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INTRODUÇÃO

O ano civil de 2020 foi o primeiro ano da gestão que tem o diretor Esly Marinho à

frente dos trabalhos e também de uma inesperada pandemia da COVID-19. Diante do

compromisso de construir um trabalho fincado no lastro do Projeto Pedagógico

Institucional e no Plano de Desenvolvimento Institucional e de adequar o campus aos

desafios impostos pelo distanciamento social e às Atividades Educacionais Não

Presenciais Emergenciais, o trabalho foi realizado com vistas a fortalecer em nossa

instituição o Planejamento Participativo. Para tanto, foram compostos o Comitê Local de

Prevenção e Acompanhamento da Ameaça ao Coronavírus (COVID-19), comissões e

grupos de trabalho, fortalecimento do Conselho de Campus, garantindo assim a

participação de todas e todos nos processos decisórios e de resolução das questões do

campus Simões Filho.

Como parte importante do processo de acompanhamento por parte da comunidade

e de melhoria das atividades da gestão, divulgamos o Formulário de Avaliação da Gestão

2020 em maio de 2021 - período após a finalização do ano/semestre letivo 2020. Com as

26 questões, objetivamos ter acesso a visão da comunidade referentes aos pontos

cruciais da atividade gestora. Recebemos respostas que puderam nortear nosso trabalho

no ano de 2021, com o intento de melhoria constante e fortalecimento dos laços coletivos.

A seguir, organizamos numa tabela as perguntas feitas, os comentários da gestão acerca

de cada ponto e os possíveis links de acesso e informações complementares que

pudessem colaborar no entendimento das questões colocadas. Para uma visualização

dos números dessa pesquisa em gráfico (números de participantes, percentuais e etc),

temos esse dados expostos na seguinte apresentação:

https://docs.google.com/presentation/d/1tkMkL0D39J1bVq_B5UHnPv4Z98gQY5zjSB2oD

HOuWAs/edit?usp=sharing.

Agradecemos a todas e a todos que participaram desse processo de consulta,

através dessa ferramenta de avaliação e ratificamos a importância de termos esse

feedback constante da comunidade, a qualquer momento, para que o trabalho esteja

sempre intenso aprimoramento.

Direção Geral/Departamento Administrativo/Departamento de Ensino

https://docs.google.com/presentation/d/1tkMkL0D39J1bVq_B5UHnPv4Z98gQY5zjSB2oDHOuWAs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1tkMkL0D39J1bVq_B5UHnPv4Z98gQY5zjSB2oDHOuWAs/edit?usp=sharing


Avaliação da Gestão 2020 - Comentários e sugestões dos participantes

Comentários e sugestões dos
participantes

Comentários e encaminhamentos Links de acessos a
informações complementares

1. Você considera a gestão participativa? (11
respostas)

● Muito atenciosos

● A gestão tem se apresentado bastante

atenta às demandas relacionadas ao

funcionamento do setor em que atuo.

● Sempre disposta.

● Busca passar a impressão.

● Dentro da atual realidade sim.

● Não sei se por conta da modalidade remota,

mas sinto um pouco de distanciamento

quanto às ações no campus em si e

participação dos demais servidores em

reuniões que poderiam ser mais constantes.

● Pelo histórico do campus, essa é a primeira

gestão, desde que estou, que com esse perfil

de dialogar com a comunidade

● Sim, sempre muito atento às participações

coletivas

● Acredito que a gestão está no caminho

-Precisamos melhorar o ponto de participação
dos (as) terceirizados (as), principalmente, das
equipes das empresas Sulclean e Renovar,
devido a natureza do serviço que desempenham
e pela dificuldade em acessar os canais atuais.

-Propor reuniões com os supervisores das
empresas, com as quais temos contratos de mão
de obra terceirizada, para propor capacitações.
No caso das empresas como a Sulclean e
Renovar, poderiam direcionar o foco em ações
sobre qualidade de vida, orientações sobre o uso
correto de EPIs, cuidados no desenvolvimento do
seu trabalho, principalmente neste período
pandêmico.

Gestão participativa prevê que a comunidade
atue como parceira na elaboração, execução e
fiscalização das ações da gestão.

***



certo. Vários canais de participação são

abertos para a comunidade

● Os espaços sempre são colocados a

indisposição para que todos participem.

● Em determinados grupos não há

participação de terceirizados

2. Como você avalia a participação dos
servidores nos espaços de decisão do
campus?(12 respostas)

● Nem todos participam

● Com disposição.

● Muitos não participam das comissões e até

mesmo não respondem às consultas feitas.

● Compromisso.

● A depender da questão

● Estão fazendo o que é possível.

● Talvez por culpa dos próprios servidores

● de um modo mais geral, ainda não há a

cultura de participação efetiva dos

servidores. Apenas os mesmo grupos. MAs

vejo isso mudando aso poucos.

● Poderiam se esforça mais na participação

das atividades do campus

● Poderia ser melhor. Observa-se que as

-Os comentários apresentados nessa questão
apresentam uma fotografia da realidade do
campus. Existem mudanças, porém, em uma
crescente muito lenta.

-Existe uma preocupação atual com as pessoas
que participam, por serem as mesmas, pode
ocorrer um processo de desgaste/desmotivação.

-Primeiramente, entender os motivos pelos quais
os servidores não se sentem motivados a
participar em conjunto da busca por soluções
para o campus. Pensar em ações que
possibilitem a motivação dos demais exige um
estudo mais aprofundado com suporte inclusive
de empresas que prestam consultorias
específicas para gestão de pessoas. Enviaremos
o resultado dessa pesquisa para a Reitoria/DGP.

.

***



mesmas pessoas participam sempre das

comissões. Seria necessário um maior

envolvimento de todos e todas para

diversificar a presença e participação

● Poderia ser maior.

● Sempre as mesmas pessoas pedem a

“palavra” nas discussões.

3. Como você se sente motivado a participar
desses espaços de decisão? (12 respostas)

● As reuniões são cansativas. Há mais embate

do que diálogo. As pessoas chegam com

energia pesada.

● A gestão sempre está disposta a

disponibilizar espaços para decisões e

questionamento.

● Prestigiada

● mais trabalho pelo mesmo dinheiro e sem

perspetivas de aumento

● É muito bom ter voz e ter a oportunidades de

contribuir.

● Muito bem

● Estou sempre a postos

● Colaboro com as demandas possíveis que

chegam.

-Sobre as reuniões longas, já está sendo
pensado e realizado encontros com pautas
únicas ou mais enxutas, de modo que não haja
cansaço pelo tempo exposto em tela.

-Reuniões com previsão de início e término, com
respeito a este limite.

-Processo preparatório antes até culminar na
reunião, seguindo as bases do Planejamento
Participativo (Referências: GANDIN, Danilo.
Soluções de planejamento para uma prática
estratégica e participativa. Petrópolis: Vozes,
2013; GANDIN, Danilo. A prática do
planejamento participativo. Petrópolis: Vozes,
2013; PDI IFBA 2020 -2024
https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-
menu-de-apoio/pdi-2020-2024/, PPI IFBA:
https://portal.ifba.edu.br/proen/PPIIFBA.pdf )

***

https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/pdi-2020-2024/
https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/pdi-2020-2024/
https://portal.ifba.edu.br/proen/PPIIFBA.pdf


● Pelo que já falei anteriormente, pela forma

como a gestão tem construído o dialogo

com comunidade, apesar de ter pego o

campus num caos.

● Sempre motivado e solicito nas

possibilidades

● Confesso que não tenho participado o

quanto deveria e a atual conjuntura dificulta

um pouco mais.

● Reuniões longas esvaziam as decisões

tomadas

4. Com relação à transparência, como você
avalia a qualidade das informações
fornecidas à comunidade?(7 respostas)

● Acredito que são claras.

● Transparente.

● Precisa melhorar

● Pode melhorar um pouco mais, algumas

questões relevantes as vezes não são

compartilhadas com todos.

● Do meu ponto de vista não vejo nenhum

problema.

● A Gestão é competente nesse aspecto. a

- Os dados orçamentários/financeiros do
exercício de 2020 foram disponibilizados nos
meios oficiais da Instituição. Pensar em
possibilidades de ampliação da divulgação.

-Foram criadas ações de transparência:
divulgação de atas no site, melhorias das
informações inseridas no portal, atualização do
portal, boletim mensal, lista de transmissão via
aplicativos, redes  sociais e etc.

-Situações que percebemos que dificultam o
processo: site de difícil acesso e um volume
grande de informações, isso dificulta que a leitura

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filh
o/menu-acesso-a-informacao/docu
mentos-1/diversos/2020

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filh
o/menu-acesso-a-informacao/docu
mentos-1/diversos/2021

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filh
o/menu-acesso-a-informacao/docu
mentos-1/relatorio-de-gestao/relator
io-de-gestao-2020

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/diversos/2020
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/diversos/2020
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/diversos/2020
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/diversos/2021
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/diversos/2021
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/diversos/2021
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/relatorio-de-gestao/relatorio-de-gestao-2020
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/relatorio-de-gestao/relatorio-de-gestao-2020
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/relatorio-de-gestao/relatorio-de-gestao-2020
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/relatorio-de-gestao/relatorio-de-gestao-2020


de tudo que é publicizado seja mais facilitada.

-Cada setor pode olhar seu espaço no site e
propor melhorias.

5. Como você avalia as ações para

planejamento dos recursos do

campus.( 9 respostas)

● nao sei responder

● Não tenho conhecimento.

● Tenho pouca informação nesse quesito.

● Proveitoso

● A contento

● Sei dos cortes do ME, as ações são feitas

com os melhores esforços,mas algumas

aquisições talvez possam ser melhor

revistas.

● Falta a participação de mais servidores para

participar do planejamento

● Neste momento de dificuldades e poucos

recursos fica dificil estabelecer o que é

prioridade mas vejo um planejamento no

rumo certo.

● Os parcos recursos recebidos impedem

ações maiores

- Melhorar a divulgação das ações do
planeamento dos recursos disponíveis do
campus;

-É importante o engajamento de todos do
campus nesse processo;

-Criar estratégias e ações para um maior
envolvimento dos diversos segmentos do
campus no planejamento orçamentário;

-Direção Geral, Departamento de Ensino e
Departamento Administrativo com acesso aos
sistemas de planejamento institucionais (Plano
de Metas Institucional - PMI e Planejamento
Geral de Contratações - PGC). Acesso aos
sistemas citados para os setores envolvidos
diretamente com o Planejamento.



6. Como você avalia o funcionamento dos

Órgão Colegiados, Comissões

Administrativas e Pedagógicas? (6

respostas)

● Me passam a impressão que correm atrás

para alcançar seus objetivos.

● As pessoas deveriam se envolver mais

nesses órgãos, pois acabam ficando quase

sempre as mesmas pessoas.

● Participativo.

● Ainda a ser melhorada

● Funcionando bem com as lumitacoes das

atividades a distância.

● A Pandemia impedem melhores ações

desses órgãos

-No momento, temos as seguintes pendências:
CPA - Comissão Própria de Avaliação. Essa
comissão está fase de reformulação da Portaria;
a CIS - Comissão Interna de Supervisão /
PCCTAE, importante demanda para a categoria
TAE e Ouvidoria, a qual, após diálogo com o
Conselho de Campus, fizemos o convite à
comunidade, porém, não tivemos retorno.

7. Como você avalia a utilização dos

meios de comunicação e sistemas de

informações do campus? (7 respostas)

● Inclusive gosto demasiadamente a do -Vamos encaminhar as considerações para o
setor de Comunicação.



whatsapp

● Acredito que utilizam de vários meios atuais

para alcançar a comunidade externa e

interna.

● Penso que o site precisa estar melhor

organizado e com informações mais

atualizadas e fáceis de encontrar.

● Bastante importante para comunicação de

todos.

● Precisa intensificar o uso dos canais oficiais.

● Atendem satisfatoriamente.

● A equipe envolvida é competente

-Ausência de um profissional especializado para
realizar a manutenção e o desenvolvimento do
site, como um web designer, por exemplo.

8. Como você classifica o processo de

comunicação com a comunidade no

contexto do trabalho remoto? (9

respostas)

● Alguns problemas pontuais, mas nada de

grave

● Dentro do possível é eficiente

● Observei que foram ampliados tipos de

ferramentas de comunicações.

● Muito bom.

Os principais canais de divulgação que utilizamos
hoje são: e-mail institucional, site institucional,
lista de transmissão (WhatsApp e Google
Groups) e redes sociais. /Instagram /E-mail) e
maximizar o alcance.



● Considero bons em virtudes de esforços dos

setores interessados

● Estamos em aprendizagem

● As informações estão fluindo bem.

● Há muitos relatos de falhas, segundo o

corpo discente. Muitas reclamações

● Considero suficiente, porém o uso de novas

tecnologias não estão dentro do contexto de

todos,e assim o objetivo nem sempre é

alcançado.

9. Como você avalia as ações de Pesquisa

do campus Simões Filho? (9 respostas)

● nao sei quem pesquisa nem o que

● Não tenho conhecimento para poder avaliar.

● Não tenho conhecimento.

● Não tenho informações atualizadas a

respeito.

● Bom.

● Precisa dar mais visibilidade ao que existe

no campus

● Apesar do esforço de divulgação dos editais,

não consigo ver a participação das pessoas

e o andamento das pesquisas

- Sugerimos que tenha regularmente divulgação
dos grupos. No presencial, pensar um evento de
divulgação da pesquisa, até para atrair mais a
comunidade para participar dos grupos e
atividades.

-Após essa consulta, já houve melhora na
divulgação dos informes por parte da
coordenação.

-Encaminhar estas considerações para a
Coordenação de pesquisa.

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filh
o/menu-pesquisa

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filh
o/menu-pesquisa/documentos/grup
os-de-pesquisas-

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-pesquisa
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-pesquisa
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-pesquisa/documentos/grupos-de-pesquisas-simoes-filho
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-pesquisa/documentos/grupos-de-pesquisas-simoes-filho
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-pesquisa/documentos/grupos-de-pesquisas-simoes-filho


● Não tenho participado de projetos de

pesquisa

● Percebo apenas ações isoladas de alguns

colegas

10. Como você avalia as ações de

Extensão do campus Simões Filho? (9

respostas)

● idem do anterior

● Diante do cenário atual classifico como

excelente.

● Não tenho conhecimento.

● Também não tenho informações

atualizadas.

● Bom.

● Não tenho conseguindo acompanhar essa

ações.

● Suspeito por falar. Mais, ppr conta do

cenário atual poucas participação da

comunidade acadêmica e da proex em

editais

● Acredito que existem poucos projetos de

extensão

Idem ao anterior. https://portal.ifba.edu.br/simoes-filh
o/menu-extensao

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-extensao
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-extensao


● Sem dinheiro não se desenvolvem pesquisas

e ações de extensão, além é claro dos

efeitos da Pandemia.

11. Como você avalia as ações do Setor de

Estágio ? (8 respostas)

● idem do anterior

● Não tenho conhecimento para avaliar.

● Não tenho aprofundamento, mas antes do

trabalho remoto sempre me pareceu com

muita dedicação.

● Precisa estar mais próximo dos alunos,

principalmente, dos concluintes. Divulgar

mais as ações/ orientações para a

comunidade discente; promover eventos

voltados para o mundo do trabalho; fazer

e/ou divulgar o intercâmbio com empresas

que absorvem nossos estudantes.

● Bastante importante, onde mesmo com a

Pandemia o trabalho continuo firme.

● Não tenho conseguindo acompanhar essa

ações.

● Estao ocorrendo satisfatoriamente.

● Precisa ser algo mais atuante. Ter contato

-Idem ao anterior
-Criar comissão, similar ao que foi feito na
extensão, para que possamos melhorar o
alcance, a busca por parcerias e etc.

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filh
o/estagio-e-tcc

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/estagio-e-tcc
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/estagio-e-tcc


direto com as grandes corporações de nosso

entorno geográfico

12. Como você avalia as ações de inclusão

dos alunos com necessidades

específicas no campus, no aspecto

acessibilidade digital (suporte de

equipamentos tecnológicos, acesso à

internet e uso de plataformas

acessíveis)? (8 respostas)

● salientando que tais pendências para

atendimento a essas demandas dos pnes,

são deficiências originárias da gestão

anterior!

● Não tenho aprofundamento.

● Não tenho como responder.

● Bom

● Acompanhei boa parte do processo e muitos

alunos não tiveram muito interesse pelo que

senti.

● Se organizando e melhorando cada vez

mais.

● Vi algumas ações da gestão a fim de suprir

-encaminhar para o setor https://portal.ifba.edu.br/simoes-filh
o/menu-acesso-a-informacao/boleti
ns-informativos

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filh
o/menu-acesso-a-informacao/docu
mentos-1/relatorio-de-gestao/relator
io-de-gestao-2020

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/boletins-informativos
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/boletins-informativos
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/boletins-informativos
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/relatorio-de-gestao/relatorio-de-gestao-2020
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/relatorio-de-gestao/relatorio-de-gestao-2020
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/relatorio-de-gestao/relatorio-de-gestao-2020
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/relatorio-de-gestao/relatorio-de-gestao-2020


as necessidades de alunos carentes.

● Atuam dentro do que é possível oferecer

13. Como você avalia as ações de inclusão

dos alunos com necessidades

específicas no campus, no aspecto

acessibilidade pedagógica

(acompanhamento da professora de

AEE e NAPNEE, orientação aos

docentes com alunos de Necessidades

educacionais específicas, formação

sobre metodologias de ensino)? (6

respostas)

● Precisamos melhorar.

● Me parece que há muito engajamento.

● Não tenho como responder.

● Bom

● Na verdade não acompanhei muito este

processo

● Não tenho conhecimento de alguma ação

específica

-Encaminhar para o setor.

-Dar mais visibilidade às ações do Núcleo:
produção de cartilha orientadora,
acompanhamento semanal dos discentes e
familiares, promoção de encontros com os
docentes e TAES para formações, encontros
mensais com os docentes das turmas que
possuem estudantes com necessidades
específicas, atendimento de servidores e
discentes, por demanda.

-O NAPNE sempre publica a realização de
encontros de formação com os docentes.

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filh
o/menu-acesso-a-informacao/boleti
ns-informativos

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/boletins-informativos
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/boletins-informativos
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/boletins-informativos


-Para o ano letivo de 2021, diversas ações foram
ampliadas. Já ocorreram dois encontros, serão
promovidos encontros mensais. Com os
familiares e alunos, os encontros ocorrem de
forma semanal.

14. Como você avalia as ações de

permanência e êxito realizadas no

campus? (acompanhamento dos

pedidos de certificação antecipada de

ensino médio, acompanhamento dos

alunos não matriculados nas AENPE,

contato com alunos com risco de

evasão). (8 respostas)

● Ainda precisamos nos organizar.

● Acredito que vem funcionando bem.

● São ações necessárias. Mas penso que

poderia haver um direcionamento mais

específico do público a ser atendido por tais

ações.

● Bom

● Acredito que foi uma importante ação e a

comissão corresponde

● A comissão responsável tem realizado um

excelente trabalho.

-Encaminhar para a Comissão.

-Pensar estratégias para publicizar as ações.

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filh
o/menu-acesso-a-informacao/boleti
ns-informativos

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/boletins-informativos
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/boletins-informativos
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/boletins-informativos


● Porém, falta ferramentas para a comissão

ter maiores informações e resultados

● Também desconheço ações dessa

Comissão

15. Como você considera a assistência

estudantil durante a pandemia no ano

de 2020 no campus? (7 respostas)

● diante do desconhecido, está sendo muito

atuante e a base primordial para este

momento!

● Não tenho conhecimento para avaliar.

● Não tenho conhecimento.

● Importante.

● Não sei se por falta de comunicação ou

interesse, muitas ações do campus quanto a

assistência, principalmente doação de

alimentos poucas pessoas procuraram o

campus para receber cestas básicas, sendo

maior recepção ao entregar nas casas, um

pouco de comodidade dos alunos pelo que

senti.

● Do ponto de vista de repasse de recurso,

-Encaminhar para a Comissão.

-Volume de trabalho grande, ações da assistente
social comprometidas, tudo fica em função de
editais e os desdobramentos destes.

-Verificar a possibilidade de contratação de
estagiária para o setor

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filh
o/menu-acesso-a-informacao/docu
mentos-1/editais/editais-assistencia
-estudantil/2020

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filh
o/menu-acesso-a-informacao/docu
mentos-1/editais/editais-assistencia
-estudantil/2021

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/editais/editais-assistencia-estudantil/2020
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/editais/editais-assistencia-estudantil/2020
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/editais/editais-assistencia-estudantil/2020
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/editais/editais-assistencia-estudantil/2020
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/editais/editais-assistencia-estudantil/2021
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/editais/editais-assistencia-estudantil/2021
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/editais/editais-assistencia-estudantil/2021
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/editais/editais-assistencia-estudantil/2021


sim, estamos de parabéns com o numero tão

amplo de atendimento. Mas quanto ao

acompanhamento social, fica a desejar pela

falta de estrutura quanto ao trabalho, falta de

pessoal etc. Também acho que a

Assistencia Estudantil poderia e deveria, se

ter a condição para diaologar com as outras

ações do campus, como por exemplo a

Comissão de Permanência. Também acho

falta a instituição, os servidores entenderem

que Assitencia Estudantil é uma

responsabilidade de todos os profissionais

da educação.

● Muito esforço dos envolvidos

16. Como você avalia as políticas de

atendimento e as condições

institucionais para o apoio aos

docentes? (5 respostas)

● tem politicas de atendimento aos docentes e

apoio institucional? Kkkk

● Não tenho conhecimento.

● Não tenho como responder.

-Identificamos que a pergunta foi mal formulada,
não existe uma política de apoio aos docentes, a
intenção era saber sobre as ações pensadas e
realizadas no campus.

-No próximo formulário, formular melhor a
pergunta.



● Importante.

● Infelizmente existem apenas ações de

menor expressão

17. Como você avalia as políticas de

atendimento e as condições

institucionais para o apoio aos TAES?

(8 respostas)

● Essa eu não sei informar.

● desconheço

● Não tenho conhecimento para avaliar.

● Contribuir.

● Muitas das ações que são de atribuição dos

TAES requerem um ambiente presencial.

● Não tenho conhecimento suficiente para

avaliar.

● Desconheço

● Considero insuficiente uma vez que as

condições para atendimento nem sempre é

possível devido a escassez de recursos em

alguns setoreshumanos

-Idem ao anterior



18. Como você avalia a atuação dos

diversos segmentos do Departamento

de Ensino no contexto do trabalho

remoto? (3 respostas)

● Não tenho conhecimento dos outros...

● Muito esforço, trabalho e dedicação o que

contribui muito para o trabalho.

● Muito esforço dos membros envolvidos

- Divulgar mais as ações do DEPEN.

19. Em relação as AENPES, como você

avalia a organização, execução e

capacitação dos servidores? (9

respostas)

● feito as presas

● Ainda precisamos melhorar, mas diante da

nossa realidade está excelente.

● Pela urgência e surpresa que a pandemia

nos pregou tudo aconteceu de forma

improvisada e criativa, mas acredito que vai

sendo ajustada procurando melhorias.

● Só falta mais servidores aderirem e

participarem mais das atividades de

- Destacar o trabalho do Núcleo de
Acompanhamento das AENPE (membros de
todas as Coordenações de Curso, Área, COTEP
e DEPEN).

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filh
o/menu-acesso-a-informacao/boleti
ns-informativos

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filh
o/menu-ensino/aenpe-1

https://sites.google.com/ifba.edu.br/
acessoava

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/boletins-informativos
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/boletins-informativos
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/boletins-informativos
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/aenpe-1
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/aenpe-1
https://sites.google.com/ifba.edu.br/acessoava
https://sites.google.com/ifba.edu.br/acessoava


formação.

● Muito bom.

● Muitos servidores, como no.meu caso,

tiveram novas atribuições que acabaram

ocupando o tempo com outras capacitações,

o que até impossibilita em alguns momentos

participar de reuniões institucionais.

● Não tenho acompanhando essas e outras

ações.

● Parabéns a equipe do Depen e organizadores

● Apenas ações pontuais de alguns colegas

que estão ajudando a quem necessita de

apoio.

20. Como você avalia o estímulo e apoio

do IFBA, campus Simões Filho na

capacitação e qualificação dos

servidores? ( 5 respostas)

● Tenho conhecimento somente pela Reitoria.

● Muito bom,se qualificar é sempre bom.

● Acho ruim para os Taes.

● Ainda é necessário melhorar no que diz

respeito aos TAES

- Promover capacitação para os TAEs que atuam
na parte administrativa do campus;

- Incentivar os TAE a participarem da consulta
enviada via formulário, sobre a Sala dos
Servidores;

-Nosso Canal do Youtube contam diversas

https://www.youtube.com/c/IFBASI
M%C3%95ESFILHOTV

https://www.youtube.com/c/IFBASIM%C3%95ESFILHOTV
https://www.youtube.com/c/IFBASIM%C3%95ESFILHOTV


● Nunca fui convidado para realizar

capacitação, mesmo antes da Pandemia.

capacitações, palestras, eventos, que
possibilitam um aprendizado contínuo.

21. Como você avalia a gestão

orçamentária e financeira do

IFBA/Campus Simões Filho? (8

respostas)

● nao sei

● Não tenho conhecimento.

● Transparente.

● Muito envolvimento, competência e ética.

● Pela cenário atual, acredito que r

● Não possuo conhecimento suficiente para

avaliar.

● Não tenho meios para avaliar!!!

● A gestão busca operacionalizar os recursos

financeiros muitas vezes insuficentes para

atendimento de todas as necessidades do

campus

- Ampliar a divulgação dos relatórios e planilhas. file:///C:/Users/Gabinete/Downloads
/Reuni%C3%A3o%20Geral%201%
20-%2005.03.20.pdf

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filh
o/menu-acesso-a-informacao/docu
mentos-1/diversos/2021

22. Como você avalia a atuação dos

diversos segmentos do Departamento

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/diversos/2021
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/diversos/2021
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/diversos/2021


Administrativo no contexto do trabalho

remoto? ( 9 respostas)

● O GRA tem dado um show!

● nao sei

● Não tenho conhecimento para avaliar.

● Não tenho utilizado.

● Não tenho como responder.

● Importante.

● Acho que falta um maior interação dos

setores do Administrativo com o demais,

para uma melhor compreensão do fazer

educacional do campus.

● Era pra ter mais investimentos em sistemas

tecnológicos. Porem, acredito que foi bem

distribuído pela necessidade prioritária do

campus

● Idem

- Discutir o papel do setor administrativo na
educação, promovendo maior integração.

- Estimular também o envolvimento dos setores
educacionais com os administrativos.

23. Como você avalia a prestação de

contas do IFBA, campus Simões Filho?

(6 respostas)

● nao sei - Melhorar a divulgação/comunicação.



● Não tenho conhecimento.

● Não me recordo.

● Sempre transparente.

● Não possuo conhecimento suficiente para

avalair.

● Falta divulgação

24. Como você avalia as condições gerais

da estrutura física onde são

desenvolvidas atividades de ensino

(quantidade e qualidade das

instalações). (6 respostas)

● Barulho nos corredores e salas quentes

demais.

● Bom

● Não temos como avaliar no momento

● A parte de mobiliário de alguns laboratórios

são improvisadas, um pouco distante da

necessária.

● Na modalidade presencial precisamos de

novos computadores para os laboratórios e

mais laboratórios.

● Como? Na minha casa são favoráveis pois

- Busca de recursos não orçamentários para
implementação de ações que visem melhorar a
estrutura física da Instituição.

- Ver com NAPNEE a elaboração de projetos
para acessibilidade, visando possíveis recursos,
o que já está em andamento.



utilizo meus próprios recursos

25. Como você avalia as condições

referentes aos serviços gerais do

campus (segurança, limpeza, apoio

administrativo, manutenção entre

outros). (5 respostas)

● Desconheço.

● Acho alguns vigilantes muito despeço do

trabalho. Procurando o seu lugar como

profissional e respeitar o local de trabalho.

● Não temos como avaliar no momento

● O apoio administrativo poderia ser melhor

aproveitado, considerando as necessidades

do campus e insuficiências de servidores

para algumas atividade possíveis de serem

realizadas por terceirizados.

● A última vez que fui ao Campus, estava com

muito mato e precisando de limpeza

- Avaliar as situações apontadas e atuar para
melhoria dos serviços terceirizados.

- Com o advento da Lei 14.020/2021, tivemos a
redução da jornada de trabalho dos
colaboradores terceirizados da limpeza e apoio
administrativo, com intuito de manter os
empregos e reduzir os custos. Ademais, houve
liberação do período de férias dos colaboradores,
por esse motivo, algumas atividades pontuais
ficaram prejudicadas.

-A equipe de apoio administrativa é composta por
01 motorista, 02 operadoras de fotocopiadora e
10 recepcionistas, sendo assim, algumas
atividades não podem ser delegadas.

-Um projeto da professora Maria Teresinha
(Informática) e Kleber (técnico de laboratório de
informática) ofereceu um curso de informática
para todes.

-Foi criado e-mail institucional para todes com o



objetivo de acessarem os ambientes formais
como reuniões, SEI, dentre outros.

26. No ano de 2020, num contexto de

trabalho remoto, em virtude da

pandemia da COVID-19, envie seus

comentários, críticas e sugestões

sobre a atuação da Gestão. (18

respostas)

● Sempre disponíveis e Atentos.

● Diante das condições dadas, foi alcançado

um bom resultado!

● Gestão totalmente ativa. Merecem elogios

pelo empenho total nesse contexto adverso.

● Gostaria de salientar que apesar de querer

muitas vezes participar de algumas lives a

demanda do setor da GRA demanda muito

tempo, então, opto por não parar e sim em

continuar o trabalho.

● Apesar da Assistência Social não ser o meu

setor, de longe, observo que lá tb tem uma

demanda muito grande, e me pergunto como

um servidor somente dá conta de tanta

coisa.



● A Gestão demonstrou sensibilidade e

cuidado com a comunidade do campus

diante desse momento tão difícil para todos.

Parabéns!

● No começo foi meio complicado,mas com

cuidado e esforço conseguimos nos adequar

e consegui trabalhar.

● Sinto falta de mais apoio institucional para o

trabalho remoto.

● A DG precisa assumir o protagonismo

● Como comentei no início estão fazendo o

que é possível no que diz respeito ao

momento enfrentado por todos.

● Apesar do contexto de pandemia, as

atividades internas tiveram

encaminhamentos satisfatórios.

● Acho que essa gestão tem feito um bom

trabalho considerando situação que recebeu

o campus e ainda com a chegada da

pandemia. Como todas as dificuldades tem

conseguido com realizar muitas ações.

● Parabéns pelo extremo esforço em um

cenário totalmente fora dos padrões e que

tiveram que se adaptar co maestria

● O ano foi de adaptações de todos ao novo

contexto da pandemia e a gestão atuou bem,



dentro das possibilidades que se

apresentavam.

● A atuação da gestão foi satisfatória .

● Diante do contexto de trabalho remoto

considerado a Gestão atuante e

participativa.

● Infelizmente a Pandemia impediu uma

análise maior daGestão, mas sabemos que

todos os membros são capacitados, mas

tiveram que adotar procedimentos nunca

vistos e estão em constante aprendizado em

função das demandásseis continuamente

aparecem.

● Tivemos trabalhando num cenário muito

desafiador, diante de todas as dificuldades e

incertezas enfrentadas, não foi fácil

trabalhar e manter o equilíbrio emocional em

2020,mesmo assim toda gestão está de

parabéns por ter conseguido superar e se

ajustar ao novo contexto com um olhar mais

humano e dentro das condições oferecidas

administrativamente, ter feito o seu melhor.

● Gostaria de agradecer cada um de vcs pelo,

esforço, dedicação,apoio a todos nós

principalmente terceirizados sempre nos

apoiando . Estou sempre participando das



reuniões e vejo vcs dando melhor,para

servidores,alunos ,nós terceirizados . Nos

apoiando fazendo o possível ,e até mesmo o,

impossível . Agradeço de ❤. Em fim

aprendir muito nessa pandemia com cada

um de vcs essas reunião que o diga . Meu

muito obg . 😘.


