, tabulação e 

análise dos dados, sendo fatores determinantes para uma demanda de tempo 

superior à prevista para elaboração do referido documento. Para realizar seu 

trabalho, a CPA depende da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação, 

diretamente envolvida no processo de consolidação dos dados e responsável pelos 

ajustes no sistema on line; por isso é fundamental a efetiva e pronta colaboração 

desse setor para eliminar ou minimizar a considerável diferença de tempo existente 

entre a pesquisa e a divulgação dos dados.  

O presente Relatório referente à avaliação dos aspectos didático-pedagógicos dos 

Cursos Superiores da Instituição, em 2009, embora 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 

(Apêndices A e B). Tais instrumentos permitem avaliar aspectos específicos de cada 
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curso: disciplinas, atuação dos docentes, coordenação do curso e autoavaliação 

docente e discente. 

O documento apresenta uma seção comparativa que possibilita visualizar o percurso 

avaliativo dos cursos superiores quando resgata as avaliações anteriores. Ainda 

nesta seção são apresentadas outras modalidades de avaliação, a exemplo dos 

resultados do Enade e da Avaliação de Cursos de Graduação (ACG), que colaboram 

na avaliação global dos cursos nos últimos anos. 

A ACG é realizada por uma comissão de avaliadores designada pelo Ministério da 

Educação (MEC) que analisa in loco três dimensões do curso: organização didático-

pedagógica, corpo docente e infraestrutura ofertada. Essa avaliação é desenvolvida 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

que produz indicadores e um sistema de informações para subsidiar o processo de 

regulamentação exercido pelo MEC e garantir a transparência dos dados sobre a 

qualidade da educação superior. 
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2. APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AUTOAVALIAÇÃO 
 

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

didático-pedagógicos dos cursos superiores, ofertados pelo IFBA no referido ano, 

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 dos formulários impressos, disponibilizados aos segmentos 

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

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

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

fizeram o preenchimento on line dos formulários. 

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 

Professor 

A2 Discente 

Autoavaliação 

II. Ensino, pesquisa, extensão 

VI. Organização e gestão 

VII. Infraestrutura 

Curso 

Coordenação 

Disciplina 

Aluno 

D2 Docente 

Autoavaliação 

 

II. Ensino, pesquisa, extensão 

VI. Organização e gestão 

VII. Infraestrutura 

Fonte: CPA, 2007 

 

Os Quadros 2 e 3 informam o total de avaliações das disciplinas pelos discentes e 

docentes, respectivamente, organizadas por campus. 

Esclarecemos que o percentual de avaliações realizadas pelos docentes, em alguns 

casos, não representa uma avaliação fidedígna do curso, ou seja, o número de 

respondentes foi inferior a 30% do universo da pesquisa, impossibilitando a análise e 

conclusão de determinados dados. 
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Portanto as avaliações do segmento docente nos campi de Eunápolis e Salvador 

não foram consideradas para efeito de análise, por isso não serão apresentadas em 

gráficos e quadros. Cabe ressaltar que embora o número de avaliações do Campus 

Salvador tenha sido alto, este não é representativo por corresponder ao total de 

avaliações dos seis cursos superiores oferecidos no Campus. 

 

Quadro 2 - Avaliação das Disciplinas pelos Discentes 

CAMPUS Nº de avaliações 
Barreiras 225 
Eunápolis 86 
Salvador 4251 
Vitória da Conquista 159 
Fonte: CPA, 2009 

 
 
Quadro 3 – Avaliação das Disciplinas pelos Docentes 

CAMPUS Nº de avaliações 
Barreiras 8 
Salvador 31 
Eunápolis 3 
Vitória da Conquista 30 
Fonte: CPA, 2009 
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3. 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, 

Atuação do Professor e Autoavaliação, enquanto no Instrumento D2 os docentes 

avaliam as categorias: Curso, Coordenação de Curso, Disciplina, 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 que 

demonstram a síntese das avaliações discente e docente por curso numa escala de 

0,0 (zero) a 4,0 (quatro), sendo 4,0 o maior valor, 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 

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 21 que expressam os pontos fortes (verde), 

intermediários (amarelo) e fracos (vermelho). 

A análise comparativa das avaliações apresenta os resultados das três últimas 

avaliações internas, ocorridas em 2005, 2007/2008 e 2009, para mostrar a evolução 

ou involução dos cursos superiores em termos comparativos, segundo o julgamento 

dos avaliadores (discentes). 
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4. AVALIAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DOS CURSOS 

4.1. Barreiras 

4.1.1. Licenciatura em Matemática 
 
 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 
 

O Gráfico 1 apresenta a síntese da avaliação do curso de Licenciatura em 

Matemática na perspectiva dos alunos. Ao avaliarem as categorias, os itens 

autoavaliação e disciplinas obtiveram a maior nota, seguidos do item docentes, o 

que demonstra uma avaliação acima da média.  

 

Avaliação Discente 2009
 Licenciatura em Matemática

3,1 3,0 3,1

0,0

2,0

4,0

Disciplinas Docentes Autoavaliação

 
Gráfico 1 – Avaliação Discente do Curso de Licenciatura em Matemática 

 
 

O Quadro 5 apresenta o resultado das avaliações referentes às questões 

respondidas pelos discentes, que correspondem aos aspectos de cada uma das 

categorias; é possível observar que os alunos de Licenciatura em Matemática 

avaliaram a maioria dos tópicos como “pontos fortes”, exceto os aspectos: 

Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina e Desempenho 

na disciplina, que foram avaliados como “pontos intemediários”, demonstrando que o 

curso é considerado bom. 
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Quadro 5 – Avaliação Discente do Curso de Licenciatura em Matemática 

ASPECTOS 
Quanto à Disciplina 

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

Quanto à Atuação do Professor  
Apresentação do Plano de Ensino    
Sequência dada aos conteúdos da disciplina em relação à aprendizagem   
Incentivo para participação dos alunos na s aulas  
Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina   
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   
Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem   
Utilização dos recursos didáticos   
Pontualidade   
Assiduidade   

Autoavaliação 

Comprometimento com as atividades da disciplina   
Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina   
Desempenho na disciplina   
Motivação para participar das atividades da disciplina   
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 

 
 
 

AVALIAÇÃO DOS DOCENTES 
 

Diante das médias apresentadas no Gráfico 2, pode-se inferir que os docentes 

avaliam o Curso de Licenciatura em Matemática como bom, sendo a atuação 

didática a categoria de maior pontuação, igualmente ao que ocorreu na avaliação 

dos discentes. 
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Avaliação Docente 2009
Licenciatura em Matemática

2,2 2,3

3,2 3,1
2,7

3,7

0,0

2,0

4,0

Curso Disciplina Coordenação
do Curso

Atuação
Didática

Alunos Autoavaliação

 
Gráfico 2 – Avaliação Docente do Curso de Lic. Em Matemática 

 
 
No Quadro 6 são apresentados os resultados das categorias, detalhadamente, por 

meio da avaliação de cada um dos aspectos. Os docentes do curso de Licenciatura 

em Matemática julgaram diversos aspectos como “pontos fortes”, indicando uma 

avaliação muito boa do curso.  Entretanto, atenção especial deve ser dada aos 

aspectos: perfil do profissional, integração ensino, pesquis e extensão, atendimento 

da secretaria da coordenação, desenvolvimento das atividades interdisciplinates, 

conhecimentos prévios necessárise cumprimento dos prazos pelos alunos, que 

foram considerados como “pontos fracos” do curso. 

 
 
Quadro 6 – Avaliação Docente do Curso de Licenciatura em Matemática  

ASPECTOS 
Quanto ao Curso 

Conhecimento sobre o Plano/Projeto    
Perfil do profissional formado    
Coerência da matriz curricular    
Integração entre ensino, pesquisa e extensão    
Horário de funcionamento    

Quanto à Atuação da Coordenação de Curso 

Desempenho do (a) Coordenador (a)    
Desempenho do Colegiado ou Conselho de Curso    
Atendimento da Secretaria da Coordenação    
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ASPECTOS 
Quanto à Disciplina 

Coerência dos objetivos e conteúdo da disciplina com a formação proposta   
Desenvolvimento de atividades interdisciplinares    
Carga horária da disciplina    
Condições físicas e equipamentos disponíveis para atividades da disciplina    
Integração entre teoria e prática    

Quanto à Atuação Didática 
Atualidade de bibliografia da disciplina    
Cumprimento do programa da disciplina    
Atualização do plano de ensino da disciplina   
Apresentação e discussão com os alunos do plano de ensino   
Diversificação da metodologia para aula (aula expositiva, pesquisa, seminários, etc.)   
Contextualização social/tecnológica da disciplina   
Incentivo ao pensamento crítico /reflexivo dos alunos    
Cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma da disciplina    
Atualidade de bibliografia da disciplina    
Cumprimento do programa da disciplina    

Quanto aos Alunos 
Cooperação com o professor/colegas    
Pontualidade    
Assiduidade    
Motivação para participar das atividades da disciplina    
Conhecimentos prévios necessários para a disciplina   
Cumprimento dos prazos estipulados para entrega das tarefas propostas    

Autoavaliação 
Pontualidade    
Assiduidade    
Relacionamento com a turma    
Competência para ministrar a disciplina   
 

LEGENDA 

 Ponto Forte  Ponto Intermediário  Ponto Fraco 
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4.2. Eunápolis 

4.2.1. Licenciatura em Matemática 
 
 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 
 

Os alunos de Licenciatura em Matemática avaliaram o curso com conceito acima da 

média. No Gráfico 3, observa-se a opinião dos alunos do curso em relação às 

disciplinas, aos professores e às suas próprias condutas, sendo esta última 

categoria a que obteve maior pontuação.   

 

Avaliação Discente 2009
 Licenciatura em Matemática

2,7 2,7
3,0

0,0

2,0

4,0

Disciplinas Docentes Autoavaliação

 
Gráfico 3 – Avaliação Discente do Curso de Licenciatura em Matemática  
 
 

O Quadro 7 amplia a visão sobre as questões respondidas pelos discentes. Como é 

possível observar, os alunos de Licenciatura em Matemática definiram a maioria dos 

tópicos do questionário como “pontos fortes”, demonstrando que, embora 

considerado bom, o curso ainda precisa melhorar. Aparecem como “pontos 

intermediários” os aspectos apresentação do plano de ensino, condições físicas e 

equipamentos, utilização dos recursos didáticos, ,dentre outros.  
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Quadro 7 – Avaliação Discente do curso de Licenciatura em Matemática 

ASPECTOS 
Quanto à Disciplina 

Coerência dos objetivos e conteúdos com a formação proposta pelo curso   
Contribuição da disciplina para sua formação profissional   
Disponibilidade do material para participação de todos   
Condições físicas e equipamentos   
Carga horária da disciplina   

Quanto à Atuação do Professor 
Apresentação do Plano de Ensino    
Sequência dada aos conteúdos da disciplina em relação à aprendizagem   
Incentivo para participação dos alunos nas aulas   
Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina   
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 disciplinas   
Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem   
Utilização dos recursos didáticos   
Pontualidade   
Assiduidade   

Autoavaliação  
Comprometimento com as atividades da disciplina   
Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina   
Desempenho na disciplina   
Motivação para participar das atividades da disciplina   
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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4.3. Salvador 

4.3.1. Administração 
 
 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 
 

O Gráfico 4 apresenta a síntese da avaliação do curso de Administração na 

perspectiva dos alunos, sendo o item de maior nota a autoavaliação dos discentes, 

seguido da avaliação das disciplinas e dos docentes, demonstrando que consideram 

o curso bom, tendo avaliado todas as categorias com conceitos acima da média. 

 

Avaliação Discente 2009
Administração

2,8 2,7 2,9

0,0

2,0

4,0

Disciplinas Docentes Autoavaliação

 
 Gráfico 4 – Avaliação Discente do Curso de Administração 

 
 
O Quadro 8 demonstra que os alunos de Administração consideram a maioria dos 

aspectos das categorias como “pontos fortes”, exceto os aspectos condições físicas 

e equipamentos, incetivo para discutir os resultados e conclusões das aulas práticas, 

Integração entre aula teórica e prática, mecanismos de avaliação em relação aos 

conteúdos trabalhados e reorientação das possíveis deficiências detectadas na 

avaliação de apredizagem, considerados “pontos intermediários”, evidenciando a 

necessidade de ações corretivas nestes aspectos. 

 
Quadro 8 – Avaliação Discente do Curso de Administração  

ASPECTOS 

Quanto à Disciplina 

Coerência dos objetivos e conteúdos com a formação proposta pelo curso   
Contribuição da disciplina para formação profissional   

Disponibilidade do material para participação de todos   

Quanto à Disciplina 
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ASPECTOS 

Condições físicas e equipamentos  

Carga horária da disciplina   

Quanto à Atuação do Professor 

Apresentação do Plano de Ensino    

Sequência dada aos conteúdos da disciplina em relação à aprendizagem   

Incentivo para participação dos alunos nas aulas   
Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina   

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 disciplinas  

Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem   
Utilização dos recursos didáticos   

Pontualidade   

Assiduidade   
Autoavaliação 

Comprometimento com as atividades da disciplina   

Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina   
Desempenho na disciplina   

Motivação para participar das atividades da disciplina   

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 

 
 

4.3.2. Engenharia Industrial Elétrica 
 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 
 

Os alunos de Engenharia Industrial Elétrica avaliaram o curso com notas acima da 

média, como se constata no Gráfico 5. Observa-se que a autoavaliação dos 

discentes é a categoria com melhor avaliação. 
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Avaliação Discente 2009
Engenharia Industrial Elétrica

2,8 2,8 2,9
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2,0
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Disciplinas Docentes Autoavaliação

 
Gráfico 5 – Avaliação Discente Curso de Engenharia Industrial Elétrica  
 

Das avaliações dos alunos encontram-se no Quadro 9 os aspectos que compõem as 

categorias. São indicados alguns “pontos intermediários”, mas a maioria dos 

aspectos foi avaliada como “pontos fortes”, demonstrando que o curso de 

Engenharia Industrial Elétrica é considerado bom pelos discentes. 

 
Quadro 9 - Avaliação Discente do Curso de Engenharia Industrial Elétrica  

ASPECTOS 

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

Quanto à Atuação do Professor 
Apresentação do Plano de Ensino    
Sequência dada aos conteúdos da disciplina em relação à aprendizagem   
Incentivo para participação dos alunos nas aulas   
Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina   
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 disciplinas   
Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem   
Utilização dos recursos didáticos   
Pontualidade   
Assiduidade   



  - 21 - 

Relatório de Autoavaliação do IFBA: 

Aspectos didático-pedagógicos: Ensino Superior - 2009 

 

ASPECTOS 
Autoavaliação 

Comprometimento com as atividades da disciplina   
Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina   
Desempenho na disciplina   
Motivação para participar das atividades da disciplina   
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 

 
 

4.3.3. Engenharia Industrial Mecânica 
 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 
 

Os alunos de Engenharia Industrial Mecânica consideram o curso bom, tendo 

avaliado todas as categorias com conceitos acima da média, como observamos no 

Gráfico 6.  

Avaliação Discente 2009
Engenharia Industrial Mecânica

2,9 2,9 3,0

0,0

2,0

4,0

Disciplinas Docentes Autoavaliação

 
Gráfico 6 – Avaliação Discente Curso de Engenharia Industrial Mecânica  

 
O Quadro 10 evidencia que os alunos de Engenharia Industrial Mecânica 

consideram todos os aspectos das categorias como “pontos fortes”, indicando 

satisfação com o curso. 

 
 



  - 22 - 

Relatório de Autoavaliação do IFBA: 

Aspectos didático-pedagógicos: Ensino Superior - 2009 

 

Quadro 10 -Avaliação Discente do Curso de Engenharia Industrial Mecânica  

ASPECTOS 
Quanto à Disciplina 

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

Quanto à Atuação do Professor 
Apresentação do Plano de Ensino    
Sequência dada aos conteúdos da disciplina em relação à aprendizagem   
Incentivo para participação dos alunos nas aulas   
Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina   
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 disciplinas   
Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem   
Utilização dos recursos didáticos   
Pontualidade   
Assiduidade   

Autoavaliação 

Comprometimento com as atividades da disciplina   
Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina   
Desempenho na disciplina   
Motivação para participar das atividades da disciplina   
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 

 

 

4.3.4. Engenharia Química 
 
 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 
 
Os alunos do curso de Engenharia Química avaliaram o curso com conceito acima 

da média. No Gráfico 7, observa-se a opinião dos alunos do curso em relação às 
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disciplinas, aos professores e às suas próprias condutas, sendo esta última catego   

ria a que obteve a maior pontuação. 

 

Avaliação Discente 2009 
Engenharia Química

3,0
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4,0
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Gráfico 7 – Avaliação Discente Curso de Engenharia Química  

 
 
A avaliação constante do Quadro 11 permite observar que os alunos de Engenharia 

Química avaliaram todos os aspectos como “pontos fortes”, demonstrando estarem 

satisfeitos com o curso. 

 
 
Quadro 11 - Avaliação Discente do Curso de Engenharia Química  

ASPECTOS 

Quanto à Disciplina 

Coerência dos objetivos e conteúdos com a formação proposta pelo curso   
Contribuição da disciplina para formação profissional   

Disponibilidade do material para participação de todos   

Condições físicas e equipamentos   
Carga horária da disciplina   

Quanto à Atuação do Professor 

Apresentação do Plano de Ensino    
Sequência dada aos conteúdos da disciplina em relação à aprendizagem   

Incentivo para participação dos alunos nas aulas   

Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina   
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   
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ASPECTOS 

Quanto à Atuação do Professor 

Alcance dos objetivos das disciplinas  

Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem   
Utilização dos recursos didáticos   

Pontualidade   

Assiduidade   
Autoavaliação 

Comprometimento com as atividades da disciplina   

Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina   
Desempenho na disciplina   

Motivação para participar das atividades da disciplina   

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 

 
 

4.3.5. Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de S istemas 
 
 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 
 
Os alunos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas consideram o 

curso bom, tendo avaliado todas as categorias com conceitos acima da média, como 

mostra o Gráfico 8. 

 

Avaliação Discente 2009 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
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Gráfico 8 – Avaliação Discente do Curso de Tecnol. em Análise e Desenv. de Sistemas 
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O Quadro 12 indica que os alunos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas consideram a maioria dos aspectos das categorias como “pontos 

intermediários”, sinalizando para a necessidade de ações que visem a melhoria do 

curso. 

 
 
Quadro 12 – Avaliação Discente do Curso de Tecnologia em Análise e Desenv. de Sistemas  

ASPECTOS 

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

Quanto à Atuação do Professor 
Apresentação do Plano de Ensino    
Sequência dada aos conteúdos da disciplina em relação à aprendizagem   
Incentivo para participação dos alunos nas aulas   
Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina   
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 disciplinas  
Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem   
Utilização dos recursos didáticos   
Pontualidade   
Assiduidade   

Autoavaliação 
Comprometimento com as atividades da disciplina   
Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina   
Desempenho na disciplina   
Motivação para participar das atividades da disciplina   
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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4.3.6. Tecnologia em Processos de Polimerização 
 
 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 
 
 

Na avaliação apresentada pelos alunos do Curso de Tecnologia em Precessos de 

Polimerização foram atribuídas às categorias notas acima da média, sendo a 

categoria autoavaliação dos discentes a que obteve melhor pontuação, seguida pela 

avaliação das disciplinas e dos docentes, conforme Gráfico 9. 

 

Avaliação Discente 2009
Tecnologia em Processos de Polimerização

2,6 2,6 2,7
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Gráfico 9 – Avaliação Discente Curso de Tecnologia em Processos de Polimerização 

 
 
No Quadro 13 é possível observar que os alunos de Tecnologia em Processos de 

Polimerização avaliaram a maioria dos aspectos como “pontos intermediários” e 

alguns aspectos como pontos fortes, demonstrando que embora tenha sido avaliado 

acima da média, o curso ainda pode melhorar com a implementação de ações 

corretivas. 

 
Quadro 13 - Avaliação Discente do Curso de Tecnologia em Processos de Polimerização 

ASPECTOS 
Quanto à Disciplina 

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

Apresentação do Plano de Ensino    
Sequência dada aos conteúdos da disciplina em relação à aprendizagem   
Incentivo para participação dos alunos nas aulas   
Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina   
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 disciplinas   
Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem   
Utilização dos recursos didáticos   
Pontualidade   
Assiduidade   

Autoavaliação 

Comprometimento com as atividades da disciplina   
Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina   
Desempenho na disciplina   
Motivação para participar das atividades da disciplina   
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 

 
 

4.3.7. Tecnologia em Radiologia 
 
 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 
 
 
Os alunos de Tecnologia em Radiologia consideram o curso bom, tendo avaliado 

todas as categorias com conceito acima da média, a dimensão que obteve a maior 

nota na avaliação foi a autoavaliação, seguida do elenco de disciplinas e por fim a 

avaliação do corpo docente, como mostra o Gráfico 10. 
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Gráfico 10 – Avaliação Discente do Curso de Tecnologia em Radiologia 

 
O Quadro 14 confirma o que foi evidenciado acima, pois indica que os alunos de 

Tecnologia em Radiologia avaliaram a maioria dos aspectos das categorias como 

“pontos fortes”, confirmando que a avaliação global do curso se caracteriza como 

boa. 

 
Quadro 14 – Avaliação Discente do Curso de Tecnologia em Radiologia 

ASPECTOS 

Quanto à Disciplina 

Coerência dos objetivos e conteúdos com a formação proposta pelo curso   

Contribuição da disciplina para formação profissional   

Disponibilidade do material para participação de todos   

Condições físicas e equipamentos   

Carga horária da disciplina   

Quanto à Atuação do Professor 

Apresentação do Plano de Ensino    

Sequência dada aos conteúdos da disciplina em relação à aprendizagem   

Incentivo para participação dos alunos nas aulas   

Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina   

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 disciplinas  

Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem   

Utilização dos recursos didáticos   

Pontualidade   

Assiduidade   
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ASPECTOS 

Autoavaliação 

Comprometimento com as atividades da disciplina   

Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina   

Desempenho na disciplina   

Motivação para participar das atividades da disciplina   

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 
 
 
 

4.4. Vitória da Conquista 

4.4.1. Engenharia Elétrica 
 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 

 

A avaliação apresentada no Gráfico 11 revela que os alunos consideram o curso de 

Engenharia Elétrica bom nos aspectos referentes à avaliação das disciplinas e dos 

docentes, os quais aparecem com notas próximas da média, e se autoavaliam muito 

bem.  

Avaliação Discente 2009
 Engenharia Elétrica
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Gráfico 11 – Avaliação Discente do Curso de Engenharia Elétrica  
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A avaliação mostrada no Quadro 15 corrobora os resultados apontados no Gráfico 

11, pois a maioria dos aspectos que compõe cada uma das categorias foi 

considerada “ponto intermediário”, entretanto alguns aspectos foram avaliados como 

“pontos fortes” 

Quadro 15 - Avaliação Discente do Curso de Engenharia Elétrica 
ASPECTOS 

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

Quanto à Atuação do Professor  
Apresentação do Plano de Ensino    
Sequência dada aos conteúdos da disciplina em relação à aprendizagem   
Incentivo para participação dos alunos nas aulas   
Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina   
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 disciplinas   
Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem   
Utilização dos recursos didáticos   
Pontualidade   
Assiduidade   

Autoavaliação 

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

LEGENDA 

 Ponto Forte  Ponto Intermediário  Ponto Fraco 

 
 
 
 
 



  - 31 - 

Relatório de Autoavaliação do IFBA: 

Aspectos didático-pedagógicos: Ensino Superior - 2009 

 

AVALIAÇÃO DOS DOCENTES 

 

Diante das médias apresentadas no Gráfico 12, pode-se inferir que os docentes 

avaliaram o Curso de Engenharia Elétrica como muito bom; tanto as disciplinas 

quanto a atuação didática foram avaliadas com notas acima de 3,0. 
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Gráfico 12 – Avaliação Docente do Curso de Engenharia Elétrica  
 

A avaliação apresentada no Quadro 16 corrobora os resultados apontados no Gráfico 

12, visto que a maioria dos aspectos que compõe cada uma das categorias foi avaliada 

como “ponto forte”. 

 

Quadro 16 – Avaliação Docente do Curso de Engenharia Elétrica  

ASPECTOS 

Quanto ao Curso 

Conhecimento sobre o Plano/Projeto    
Perfil do profissional formado    
Coerência da matriz curricular    
Integração entre ensino, pesquisa e extensão    
Horário de funcionamento    

Quanto à Atuação da Coordenação de Curso 

Desempenho do (a) Coordenador (a)    
Desempenho do Colegiado ou Conselho de Curso    
Atendimento da Secretaria da Coordenação    

Quanto à Disciplina 

Coerência dos objetivos e conteúdo da disciplina com a formação proposta   
Desenvolvimento de atividades interdisciplinares    
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ASPECTOS 

Quanto à Disciplina 
Carga horária da disciplina    
Condições físicas e equipamentos disponíveis para atividades da disciplina    
Integração entre teoria e prática    

Quanto à Atuação Didática 

Atualidade de bibliografia da disciplina    
Cumprimento do programa da disciplina   
Atualização do plano de ensino da disciplina   
Apresentação e discussão com os alunos do plano de ensino   
Diversificação da metodologia para aula (aula expositiva, pesquisa, seminários, etc.)   
Contextualização social/tecnológica da disciplina  
Incentivo ao pensamento crítico /reflexivo dos alunos    
Cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma da disciplina    
Atualidade de bibliografia da disciplina    
Cumprimento do programa da disciplina    

Quanto aos Alunos 

Cooperação com o professor/colegas    
Pontualidade    
Assiduidade    
Motivação para participar das atividades da disciplina    
Conhecimentos prévios necessários para a disciplina    
Cumprimento dos prazos estipulados para entrega das tarefas propostas    

Autoavaliação 

Pontualidade    
Assiduidade    
Relacionamento com a turma    
Competência para ministrar a disciplina   
 

LEGENDA 

 Ponto Forte  Ponto Intermediário  Ponto Fraco 
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5. ANÁLISE COMPARATIVA DAS AVALIAÇÕES 
  
Esta seção apresenta as três últimas avaliações realizadas nos cursos e tem por 

objetivo mostrar como os discentes avaliaram os cursos superiores do IFBA em três 

momentos distintos: 2005, 2007/2008 e 2009. As avaliações refletem o grau de 

satisfação dos avaliadores. Desse modo, constata-se que as avaliações de algumas 

categorias/aspectos permaneceram com classificações iguais em todas as 

avaliações, mas em outras categorias/aspectos observam-se evoluções ou 

involuções das classificações e pontuações emitidas pelos avaliadores. 

Apresentam-se ainda, os conceitos obtidos pelos cursos superiores em outras 

modalidades de avaliação, quais sejam: Avaliações de Cursos de Graduação (ACG) 

realizadas por comissões de especialistas designados pelo MEC, com visita in loco; 

e o conceito obtido no ENADE. 

 

5.1. Eunápolis 
 

5.1.1. Licenciatura em Matemática 
 
 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 
 
 
Com base nos resultados das avaliações realizadas pela Comissão Própria de 

Avaliação, percebe-se que na primeira avaliação (2005) o curso de Licenciatura em 

Matemática teve um excelente desempenho, pois a maioria dos aspectos avaliados 

foi considerada “pontos fortes”. No biênio 2007-2008 não houve avaliação do curso, 

pois o número de avaliações não foi representativo para análise. Portanto, o 

resultado não consta no quadro. 

Embora em 2009 o curso tenha obtido menor desempenho em alguns aspectos, se 

comparado a 2005, continuou a ser considerado bom, com muitos aspectos 

classificados como “pontos fortes”, como é possível observar no Quadro 17. Tanto 

assim que na Avaliação dos Cursos de Graduação - ACG, realizada por uma 

comisão de avaliadores do MEC, o curso obteve um indicador de conceito 4, que é 
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considerado muito bom, visto que o conceito máximo concedido pelo MEC a um 

curso superior é 5. 

 

 
Quadro 17 – Avaliação Discente do curso de Licenciatura em Matemática 

ASPECTOS 

Quanto à Disciplina/Competência 2005 
2007/ 
2008 

2009 

Coerência dos objetivos e conteúdos com a formação proposta pelo curso   ...  
Contribuição da disciplina para formação profissional   ...  
Disponibilidade do material para participação de todos   ...  
Condições físicas e equipamentos   ...  
Carga horária da disciplina   ...  

Quanto à Atuação do Professor 
Apresentação do Plano de Ensino    ...  
Sequência dada aos conteúdos da disciplina em relação à aprendizagem   ...  
Incentivo para participação dos alunos nas aulas   ...  
Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina   ...  
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   ...  
Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem   ...  
Utilização dos recursos didáticos   ...  
Pontualidade   ...  
Assiduidade   ...  

Autoavaliação 
Comprometimento com as atividades da disciplina   ...  
Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina   ...  
Desempenho na disciplina   ...  
Motivação para participar das atividades da disciplina   ...  
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  
Aspecto inexistente no 
instrumento de 2005 
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5.2. Salvador 

5.2.1. Administração 
 
 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 
 
O Quadro 18 com as avaliações do curso de Administração permite observar que no 

primeiro momento de avaliação o curso foi considerado muito bom, tendo quase 

todos os aspectos avaliados como “pontos fortes” e apenas um aspecto avaliado 

como “ponto intermediário”. Na segunda avaliação, biênio 2007-2008, o curso teve 

todos os aspectos avaliados como “pontos intermediários”, mostrando uma 

regressão significativa na qualidade do curso, segundo o julgamento dos discentes. 

Porém, em 2009, observa-se uma avaliação melhor, se comparada com a anterior, 

pois novamente teve a maioria dos aspectos avaliados como “pontos fortes”, embora 

ainda precise de intervenções em alguns aspectos para alcançar a avaliação 

excelente que obteve em 2005. Tanto que no Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE), em 2006, o curso obteve o conceito máximo (5), comprovando 

que as ações estão trilhando o caminho correto e os gestores devem continuar 

investindo nas mesmas ações e possivelmente em outras variantes que garantam a 

manutenção da qualidade do curso. 
 
 

Quadro 18 – Avaliação Discente do Curso de Administração  

ASPECTOS 

Quanto à Disciplina/Competência 2005 
2007/ 
2008 

2009 

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

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



  - 36 - 

Relatório de Autoavaliação do IFBA: 

Aspectos didático-pedagógicos: Ensino Superior - 2009 

 

ASPECTOS 
Quanto à Atuação do Professor 

Cumprimento do prazo para entrega das avaliações     
Alcance dos objetivos da disciplina     
Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem     
Utilização dos recursos didáticos     
Pontualidade     
Assiduidade     

Autoavaliação 
Comprometimento com as atividades da disciplina     
Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina     
Desempenho na disciplina     
Motivação para participar das atividades da disciplina     
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  
Aspecto inexistente no 
instrumento de 2005 

 
 

5.2.2. Engenharia Industrial Elétrica 
 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 
 

 

A avaliação feita no decorrer dos anos, mostrada no Quadro 19, permite fazer um 

diagnóstico do grau de satisfação dos discentes do curso de Engenharia Industrial 

Elétrica. Percebe-se que no ano de 2005 o curso obteve boa avaliação, sendo a 

maioria dos aspectos classificados como “pontos fortes”. No biênio 2007-2008, o 

curso não obteve boa avaliação, pois exceto os aspectos pontualidade e 

assiduidade, referentes à autoavaliação, todos os demais foram classificados como 

“pontos intermediários”. Em 2009, o curso volta a apresentar elevado grau de 

satisfação entre os discentes, pois teve quase todos os aspectos determinados 

como “pontos fortes”. Cabe ressaltar que alguns aspectos têm a mesma 

classificação em todas as avaliações, o que requer atenção por parte dos gestores, 

a fim de melhorar o desempenho do curso; contudo, não devem descuidar dos 

aspectos avaliados como “pontos fortes” para não obter avaliações como as 

apresentadas no biênio 2007-2008. 
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No Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) no ano de 2005, os 

alunos do curso obtiveram nota 3, que classifica o cuso como bom. O resultado da 

avaliação feita pelo INEP distingue-se da realizada pela CPA no mesmo ano, pois 

diante dos resultados obtidos da avaliação institucional o curso foi classificado como 

muito bom pelos discentes visto que a maioria dos aspectos avaliados neste ano foi 

classificada como “ponto forte”. 
 

Quadro 19 – Avaliação Discente do Curso de Engenharia Industrial Elétrica  

ASPECTOS 

Quanto à Disciplina/Competência 2005 
2007/ 
2008 

2009 

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

Quanto à Atuação do Professor 
Apresentação do Plano de Ensino      
Sequência dada aos conteúdos da disciplina em relação à aprendizagem     
Incentivo para participação dos alunos nas aulas     
Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina     
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     
Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem     
Utilização dos recursos didáticos     
Pontualidade     
Assiduidade     

Autoavaliação 
Comprometimento com as atividades da disciplina     
Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina     
Desempenho na disciplina     
Motivação para participar das atividades da disciplina     
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  

Aspecto inexistente no 
instrumento de 2005 
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5.2.3. Engenharia Industrial Mecânica 
 
 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 
 
 
O curso de Engenharia Industrial Mecânica segue com o padrão semelhante ao 

curso de Engenharia Industrial Elétrica, pois em sua primeira avaliação obteve um 

bom desempenho, tendo a maioria de seus aspectos classificada como “ponto forte”. 

Porém, em 2007-2008, a estrutura do curso foi avaliada pelos discentes como 

intermediária. Já em 2009, o curso atende as perspectivas dos discentes em todos 

os aspectos, como é possível observar no Quadro 20.  

Na avaliação do ENADE em 2005 o curso de Engenharia Industrial Mecânica obteve 

o indicador de conceito 4 que o classifica como muito bom, já que a maior nota 

concedida é 5, o que mostra semelhança na avaliação dos discentes no mesmo ano, 

já que os mesmos avaliaram a maioria dos aspectos como “ponto forte”. 
 
 

Quadro 20 – Avaliação Discente do Curso de Engenharia Industrial Mecânica 

ASPECTOS 

Quanto à Disciplina/Competência 2005 
2007/ 
2008 

2009 

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

Quanto à Atuação do Professor 
Apresentação do Plano de Ensino      
Sequência dada aos conteúdos da disciplina em relação à aprendizagem     
Incentivo para participação dos alunos nas aulas     
Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina     
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     
Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem     
Utilização dos recursos didáticos     
Pontualidade     
Assiduidade     
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ASPECTOS 
Autoavaliação 

Comprometimento com as atividades da disciplina     
Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina     
Desempenho na disciplina     
Motivação para participar das atividades da disciplina     
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  
Aspecto inexistente no 
instrumento de 2005 

 
 

5.2.4. Tecnologia em Processos de Polimerização 
 
 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 
 
 
Com base nos resultados decorrentes das avaliações feitas pela CPA é possível 

traçar o diagnóstico do grau de satisfação dos discentes do curso de Tecnologia em 

Processos em Polimerização. Na avaliação de 2005 a maioria dos aspectos foi 

avaliada como “ponto forte”, demonstrando uma boa avaliação do curso. No ano de 

2007-2008, o curso foi classificado como regular, pois, como demonstra o quadro, a 

maior parte dos aspectos foi avaliada como “ponto intermediário”. Em 2009, o curso 

continuou a ser considerado regular, sendo a maioria dos aspectos avaliados como 

“ponto forte”. 

Portanto, o curso de Tecnologia em Processos de Polimerização foi avaliado de 

forma similar nas três avaliações, tendo a maioria dos aspectos avaliados como 

“pontos intermediários”, conforme Quadro 21. 
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Quadro 21 – Avaliação Discente do Curso de Tecnologia em Processos de Polimerização 

ASPECTOS 

Quanto à Disciplina/Competência 2005 
2007/ 
2008 

2009 

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

Quanto à Atuação do Professor 

Apresentação do Plano de Ensino      
Sequência dada aos conteúdos da disciplina em relação à aprendizagem     
Incentivo para participação dos alunos nas aulas     
Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina     
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     
Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem     
Utilização dos recursos didáticos     
Pontualidade     
Assiduidade     

Autoavaliação 

Comprometimento com as atividades da disciplina     
Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina     
Desempenho na disciplina     
Motivação para participar das atividades da disciplina     
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  
Aspecto inexistente no 
instrumento de 2005 
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5.3. Vitória da Conquista 

5.3.1. Engenharia Elétrica 
 
 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 
 

Nas avaliações feitas pelos alunos de Engenharia Elétrica e mostradas no Quadro 

22 é possível observar que o curso manteve constância dos resultados das 

avaliações, pois tanto no biênio 2007-2008 quanto em 2009 a maioria dos aspectos 

avaliados foram classificados como “pontos intermediários”, mostrando que o curso 

obteve boa avaliação dos alunos. Quanto ao ano de 2005 não houve avaliação, pois 

o curso começou a ser ministrado no campus de Vitória da Conquista em 2006. 

Embora os alunos tenham considerado o curso bom, a ACG (Avaliação dos Cursos 

de Graduação), em sua última avaliação, reconheceu o curso com um indicador de 

conceito 4, que é considerado muito bom, tendo em vista que o maior conceito 

concedido pelo MEC é 5. 

 

 

Quadro 22 – Avaliação Discente do Curso de Engenharia Elétrica 

ASPECTOS 

Quanto à Disciplina/Competência 2005 
2007/ 
2008 

2009 

Coerência dos objetivos e conteúdos com a formação proposta pelo curso ...   

Contribuição da disciplina para formação profissional ...   

Disponibilidade do material para participação de todos ...   

Condições físicas e equipamentos ...   

Carga horária da disciplina ...   

Quanto à Atuação do Professor 

Apresentação do Plano de Ensino  ...   

Sequência dada aos conteúdos da disciplina em relação à aprendizagem ...   

Incentivo para participação dos alunos nas aulas ...   

Atualidade dos conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina ...   

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 ...   
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ASPECTOS 

Quanto à Atuação do Professor 

Relacionamento entre o professor e a turma no processo ensino-apredizagem ...   

Utilização dos recursos didáticos    

Pontualidade ...   

Assiduidade ...   

Autoavaliação 

Comprometimento com as atividades da disciplina ...   

Conhecimentos prévios necessários para acompanhar a disciplina ...   

Desempenho na disciplina ...   

Motivação para participar das atividades da disciplina ...   

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  

Aspecto inexistente no 
instrumento de 2005 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta etapa da autoavaliação institucional cumpre o cronograma para avaliar os 

cursos superiores. Para isso, a CPA contou com a valiosa colaboração das CSAs de 

Barreiras, Eunápolis e Vitória da Conquista, que conduziram o processo avaliativo 

em cada um dos respectivos campi avaliados, aplicando os Instrumentos A2 e D2 

aos discentes e docentes, respectivamente. 

A Comissão reconhece a necessidade de continuar com o processo de 

sensibilização, especialmente com os professores, considerando que o quantitativo 

das avaliações recebidas não pôde ser considerado por não ser representativo, 

desta forma não colabora com ações corretivas para a melhoria dos cursos. 

Mais uma vez a CPA deixa registrado que enfrentou problemas de ordem técnica e 

estrutural inerentes ao processo, à Comissão e à Instituição, o que dificultou um 

melhor desenvolvimento das suas atividades. Dentre eles destaca-se a inexistência 

de um sistema que permita maior rapidez na coleta, análise e consolidação dos 

dados, exigindo significativo esforço por parte dos seus membros, que precisam 

associar atividades acadêmicas e gerenciais cumulativamente às atividades da CPA, 

a fim de 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 do processo de autoavaliação da Instituição. Esses entraves 

interferem de tal modo que a publicação dos resultados tem ocorrido com bastante 

atraso. A CPA reafirma que o cumprimento do cronograma é importante, a fim de 

consolidar a implementação de uma política de avaliação institucional. 

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

avaliação 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 
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categorias apresentadas, conforme demonstram os gráficos. Para evitar distorções 

na avaliação do curso foram apresentados os quadros com os aspectos organizados 

por dimensão, permitindo, dessa forma, uma visão mais detalhada. 

De todo modo, foi possível realizar uma avaliação dos cursos superiores na 

perspectiva dos alunos e docentes, 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 dos cursos avaliados.  

Pela primeira vez este Relatório integra a Análise Comparativa das Avaliações 

ocorridas em 2005, 2007/2008 e 2009 (avaliação retratada no presente Relatório), 

promovendo uma visão abrangente da forma como foi avaliado cada um dos cursos, 

as evoluções e os retrocessos observáveis durante o período em foco. Com esta 

informação extra provinda da trajetória avaliativa, os gestores terão subsídios 

capazes de facilitar a detecção das causas e consequências responsáveis pelas 

oscilações do grau de satisfação do público fim do IFBA – os discentes, para 

posicionamentos e providências eficientes que tornem melhores os cursos 

superiores em todos os seus aspectos e de forma equânime para todos os Campi.  

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  

acadêmica. Espera-se que, de posse das informações contidas neste Relatório, os 

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

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

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

ações corretivas.  
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APÊNDICE1 
 
 
 

                                                 
1 Os instrumentos A2 e D2 que constam nos APÊNCIDES 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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Apêndice 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 
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Apêndice 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  
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